SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2009-08-19
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Beslutande organ

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Plats och tid

Stadshuset, Torsörummet, kl 13.00-15.50

Beslutande

Tommy Pettersson
Charlotte Matsson
Bernt Ekström
Leif Andersson
Tuula Ojala

s
m
s
c
s

ordförande
vice ordförande
ledamot
ledamot
tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande

Anna Stenlund
Irene Sundelius
Christer Svanström
Johan Harryson
Lars Stäring
Kristofer Svensson
Camilla Pärleborn
Reine Johansson
Urban Tengman
Rolf Karlsson
Anna Yseus
Carina Törnell

map
fp
fp

ledamot, Bun, § 58
ledamot, Bun, § 58
ledamot, Bun, § 58
förvaltningschef
utvecklingsledare
planeringschef
trafiksamordnare
rektor, komvux
lärare, komvux
barnomsorgschef
rektor, förskolan
förvaltningssekreterare

Utses att justera

Charlotte Matsson

Justeringens plats och tid

Stadshuset, Barn och utbildning

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

Carina Törnell
Ordförande

Tommy Pettersson
Justerande

Charlotte Matsson

Utdragsbestyrkande

58-65

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-08-19
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 58

Dnr BUN 2009/0014

Skolskjutsutredningen
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottet beslutar
1.

Arbetsutskottet noterar informationen.

2.

Arbetsutskottet föreslår att, om inga formella hinder finns, fatta beslut i
ärendet på barn- och utbildningsnämndens möte den 3 september 2009.

Bakgrund
Kristofer Svensson, planeringschef och trafiksamordnare Camilla Pärleborn informerar om skolskjutsutredningen 2009.
Kommunledningskontoret har tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen utrett förutsättningarna för att minska antalet upphandlade fordon för skolskjuts
genom differentierad start- och sluttid vid vissa grundskolor. Redan idag är flertalet skolor parvis samordnade för en effektiv skolskjutsplanering. Endast Torsö,
Kvarnstenen och Leksbergs skola saknar samordning. Arbetsgruppen konstaterar
att möjlighet till samordning finns mellan Kvarnstenen och Leksbergs skola. Det
skulle innebära ytterligare rationalisering av de upphandlade skolskjutsarna. Arbetsgruppen föreslår att start- och sluttider för Kvarnstenen och Leksbergs skola
samordnas för att möjliggöra en effektivare skolskjutsplanering. För Torsö skola
finns ingen möjlighet till samordning med annan skola.
Då barn- och utbildningsnämnden ej fått kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut,
vilket bör finnas med som underlag, beslutar arbetsutskottet om att beslut i ärendet tas på nämndens möte den tredje september 2009 om inga formella hinder
finns.
Underlag för beslut
Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-05, § 17.
Skolskjutsutredning 2009.
Skrivelse från planeringschef, Kristofer Svensson samt trafiksamordnarna Camilla
Pärleborn och Irene Andersson. Skolskjutsutredning 2009.
Muntlig information på mötet.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-08-19
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 59

Dnr BUN 2009/0058

Remiss: Rätt till gymnasial vuxenutbildning och gymnasial särvux
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
1.

Arbetsutskottet noterar informationen.

2.

Arbetsutskottet ger gymnasiechef samt rektor för komvux i uppdrag att
till nämnden, den tredje september 2009, inlämna skrivelse med synpunkter på hur de olika alternativen i remissen påverkar den kommunala vuxenutbildningens verksamhet.

Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden har från kommunledningskontoret fått en remiss
angående Utbildningsdepartementets promemoria: Rätt till gymnasial vuxenutbildning och gymnasial särvux. Utbildningsdepartementet önskar synpunkter på:
Alternativ 1 – kursalternativ med respektive utan 25-års regel. Alternativ 2 – programalternativ med respektive utan 25-års regel. Man bör dessutom särskilt uppmärksamma och kommentera de finansiella konsekvenserna av förslagen.
Rektor Reine Johansson samt lärare Urban Tengman från komvux informerar om
Utbildningsdepartementets promemoria.
Underlag för beslut
Remiss från kommunledningskontoret ang Utbildningsdepartemanets promemoria: Rätt till gymnasial vuxenutbildning och gymnasial särvux.
Muntlig information på mötet.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-08-19
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 60

Dnr BUN 2009/0039

Komplettering till remiss rörande utökning av utbildningar vid
Vänergymnasiet i Mariestads kommun
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
1.

Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att tillstyrka ansökningen ang ny inriktning, hotell, på Hotell- och restaurangprogrammet.

Bakgrund
Vänergymnasiet har hos skolinspektionen ansökt om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Mariestad från hösttermingen 2010. I ett
tidigare beslut har barn- och utbildningsnämnden föreslagit kommunstyrelsen att
tillstyrka ansökning ang utbildningen Fordonsprogrammet med inriktning maskinlastbilsteknik. En komplettering har efter det beslutet inkommit rörande en ny inriktning, hotell, på Hotell- och restaurangprogrammet. Programmet har sedan tidigare inriktningen måltidsservice.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade, 2009-08-06, att delegera ärendet, ang
kompletteringen, för beslut till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.
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.
Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-17, § 61.
Barn- och utbildningsnämnden 2009-08-06, § 76.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

67

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-08-19
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 61

Dnr BUN 2006/0179

Fadderverksamhet/dag 2009
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag
1. Arbetsutskottet föreslår att fadderdag 2009 blir den 15 oktober 2009, men
ingenting hindrar besök på skolorna även vid andra tillfällen.
Bakgrund
Nämnden har tidigare beslutat om en gemensam fadderdag varje år. Sammanställning om vilka politiker som ingår i respektive område redovisas.
Underlag för beslut
Skrivelse ang fadderdag 2009.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-08-19
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 62

Dnr BUN 2008/0025

Information: E-postadresser till förtroendevalda i Mariestads
kommun
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
1.

Arbetsutskottet noterar informationen.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga förtroendevalda i Mariestads kommun
ska erbjudas e-postadresser enligt standarden förnamn.efternamn@mariestad.se.
Kommunsekreteraren har fått i uppdrag att sammasntälla en namnförteckning
över de förtroendevalda som önskar en e-postadress enligt standarden.
Underlag för beslut
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2009-06-18, Ks § 111
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-08-19
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 63

Dnr BUN 2009/0003

Vägvisaren
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
1.

Arbetsutskottet godkänner handlingsplanen Vägvisaren (bil).

2.

Arbetsutskottet beslutar att bjuda in Inger Hermansson samt Katarina
Lindberg för att informera om de särskilda undervisningsgrupperna till
barn- och utbildningsnämndens möte den tredje september 2009.

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-08-19
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 64

”På gång”
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottet informeras om:


Att en lärplattform för grundskolan 7-9, gymnasiet samt komvux där
lärare, elever och föräldrar kan hämta/lämna information m m kommer att
köpas in under hösten 2009. På sikt kommer samma service införas på
grundskolan f-6.



Socialstyrelsen gör en riksomfattande undersökning om hur man hanterar
barn med särskilt stöd. Socialstyrelsen besökte regionen för ett år sedan
och gör nu ett nytt besök, denna gång även i Mariestad, det blir den
16-17/9.



Arbetsmiljöverket kommer två gånger under hösten att besöka Mariestad
för att undersöka rektorernas arbetsvillkor.



Förvaltningschefen har gjort klart uppdragshandlingar för grundskolechefer och gymnasiechef och är snar klar med uppdragshandling för barnomsorgschefen.



Ett Open Space kommer att äga rum den 9 december på förmiddagen.
Ämne: Kvalitet. Ledamöter och ersättare i Barn- och utbildningsnämnden
samt ledningen inom Barn och utbildningsförvaltningen inbjuds.



Föräldrastödsutbildning Komet kommer att äga rum. Mariestad har fått ett
anslag på 108 000 kronor vilket räcker till sex platser.



Inbjudan Kvalitetsmässa. Många olika inbjudningar inkommer och arbetsgruppen beslutar att se över vilka inbjudningar man ska prioritera. Tas upp
på nästa arbetsutskottsmöte.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-08-19
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 65

Dnr BUN 2007/0103

Kvalitet i förskolan
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
1.

Efter diskussion angående tidigare beslut om inriktning gällande
kvalitet i förskolan beslutar arbesutskottet att ärendet är utrett.

Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat att nämndens viljeinriktning i
förskolans och familjedaghemmens verksamheter ska vara personal med adekvat
högskoleexamen.
Nämnden önskar ett klargörande om hur beslutet tillämpas i verksamheten.
Då uppfattning fanns om att ett beslut som tidigare tagits i Barn- och utbildningsnämnden angående kvalitet i förskolan misstolkats ute i verksamheten beslutade,
Barn- och utbildningsnämnden, 2009-06-17, att arbetsutskottet diskuterar ärendet.
Behandling på sammanträdet
Barnomsorgschef Rolf Karlsson och rektor Anna-Karin Yseus informerade om
hur beslutet påverkat processen vid uppsägningar av övertalig personal. Arbetsutskottet anser att informationen klarggjort hur verksamheten tillämpar beslutet och
beslutar att lämna ärendet.
Underlag för beslut
Skrivelse från förskolans rektorer.
Barn- och utbildningsnämnden, 2008-05-15, § 42.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2009-06-10, § 57.
Barn- och utbildningsnämnden, 2009-06-17, § 57.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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ANSLAGSBEVIS

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

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2009-08-19
Anslag tas ner
2009-08-26
Stadshuset, Barn och utbildning

Anslagsdatum
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift

Carina Törnell

2009-09-17

