BARN- OCH
UTBILDNINGSNÄMNDEN
PROTOKOLL

Tid och plats

Torsdag 4 februari 2010 kl. 10.00‐12.45
Kommunkontoret Torsby

Beslutande

Hans Lass (S), ordförande
Aina Olsson (S)
Ysabel Hedenberg (S), tjg ers för Peter Jonsson (S)
Mia Gerke (S)
Jörgen Nilsson (S)
Anna‐Lena Carlsson (M)
Tommy Persson (M)
Lillemor Ronge (M)
Dag Nyström (C)
Inga‐Britt Keck‐ Karlsson (C)
Hans Lindberg (V)

Övriga deltagare

Justerare

Fredric Norlin, skolchef
Lena Eriksson, förvaltningsekonom
Helena Westh, förvaltningssekreterare
Gertie Blomström (KD), ej tjg ersättare
Britt‐Marie Paulsson, Jonas Wictorin, rektorer § 1
Bo Arne Nilsson, utvecklingsledare §§ 4‐5
Ronnie Palmquist, Gertrud Rydén, Annette Lauritzen §§ 11‐
12
Lillemor Ronge

Tid för justering

Onsdag 10 februari 2010

Paragrafer

1‐13

Sekreterare
Helena Westh

Ordförande
Hans Lass

Justerare
Lillemor Ronge

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ner

2010-02-04
2010-02-11
2010-03-05

Förvaringsplats

Barn- och utbildningsnämndens kansli

Underskrift
Helena Westh

TORSBY KOMMUN

sid 2

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-02-04

Bun § 1

Besök av rektorerna för team Holmesskolan
Bu dnr 2010/51.60

Barn‐ och utbildningsnämnden beslutade 2009‐12‐10 § 92 att bjuda in de olika
rektorsteamen till varsitt nämndsammanträde under våren 2010.
Vid dagens sammanträde deltar team Holmesskolan som består av rektorerna Britt‐
Marie Paulsson och Jonas Wictorin. Britt‐Marie Paulsson tillträdde sin tjänst som
rektor i augusti 2009. Hon ansvarar för år 3‐5 på Holmesskolan medan Jonas Wictorin
ansvarar för förskoleklass – år 2 och fritidshemsverksamheten på Holmesskolan.
Rektorerna informerar nämnden om avdelningen Monsunen som är en avdelning för
elever med behov av extra stöd.
Nämnden ges information om planeringen på Holmesskolan inför läsåret 2010/2011.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ordförande Hans Lass (s) tackar rektorerna Britt‐Marie Paulsson och Jonas Wictorin
för informationen.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 3

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-02-04

Bun § 2

Bokslut 2009 med verksamhetsberättelser
Bu dnr 2010/47.03

Skolchef Fredric Norlin och förvaltningsekonom Lena Eriksson redogör för
bokslut 2009 med verksamhetsberättelser, bilaga till protokollet.

Handlingar i ärendet
Verksamhetsberättelse för barn‐ och utbildningsnämnden
Budgetuppföljning per 31 december 2009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden godkänner sammanställningen av barn‐ och utbildningsnämndens
verksamhetsberättelse för 2009 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 4

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-02-04

Bun § 3

Investeringsbudget 2010
Bu dnr 2009/232.03

Kommunfullmäktige beslutade 2009‐11‐26 § 184 att investeringar för 2010, tills
kommunfullmäktige antagit bokslut för 2009, ska rymmas inom de ramar varje
avdelning bidragit med. Barn‐ och utbildningsnämnden har utrymme för
reinvesteringar med 546 388 kr.

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktige 2009‐11‐26 § 184
Utrymme för reinvesteringar
Barn‐ och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010‐01‐21 § 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut
En förteckning med nödvändiga prioriteringar av investeringar ska presenteras
för barn‐ och utbildningsnämnden.

Beslutet expedieras till
BUN 2010‐02‐04
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 5

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-02-04

Bun § 4

Information om den nya gymnasiereformen
Bu dnr 2010/52.60

Utvecklingsledare Bo Arne Nilsson informerar nämnden om förslag till ny
gymnasiereform – Gy 2011, bilaga till protokollet.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ordförande Hans Lass (S) tackar för informationen om den nya gymnasiereformen.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 6

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-02-04

Bun § 5

Delegationsordning för skolspecifika ärenden
Bu dnr 2010/17.01

Utvecklingsledare Bo Arne Nilsson redogör för förslag till ny delegationsordning för
skolspecifika ärenden. I detta arbete har nu gällande delegationsordning jämförts med
aktuella lagar och förordningar och även med delegationsordningar i en del andra
värmlandskommuner.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare Bo Arne Nilsson, 2010‐01‐13
Barn‐ och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010‐01‐21 § 7
MBL § 19 Information 2010‐01‐21
MBL § 11 Förhandling 2010‐01‐28

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Nämnden antar ny delegationsordning för skolspecifika ärenden i enlighet med
bilaga till protokollet.
2. Den nya delegationsordningen gäller från och med 2010‐03‐01.

Beslutet expedieras till
Samtliga rektorer
Skolchef
Bitr. skolchef
Utvecklingsledare
Stjerneskolans kansli
Frykenskolans kansli
Holmesskolans kansli
Klarälvdalens kansli
Barn‐ och utbildningskansliet
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 7

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-02-04

Bun § 6

Bidragsbelopp för föräldrakooperativa
förskolor 2010
Bu dnr 2010/21.03, 2010/22.03

Förvaltningsekonom Lena Eriksson redogör för bidragsbelopp för föräldrakooperativa
förskolor 2010.
Skolchef Fredric Norlin informerar nämnden att i Karlstads kommun reduceras det
kommunala bidraget till kooperativen om de inte har samma öppettider som
kommunen. Detta eftersom kooperativen då har lägre personalkostnader.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Lena Eriksson, 2010‐01‐20
Barn‐ och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010‐01‐21 § 8

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Bidragsbeloppen för föräldrakooperativa förskolor 2010 fastställs till
62 361 kr/förskoleplats och 16 962 kr/fritidshemsplats.
2. Kostnadstäckning för lokaler ska tillämpas på samma sätt som för friskolor,
d.v.s. med full kostnadstäckning.
3. Skolchef Fredric Norlin får i uppdrag att utreda om föräldrakooperativens
öppettider kan påverka bidragets storlek.

Beslutet expedieras till
BUN 2010‐02‐04
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 8

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-02-04

Bun § 7

Förteckning över barn- och utbildningsnämndens attestanter 2010
Bu dnr 2010/70.01

Barn‐ och utbildningsnämnden antog 2004‐10‐05 § 140 delegationsordning rörande
upphandlings‐/inköpsärenden.
En förteckning över beslutsattentanter (befattningar) och ersättare (befattningar) ska
årligen föreläggas barn‐ och utbildningsnämnden i samband med att barn‐ och utbild‐
ningsnämnden antar sin internbudget. Förvaltningen har i uppdrag att årligen
komplettera internbudgeten med förteckning över befattningar och ersättare för be‐
fattningar som har rätt att besluta om och attestera de olika verksamheterna.
Att bemanna befattningarna med fysiska personer är verkställighet.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Lena Eriksson
Barn‐ och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010‐01‐21 § 9

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden antar förteckning över befattningar och ersättare för
befattningar som har rätt att besluta om och attestera de olika verksamheterna i
enlighet med bilaga till protokollet.

Beslutet expedieras till
Stjerneskolans kansli
Frykenskolans kansli
Holmesskolans kansli
Klarälvdalens kansli
Barn‐ och utbildningskansliet
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 9

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-02-04

Bun § 8

Val av ledamot och vice ordförande i barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott efter
Anna-Lena Carlsson (M)
Bu dnr 2010/55.10

Anna‐Lena Carlsson (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot och vice ordförande i
barn‐ och utbildningsnämndens arbetsutskott.

Handlingar i ärendet
Avsägelse från Anna‐Lena Carlsson (M) 2010‐01‐20

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Lillemor Ronge (M) väljs som ledamot och vice ordförande i barn‐ och
utbildningsnämndens arbetsutskott.
I barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott finns följande ledamöter och ersättare:
Ledamöter
Hans Lass (S) ordf
Aina Olsson (S)
Peter Jonsson (S)
Lillemor Ronge (M) v ordf
Dag Nyström (C)

Ersättare
Mia Gerke (S)
Jörgen Nilsson (S)
Hans Lindberg (V)
Tommy Persson (M)
Inga‐Britt Keck‐Karlsson (C)

Beslutet expedieras till
Lars‐Erik Mattsson
Anna‐Stina Eklund
Lillemor Ronge
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 10

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-02-04

Bun § 9

Val av ledamot i barn- och utbildningsnämndens ekonomigrupp efter Anna-Lena
Carlsson (M)
Bu dnr 2010/56.10

Anna‐Lena Carlsson (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i barn‐ och
utbildningsnämndens ekonomigrupp.

Handlingar i ärendet
Avsägelse från Anna‐Lena Carlsson (M) 2010‐01‐20

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Lillemor Ronge (M) väljs som ledamot i barn‐ och utbildningsnämndens
ekonomigrupp.

I barn- och utbildningsnämndens ekonomigrupp finns följande ledamöter:
Ledamöter
Hans Lass (S) sammankallande
Peter Jonsson (S)
Lillemor Ronge (M)

Beslutet expedieras till
Lars‐Erik Mattsson
Anna‐Stina Eklund
Lillemor Ronge
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 11

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-02-04

Bun § 10

Anmälan med stöd av delegation
Bu dnr 2010/18.01

Barn‐ och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott,
ordförande och tjänstemän enligt en av barn‐ och utbildningsnämnden an‐
tagen delegeringsordning. Dessa beslut skall redovisas till barn‐ och utbild‐
ningsnämnden. Redovisningen innebär inte att barn‐ och utbildningsnämnden
får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det barn‐ och
utbildningsnämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

Handlingar i ärendet
Förteckning över delegeringsbeslut under tiden 2009‐11‐26 – 2010‐01‐26

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 12

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-02-04

Bun § 11

Namnet på Stjerneskolan och dess webbplats
Bu dnr 2010/45.60

Stjerneskolan har tillsammans med ansvarig tjänsteman på kommunkansliet under
senare delen av förra året arbetat med en grafisk profil för skolan. I det sammanhanget
diskuterades namnet på Stjerneskolan, eftersom namnet skall vara med i logotypen.
I samband med att Stjerneskolans nya webbplats togs i drift i slutet av förra året
används också www.stjerneskolan.se som officiell adress. När Stjerneskolans
ursprungliga webbplats togs i drift i slutet av 1990‐talet var det inte möjligt att få
en .se‐adress utan endast .com fanns tillgängligt. Nu är det dags att byta till .se‐adress
som officiell webbadress.
Vid dagens sammanträde redogör utrednings/informationssekr. Annette Lauritzen
Karlsson för ärendet.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av utrednings/informationssekr. Annette Lauritzen Karlsson
2010‐01‐28

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Stjerneskolan behåller sitt nuvarande namn, Stjerneskolan.
2. Stjerneskolans namn kan kompletteras med två olika tillägg i anslutning till
namnet:
Torsby gymnasieskola
Torsby idrottsgymnasium
Torsby gymnasieskola är överordnat Torsby idrottsgymnasium.
3. Namnet på Stjerneskolans officiella webbplats är www.stjerneskolan.se (ersätter
alltså www.stjerneskolan.com som officiellt namn).

Beslutet expedieras till
Annette Lauritzen Karlsson, Ronnie Palmquist, Stjerneskolans kansli
______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 13

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-02-04

Bun § 12

Information om Stjerneskolans nya grafiska
profil
Bu dnr 2010/57.01

Torsby kommun har en gemensam grafisk profil för kommunen som företag och
organisation. Kommunstyrelsen beslutade om denna i maj 2007. Alla kommunens
verksamheter omfattas av den grafiska profilen.
Några verksamheter, däribland Stjerneskolan, kan komma att få egen grafisk profil
att använda vid ex. marknadsföring av skolan.
Vid dagens sammanträde deltar kommunens utrednings‐ och informationssekreterare
Annette Lauritzen Karlsson, rektor Ronnie Palmquist samt Gertrud Rydén och
presenterar förslag till ny grafisk profil för Stjerneskolan.
Det är kommunstyrelsen som beslutar om Stjerneskolans nya grafiska profil.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn‐ och utbildningsnämnden tillstyrker förslaget om ny grafisk profil för
Stjerneskolan.
2. Ordförande Hans Lass (S) tackar för informationen.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Annette Lauritzen Karlsson
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 14

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-02-04

Bun § 13

Informationsärenden
Bu dnr 2010/30.60

Statsbidrag till skolhuvudmän för elever från nordiska länder
höstterminen 2009
Bu dnr 2009/284.03
Skolverket betalar Torsby kommun 1 397 642 kr i statsbidrag för elever från nordiska
länder för höstterminen 2009.

Statsbidrag till lärarfortbildning hösten 2009
Bu dnr 2009/307.03
Skolverket betalar Torsby kommun 508 095 kr i statsbidrag för fortbildning av lärare
för hösten 2009.

Statistik
Statistik över antal barn redovisas i bilaga till protokollet. Under 2009 föddes 93 barn
i kommunen. I kontakter med mödravårdscentralen i Torsby finns det 3 februari 2010
67 inskrivna blivande mammor med beräknad nedkomst under 2010. I Klarälvdalen
beräknas födslarna till ungefär samma som under 2009, d.v.s 13 barn.

Statsbidrag för basfärdigheterna läsa, skriva och räkna: ansökan 2010
och uppföljning 2009
Bu dnr 2010/7.03
Torsby kommun har för 2010 tilldelats en ram som uppgår till 576 300 kr.

Skolskjutsärende
Bu dnr 2005/205.623
Regeringsrätten har meddelat prövningstillstånd i skolskjutsärende. Den fråga som lett
till att Regeringsrätten meddelat prövningstillstånd är om en kommun haft rätt att
avslå en begäran om ersättning för dagliga resor mellan inackorderingsbostad och

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 15

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-02-04

bun § 13 forts. Informationsärenden
skola för en inom kommunen bosatt studerande som genomgår gymnasieskola i annan
kommun.

Regler och principer för ekonomistyrning i Torsby kommun
Bu dnr 2009/358.03
Kommunfullmäktige har 2009‐11‐26 § 186 antagit dokumentet ”Regler och principer
för ekonomistyrning i Torsby kommun, 2010”.

Finanspolicy Torsby kommun 2010
Bu dnr 2009/360.03
Kommunfullmäktige har 2009‐11‐26 § 187 antagit finanspolicy för Torsby kommun
2010.

Mottagande av ensamkommande flyktingbarn
Bu dnr 2009/379.01
Kommunfullmäktige beslutade 2009‐12‐17 § 211 att ta emot ensamkommande
flyktingbarn. Målet ska vara att det finns en fungerande organisation 2010‐07‐01.

Tilläggsbudget barn- och utbildningsnämnden – överföring av
specificerade statsbidrag 2009 och 2010
Bu dnr 2009/178.03
Kommunfullmäktige beslutade 2009‐11‐26 § 181 och § 182 att barn‐ och
utbildningsnämndens budget 2009 och 2010 förstärks med de medel som anvisats av
staten.

Revidering av finansiella mål för verksamhetsår 2009
Bu dnr 2009/233.03
Kommunfullmäktige beslutade 2009‐11‐26 § 188 om revidering av finansiella mål för
verksamhetsår 2009.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 16

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-02-04

bun § 13 forts. Informationsärenden
Maxtaxa inom barnomsorgen 2010
Bu dnr 2009/268.03
Kommunfullmäktige antog 2009‐11‐26 § 172 maxtaxa inom barnomsorgen 2010.

Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning inkl finansiella mål
2010-2013
Bu dnr 2009/326.03
Kommunfullmäktige beslutade 2009‐11‐26 § 185 anta mål och riktlinjer för god
ekonomisk hushållning inkl finansiella mål för perioden 2010‐2013.

Statistik över personal
Bu dnr 2009/353.02
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutade 2009‐12‐10 § 91 att statistik över personal ska
presenteras vid dagens sammanträde. I bilaga till protokollet finns statistik över antalet
anställda inom barn‐ och utbildningsförvaltningen fördelat åldersvis.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Redovisningen av informationsärendena godkänns.
2. Skolchef Fredric Norlin får i uppdrag att till nämndens sammanträde 2010‐03‐18
redovisa kostnaden för lärarlyftet.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

