Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-02-10

Beslutande organ

Utbildningsnämndens arbetsutskott

Plats och tid

Lotsen, kl. 08.00-08.40

Beslutande

Övriga deltagande

Anette Karlsson
Sture Pettersson
Annika Käll
Tuula Ojala
Birgitta Svensson

(M) ordförande
(S) vice ordförande
(FP) ledamot
(S) ledamot
(C) tjänstgörande ersättare

Katarina Lindberg
Susanne Fransson
Inger Hermansson
Anna-Karin Yséus
Stina Lindell
Ann-Christine Gustafsson
Bas Thijssen
Pia Svartén
Carina Törnell

utbildningschef
grundskolechef, §§ 7, 8, 10, 11
mentor, §§ 7, 8, 10, 11
chef förskola, §§ 11
elevhälsochef, §§ 11
kostchef, §§ 11
ekonom/controller, §§ 7, 8, 10
ekonom/controller, §§ 7, 8, 10
sekreterare

Utses att justera

Sture Pettersson

Justeringens plats och tid

Stadshuset, sektor utbildning

Sekreterare

Sida 0

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

Paragrafer

7-11

Carina Törnell
Ordförande

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

Anette Karlsson
Justerande

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

Sture Pettersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-02-10
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
Unau § 7

Dnr BUN 2014/281

Belopp för resursfördelning 2015 för grundskola F-9 och fritidshem
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i utbildningsnämnden

1. Utbildningsnämnden beslutar fastställa belopp för resursfördelning 2015
enligt framtaget förslag för grundskola och fritidshem att gälla från och
med 2015-02-10.
Sture Pettersson (S) och Tuula Ojala (S) deltar inte i beslutet.
2. Utbildningsnämnden ger utbildningschefen i uppdrag att i samband med
prognos 2 göra en uppföljning av resursfördelningsmodellen.
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 skolor med få elever, tilldelning för fritidshem.
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 grundskola F-9.
Underlag för beslut

Resursfördelning 2015, grundskola F-9.
Tjänsteskrivelse upprättad av Bas Thijssen och Pia Svartén ekonomer samt Susanne Fransson grundskolechef och Katarina Lindberg utbildningschef.
______________________________________________________
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
Unau § 8

Dnr BUN 2014/281

Ersättningsbelopp 2015 till fristående grundskolor F-9 och fritidshem
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i utbildningsnämnden

1. Utbildningsnämnden beslutar fastställa ersättning till fristående grundskolor och fritidshem 2015 enligt förslag att gälla från och med 2015-02-10.
Sture Pettersson (S) och Tuula Ojala (S) deltar inte i beslutet.
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 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.
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
Forts § 8

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 grundskolor och fritidshem 2015
Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomerna Bas Thijssen och Pia Svartén samt av Katarina
Lindberg utbildningschef.
______________________________________________________
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
Unau § 9

Dnr BUN 2014/59

Budget 2015 – fördelning investeringsmedel
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i utbildningsnämnden

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 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.

-

I samband med prognostillfällen under 2015 görs uppföljning av investeringsbudget.

-

I enskilda investeringsprojekt som överstiger 250 tkr skall utbildningsnämnden informeras innan genomförande.

Bakgrund

Kommunfullmäktige fastställde 2014-11-24 driftbudgetram samt investeringsram
för utbildningsnämnden för år 2015.
Utöver driftsbudgeten har utbildningsnämnden tilldelats en investeringsbudget på
7, 3 mnkr. Den föreslås fördelas enligt nedanstående:

Justerandes signatur

-

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.
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
Forts § 9
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomerna Bas Thijssen och Pia Svartén samt utbildningschef Katarina Lindberg.
______________________________________________________
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
Unau § 10

Dnr BUN 2015/35

Budget 2016 – informationsärende
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen.
På mötet

Arbetsutskottets ledamöter informeras om signifikanta kostnads- och intäktsändringar som
kan påverka utbildningsnämndens budgetram.
______________________________________________________
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
Unau § 11

Dnr BUN 2015/9

Tjänstegarantier
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden beslutar anta tjänstegarantier enligt upprättade förslag.
Sture Pettersson (S) och Tuula Ojala (S) deltar inte i beslutet.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2014 (Kf § 131) att införa tjänstegarantier i
Mariestads kommun. Kommunfullmäktige gav samtidigt kommunstyrelsen i uppdrag att
upprätta förslag till tjänstegarantier inom för kommuninvånarna strategiskt utvalda
verksamhetsområden. Samtliga sektorer i kommunen ska upprätta förslag till tjänstegarantier för beslut i respektive nämnd.
Bakgrunden är att en motion om tjänstegarantier har inkommit från Johan Abrahamsson.
Mariestads kommun måste vara lättillgänglig och serviceinriktad i sin kontakt med kommuninvånarna. Flera kommuner har tjänstegarantier inom hela det kommunala verksamhetsområdet. Mariestad bör följa dessa exempel och till att börja med införa ett begränsat antal
tjänstegarantier för att sedan utöka efter hand.
Inom sektor utbildning har förslag till tjänstegarantier.
Sektor utbildning förslår att utbildningsnämnden beslutar anta tjänstegarantier enligt upprättade förslag.
Underlag för beslut

Tjänstegaranti, förskola och pedagogisk omsorg
Tjänstegaranti, grundskolan
Tjänstegaranti, gymnasieskolan
Tjänstegaranti, vuxenutbildningen
Tjänstegaranti, elevhälsan
Tjänstegaranti, kostverksamheten
______________________________________________________
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
Unau § 11

Dnr BUN 2014/59

Månadsuppföljning – uppdrag
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottet beslutar

Utbildningsnämndens arbetsutskott ger utbildningschefen i uppdrag att på varje utbildningsnämnds arbetsutskott presentera en månadsuppföljning, (miniprognos utifrån ekonomisystemet, övergripande avdelningsvis), för innevarande år.
______________________________________________________
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Anslagsbevis
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
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Stadshuset, sektor utbildning
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2015-03-13
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Carina Törnell
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