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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Unau § 12

Dnr BUN 2015/49

Nationella program ht 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i utbildningsnämnden

Sektor utbildning föreslår utbildningsnämnden besluta om oförändrat utbud av
nationella program hösten 2015 vid Vadsbogymnasiet.
Bakgrund

Inför höstterminen 2015 ser ansökningsstatistiken ut enligt följande per den
3 februari:
Antal
platser
2015
Barn- och fritidsprogrammet (BF)
16
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)
16
Ekonomiprogrammet (EK)
24
El- och energiprogrammet (EE)
16
Estetiska programmet (ES)
16
Industritekniska programmet (IN)
16
Naturvetenskapsprogrammet (NA)
24
RX-Marinteknikerutbildningen (RXM)
16
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
60
Teknikprogrammet (TE)
24
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)
24
Totalt
252

Önskar
Prel. anVal 1 ht Obehöriga tagna
2015
julen 14 feb 2015 Reserver
21
9
14
21
8
13
29
0
24
5
14
3
12
15
2
13
11
6
6
45
9
24
12
7*
4
4
45
3
53
16
3
18
21
6
16
245
53
197
17

* I Marintekniks siffra ingår än så länge endast sökande som mottagits via det
gemensamma antagningskansliet för Skaraborg. Eventuella sökande från övriga
riket finns ännu inte registrerade.
Andelen obehöriga sökande förhåller sig högre än tidigare år beroende på att vi nu
har haft en stor andel nyanlända inom skolans introduktionsprogram som
förväntas bli behöriga till nationella program under våren. Utifrån elevtal i tidigare
statistik, är ansökningsresultatet betydligt bättre än förväntat. Den 15 april till 15
maj pågår omvalsperioden för eleverna och en del siffror kan komma att justeras.
Marknadsföringsinsatser kommer att genomföras för att fler elever ska få se
Vadsbogymnasiets utbud och välja Mariestad. I söksiffrorna ingår 37 sökande från
Gullspång och 30 sökande från Töreboda.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-02-24

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Forts § 12
Det nya avtalet inom Utbildning Skaraborg innehåller en överenskommelse om att
gemensamt se över och dimensionera gymnasieskolornas programutbud inom
samverkansområdet. I väntan på resultatet från dessa överläggningar föreslås
Utbildningsnämnden att inte göra några justeringar i Vadsbogymnasiets utbud
hösten 2015.
Underlag för beslut

Skrivelse ”Nationella program ht 2015” upprättad av rektor Maria Appelgren och
utbildningschef Katarina Lindberg.
______________________________________________________
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Unau § 13

Dnr BUN 2013/71

Yttrande angående Vänergymnasiets ansökan om godkännande
som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden beslutar lämna upprättat yttrande till kommunstyrelsen.
Sture Pettersson (S) och Tuula Ojala (S) deltar inte i beslutet.
Bakgrund

Mariestads kommuns gymnasieskola, Vadsbogymnasiet, ingår i ett samverkansavtal med 15 andra kommuner i närområdet Utbildning Skaraborg. Syftet är att
stärka och utveckla Skaraborg till en attraktiv gymnasieregion. Samverkansavtalet
innebär bland annat att alla elever inom samverkansområdet har möjlighet att söka
önskat program på alla gymnasieskolor inom samverkansområdet. Inom detta
område finns den aktuella utbildningen att söka till i Lidköping, Skara och Skövde.

Underlag för beslut

Skrivelse ”Ansökan Vänergymnasiet AB” upprättad av rektor Maria Appelgren samt utbildningschef Katarina Lindberg.
______________________________________________________
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Unau § 14

Dnr BUN 2014/334

Vadsbogymnasiets programpriser särgymnasiet 2015 för
interkommunala ersättningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden fastställer Vadsbogymnasiets programpriser för särgymnasiet
enligt följande:
Program

Terminspris

Årsbelopp

Individuellt program (IAIND)

136 979 kr

273 959 kr

Fastighet, anläggning och byggnation (FAFAS)

180 534 kr

361 068 kr

Hotell, restaurang och bageri (HRHOT)

188 117 kr

376 234 kr

Bakgrund

Programpriserna på särgymnasiet fastställs genom att dela de totala kostnaderna för
programmet med antalet elever på programmet. I den totala kostnaderna ingår en
proportionell del overheadkostnader från gymnasiet och övergripande för sektor utbildning.
Priserna används för att fastställa interkommunala ersättningar som Mariestads kommun fakturerar till andra kommuner som har elever på särgymnasiet i Mariestad.
Underlag för beslut

Skrivelse ”Vadsbogymnasiets programpriser särgymnasiet 2015 för interkommunala ersättningar” upprättad av rektor Maria Appelgren, ekonom Bas Thijssen och utbildningschef
Katarina Lindberg.
______________________________________________________
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Unau § 15

Dnr BUN 2013/156

Redovisning behovsinventering av kvälls- och nattomsorg
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i utbildningsnämnden

1. Utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen.
2. Utbildningsnämnden ger utbildningschefen i uppdrag att utreda vad som krävs och
kostnaden för att starta och driva kvällsomsorg, nattomsorg och helgomsorg.
Utredningen ska avse en centralt placerad enhet alternativt centralt placerad pedagogisk omsorg.
Bakgrund

Enkätundersökning har enligt uppdrag från barn- och utbildningsnämnden, Bun
2014-05-21 § 78, genomförts under tiden 2015-02-02 till 2015-02-13.
Enkäter har delats ut till samtliga inskrivna i den kommunala förskolan och den
pedagogiska omsorgen. På de kommunala fritidshemmen har anslag om enkätundersökningen satts upp. Information och möjlighet att lämna in enkät om behov
av omsorg på obekväm tid har funnits på kommunens hemsida.
På mötet

Annette Karlsson (M) föreslår att utbildningschefen utreder vad som krävs och kostnad för
att starta kvälls-, natt- och helgomsorg. Utredningen ska avse en centralt placerad enhet
alternativt centralt placerad pedagogisk omsorg.
Sture Pettersson (S) yrkar på att kvällsomsorg ska starta snarast.
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget om att ge utbildningschefen i uppdrag att utreda vad som krävs och kostnad
för att starta omsorg på obekväm arbetstid. Utredningen ska avse en centralt placerad enhet
alternativt centralt placerad pedagogisk omsorg
Underlag

Skrivelse ”Redovisning behovsinventering av kvälls- och nattomsorg” upprättad
av chef förskola Anna-Karin Yséus och utbildningschef Katarina Lindberg.
Redovisning av antal barn som har behov av natt- eller kvällsomsorg
Redovisning av antal hushåll som har behov av natt- och kvällsomsorg
Enkät
______________________________________________________

Utbildningsnämnden
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Unau § 16

Dnr BUN 2014/321

Delrapport – Behov av platser och lokaler i förskolan med utgångspunkt från demografi och struktur
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Utbildningsnämnden beslutade ge utbildningschefen i uppdrag (UN 2014-12-17
§ 185) att utreda framtida behov av platser inom förskolan med utgångspunkt från
demografi och struktur i syfte att tillgodose lagstiftningens krav.
Födelseprognoser visar på ett ökat födelsetal och positiva inflyttningstal för familjer med barn i åldrarna 1-5 år. Under januari till augusti varje år ökar behovet med
hundra barn. Satsningar har skett på förskoleplatser med utbyggnad till större enheter för att möta vårdnadshavares behov av plats.
Nulägesrapport

I tätorten är en översiktlig projektering påbörjad för tre alternativ i syfte att öka
antalet platser. Utredningen görs för att få fram en kostnadsbild samt att se om
det är praktiskt genomförbart. De utredningar som har startat rör följande:

Justerandes signatur

-

Ljungdalens förskola
En övergripande projektering görs för att undersöka möjligheten att ansluta Månbacka till förskolan Ljungdalen och därmed komplettera med ytterligare en stor avdelning. Månbacka är en fristående byggnad men är via
ett tak ihop byggd med Ljungdalen. Byggnaden har goda förutsättningar
för förskoleverksamhet och har en bra utemiljö. Kosten kan lösas via tilllagningsköket på Ljungdalens förskola. Projektering sker av fastighetsägaren.

-

Österåsen förskola
En övergripande projektering för att se på möjligheten att renovera Österåsens gamla skola, som ligger i anslutning till förskolan. Det är i dagsläget
svårt att säga hur många avdelningar detta skulle kunna tillföra förskoleverksamheten. Kosten kan lösas via Österåsens tillagningskök. Fastighetens lämplighet och standard samt utomhusmiljö och parkerings-möjligheter kräver en fördjupad utredning. En första projektering sker av sektor
samhällsbyggnad.
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Forts § 16
-

Flitiga Lisans skola
En övergripande projektering för att se på möjligheten att bygga om Flitiga Lisans skola till förskola och utöka förskoleverksamheten med två avdelningar. I förskolan ingår en resursavdelning för barn med funktionsnedsättningar. Projekteringen sker inom projektet skola Väster och fanns
med i beslutet från KF§ 75, 2014-05-26.

-

Blackgårdens förskola.
En övergripande projektering för att se på möjligheten att flytta Blackgårdens förskola till placering i anslutning till Tidavads skola. Projekteringen
ska inrymma behov av tre till fyra avdelningar. Enligt prognos bör upptagningsområdet Tidavad kunna möta ett behov av ca 60 platser. Blackgårdens förskola är idag undermålig för förskoleverksamhet. Kök, ventilation
samt toaletter bör relativt omgående åtgärdas. På Tidavads skola finns utrymme för en god utomhusmiljö för barn och elever. En första projektering sker av sektor samhällsbyggnad.

En fördjupad analys av demografiökningen kommer att redovisas tillsammans
med de första rapporterna från de startade projekteringarna.
Underlag

Skrivelse upprättad av chef förskola Anna-Karin Yséus och utbildningschef Katarina Lindberg.
______________________________________________________
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Unau § 17

Dnr BUN 2014/321

Förskolan Tolsgården – hyreskontrakt
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta teckna ett 15-årigt hyresavtal för förskolan Tolsgården med Mariehus Fastigheter.
Bakgrund

Utbildningsnämnden beslutade ge utbildningschefen i uppdrag (UN 2014-12-17
§ 185) att utreda framtida behov av platser inom förskolan med utgångspunkt från
demografi och struktur i syfte att tillgodose lagstiftningens krav.
Tolsgårdens och Vävarens förskolor finns i Ullervads upptagningsområde, och
enligt födelseprognoser bör det finnas 90 till 100 platser i Ullervad.
Tolsgårdens förskola har idag 44 barn inskrivna och Vävarens förskola har 54
barn. Tolsgårdens förskola har behov av ytskiktsrenovering. Ventilation och utrymmen för städ och kost uppfyller inte miljökrav eller förutsättningar för en god
arbetsmiljö. Förskolans pedagoger har inte tillgång till utrymme för arbetskläder,
förråd och planering. Om ingen förändring sker av lokalerna måste platsantalet
minskas, för att ge utrymme att möte de krav som ställs på en förskoleverksamhet.
Projektering för en totalrenovering av Tolsgårdens förskola, i kombination med
en utbyggnad för att öka antalet platser, har skett av Mariehus fastigheter tillsammans med ansvariga för verksamheten.
Underlag för beslut

Projektering av Tolsgårdens förskola, Mariehus fastigheter
Födelsetal i Ullervad
Födda
Ullervad

2009
16

2010
25

2011
21

2012
19

2013
25

______________________________________________________
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Unau § 18

Dnr BUN

Målområden 2016 - diskussionsärende
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen.
På mötet

Arbetsutskottet diskuterar eventuella målområden för 2016. Sju förslag finns ett för varje
verksamhet. Arbetet med att ta fram mål för 2016 fortsätter på arbetsutskottet den 31 mars
och beslut om mål för 2016 fattas på nämndens möte den 7 april 2015.
______________________________________________________
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Unau § 19

Lokaler – informationsärende
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen.
På mötet

Verksamhetskoordinator Catarina Dahlander informerar om det fortsatta arbetet med
projektet, ”Skolor F-6 område Väster” i Mariestads kommun.
______________________________________________________
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Unau § 20

Dnr BUN 2013/12

Bokslut 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden godkänner bokslutsresultatet för 2014.
Bakgrund

Kommunens nämnder ska årligen upprätta ett bokslut som är en ekonomisk sammanställning av nämndens verksamheter under aktuellt kalenderår. Bokslut ska godkännas av nämnden senast i februari månad. Nämndens bokslut kommer därefter att utgöra en del av kommunens årsredovisning.
Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige för hur kommunkoncernen har använt sina ekonomiska och personella resurser utifrån kommunens målområden. Årsredovisning beskriver hur väl kommunkoncernen har uppfyllt de mål som kommunfullmäktige har beslutat.
Ekonomienheten har upprättat bokslut för år 2014 för utbildningsnämndens verksamheter.
Bokslutet för 2014 är avslutat och visar ett överskott på totalt 2 006 tkr för nämndens verksamheter.
För förskolan blev det ett underskott beroende på semesterlöneskulden. Grundskolan visar ett överskott när det gäller modersmål och särskolan. Gymnasiet visar
ett underskott på grund av ökade kostnader för introduktionsprogrammen medan
vuxenutbildningen visar ett överskott för ökad försäljning av SFI platser. Sektor
övergripande kostnader, visar ett överskott för ej tillsatt psykologtjänst under 2014
(tjänsten är tillsatt f o m 1/1 2015).
Interkommunala ersättningar visar stora ändringar i både köp och försäljning av
skolplatser, vilket slutligen resulterade i ett förbättrat resultat än prognos.
Underlag för beslut

Skrivelse ”Bokslut 2014 för utbildningsnämndens verksamheter” upprättad av
ekonomerna Bas Thijssen och Pia Svartén samt utbildningschef Katarina Lindberg.
Dokumentet ”Bokslut 2014 förklaring”
______________________________________________________
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Unau § 21

Månadsuppföljning budget 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Arbetsutskottet gav utbildningschefen i uppdrag, 2015-02-10 § 11, att på varje utbildningsnämnds arbetsutskott presentera en månadsuppföljning, (miniprognos utifrån ekonomisystemet, övergripande avdelningsvis), för innevarande år.
På mötet

Ekonom Pia Svartén redovisar månadsuppföljning för januari månad 2015.
______________________________________________________
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Unau § 22

Budget 2016
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade, 2014-12-18 § 123, att budget 2016 ska vara
en stående punkt på arbetsutskottets möten.
På mötet

Arbetsutskottets ledamöter informeras om signifikanta kostnads- och intäktsändringar som
kan påverka utbildningsnämndens budgetram.
______________________________________________________
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Unau § 23

Aktuellt
__________________________________________________________________________________________________________________________

Chef för förskolan, ställföreträdande utbildningschef Anna-Karin Yséus informerar

Den 6 mars 2015 kommer arbetsutskottets ledamöter ges möjlighet till en rundresa för att besöka förskolorna Tolsgården, Vävaren, Blackgården och Ljungdalen.
Syftet med rundresan är att ge ledamöterna kunskap/insikt om enheterna i nutid
inför framtidens behov av platser och med utgångspunkt från demografi och
struktur för att tillgodose lagstiftningens krav.
Ordföranden Anette Karlsson (M) återkommer med information om eventuella
ersättningar vid dessa besök.
______________________________________________________

Ordförande Anette Karlsson (M) informerar

Den 23 april 2015 ska presidiet tillsammans med rektor för Vadsbogymnasiet göra ett
studiebesök i Danderyd på Marinteknikprogrammet. Syftet med besöket är att få
inspiration, kvalitetssäkra och öka intresset för vår egen utbildning Marinteknik på Vadsbogymnasiet.
______________________________________________________
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Unau § 24

Uppdrag till utbildningschefen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott ger utbildningschefen i uppdrag att för nämnden informerar om VFU (Verksamhetsförlagd utbildning).
______________________________________________________
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Carina Törnell
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