BARN- OCH
UTBILDNINGSNÄMNDEN
PROTOKOLL

Tid och plats

Torsdag 22 april 2010 kl. 10.00‐13.45
Biblioteket Torsby

Beslutande

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

Övriga deltagare

Fredric Norlin, skolchef
Birgitta Olsson, bitr. skolchef
Linn Sohl, förvaltningsekonom
Helena Westh, förvaltningssekreterare
Karin Sandström, Lärarnas Riksförbund §§ 28‐31

Justerare

Peter Jonsson

Tid för justering

Onsdag 28 april 2010

Paragrafer

28‐41

Sekreterare
Helena Westh

Ordförande
Anna-Lena Carlsson

Justerare
Peter Jonsson

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

2010-04-22
2010-04-29
2010-05-21

Förvaringsplats

Barn- och utbildningsnämndens kansli

Underskrift
Helena Westh

TORSBY KOMMUN

sid 2

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-04-22

Bun § 28

Ändringar i ärendelistan
Bu dnr 2010/160.10

Ärende som tillkommer
•
•

Informationsärenden
Budgetuppföljning 2010

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisade ändringar i ärendelistan.
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 3

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-04-22

Bun § 29

Besök av rektorerna för team Frykenskolan
Bu dnr 2010/167.60

Barn‐ och utbildningsnämnden beslutade 2009‐12‐10 § 92 att bjuda in de olika
rektorsteamen till varsitt nämndsammanträde under våren 2010.
Vid dagens sammanträde deltar Kulturskolans ledare Michael Åkerlund och
Frykenskolans rektorer Ann‐Katrin Järåsen och Johan Ekström.
Michael Åkerlund presenterar Kulturskolans verksamhet. Kulturskolans verksamhet
delas in i frivillig undervisning, samarbete med den obligatoriska skolan och utåtriktad
verksamhet. Det finns 250 instrumental‐ och sångelever och 100 danselever i den
frivilliga undervisningen. Många av dessa elever genomför återkommande konserter
och uppvisningar.
Regeringen har tilldelat en pott med pengar för Kultur i skolan/Skapande skola som är
ett samarbete med den obligatoriska skolan.
Ann‐Katrin Järåsen och Johan Ekström redogör för hur verksamheten är utformad
efter att år 6 flyttades till Frykenskolan inför detta läsår. Det finns en ledningsgrupp på
skolan där också elevrådets ordförande ingår. Frykenskolan deltar i ett kommun‐
övergripande projekt i samarbete med Grönkullaskolan i Alvesta för att utveckla lokal
pedagogisk planering och bedömningsmatriser. Vidare kommer individuella
utvecklingsplaner med hjälp av datorstöd att införas.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ordförande Anna‐Lena Carlsson (M) tackar för informationen.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 4

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-04-22

Bun § 30

Meddelanden
Bu dnr 2010/60.01

Handlingar i ärendet
Redovisning av inkomna meddelanden till barn‐ och utbildningsnämnden 2010‐03‐09 –
2010‐03‐30.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen av inkomna meddelanden godkänns.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 5

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-04-22

Bun § 31

Informationsärenden
Bu dnr 2010/30.60

Inbjudan till politikerbesök i skolan
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund inbjuder nämndens ledamöter till att följa en
lärare under en dag.

Situationen på Holmesskolan
Hans Lindberg (V) informerar nämnden att flera bland Holmesskolans personal
uttryckt missnöje över situationen på skolan.
Skolchef Fredric Norlin meddelar att personalen på Holmesskolan kommer att
informeras om resultatet av internutredningen 2010‐04‐28.

Statistik över födda barn
Fram till 2010‐04‐02 har 26 barn blivit födda i kommunen i år.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen av informationsärendena godkänns.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 6

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-04-22

Bun § 32

Förslag för förändring av kursplan på
Industriprogrammet
Bu dnr 2010/124.60

Stjerneskolans Industriprogram har den lokala inriktningen svets och robotteknik.
Genom den lokala inriktningen svets och robotteknik har programmet riksintag.
Vid genomgång och översyn av inriktningens kursplan skulle en förändring av
kursplanen på programmet passa bättre för den kompetens som nuvarande lärare
besitter. Två av de tidigare lärarna på industriprogrammet har eller går i pension.
En förändring av de gemensamma kurserna i kursplanen medför att lärarnas
kompetens på ett bättre sätt används inom området och medför därmed att eleverna
kan ges ökade fördjupningsmöjligheter inom svetsområdet.
Kontakt är tagen med Skolverket och en eventuell förändring ändrar ingenting
beträffande riksintag men beslut ska fattas av barn‐ och utbildningsnämnden.
Förslag som passar den kompetens som finns inom programmet ser ut som följer:
Plåtbearbetning B 200 p flyttas över från gemensamma kurser inom inriktningen
till valbara kurser.
• Produktionsteknik A 50 p utgår.
• MMA A1 100 p, TIG A1 50 p, MIG/MAG A1 50 p samt lödning och skärning A 50 p
flyttas från valbara kurser till gemensamma kurser inom inriktningen.
• MIG/MAG B1 100 p, MMA C1 50 p samt TIG C1 50 p tillkommer som valbara
kurser.
Ovan nämnda kurser (MMA, TIG och MIG/MAG) är kurser inom olika svetsmetoder.
•

Valmöjligheten med kurserna MIG/MAG B1 100 p, MMA C1 50 p samt TIG C1 ska inte
komma att innebära någon ökad kostnad. Yrkeslärarna bedriver en långt gången
individualiserad undervisning som gör att fler kurser, beroende av elevens färdigheter,
kan pågå vid samma undervisningstillfällen. Inga ytterligare undervisningsgrupper
bedöms att tillkomma och inte heller någon ökad personalkostnad.
Materialkostnaden för de nämnda svetskurserna bedöms likvärdiga som
materialkostnaden för Plåtbearbetning B 200 p, som är valet som dessa kurser ställs

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 7

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-04-22

bun § 32 förslag för förändring av kursplan på Industriprogrammet
emot. Förändringen skulle innebära en ökad valmöjlighet för eleven att inrikta sin
kunskapsprofil mot antingen svetsning eller plåtbearbetning. Förändringen kommer
inte att medföra kostnadsökningar utan stärka programmet mot en tid i förändring.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av rektor Anders Larsson 2010‐03‐22
Arbetsutskottet 2010‐04‐08 § 26

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Plåtbearbetning B 200 p flyttas över från gemensamma kurser inom inriktningen
till valbara kurser.
2. Produktionsteknik A 50 p utgår.
3. MMA A1 100 p, TIG A1 50 p, MIG/MAG A1 50 p samt lödning och skärning A 50 p
flyttas från valbara kurser till gemensamma kurser inom inriktningen.
4. MIG/MAG B1 100 p, MMA C1 50 p samt TIG C1 50 p tillkommer som valbara
kurser.

Beslutet expedieras till
Anders Larsson
Gymnasiet
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 8

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-04-22

Bun § 33

Inackorderingsbidrag läsåret 2010/2011
Bu dnr 2010/117.03

Utredare Jan‐Erik Näsman lämnar förslag till inackorderingsbidrag för läsåret
2010/2011. Vid förslag till nya belopp har förändring av index för boende och
konsumentprisindex använts.

Avstånd i km

Nuvarande belopp

Förslag till nya belopp

‐‐‐

‐

199

1 715 kr

1 740 kr

200

‐

599

2 030 kr

2 060 kr

600

‐

‐‐‐

2 550 kr

2 590 kr

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av utredare Jan‐Erik Näsman, 2010‐03‐11
Arbetsutskottet 2010‐04‐08 § 27

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Avstånd i km

Förslag till nya belopp

‐‐‐

‐

199

1 740 kr

200

‐

599

2 060 kr

600

‐

‐‐‐

2 590 kr

Beslutet expedieras till
Ingela Eriksson
Jan‐Erik Näsman
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 9

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-04-22

Bun § 34

Budget 2011
Bu dnr 2009/378.03

Under arbetet med budget 2011 har förvaltningen utgått från följande förutsättningar:
Ram 2010

236 534 tkr

Ram 2011

228 000 tkr

Kostnadsökning 1,5 ‐ 2,0 %

+ 5 0001 tkr

Ramsänkning

+ 8 500 tkr

Utökad hyra Frykenskolan

+ 1 6002 tkr

Summa

15 100 tkr

Det har inte varit möjligt att ta fram åtgärder motsvarande 15 miljoner kronor. Istället
har samtliga verksamheter ”byggts upp” på nytt i budgetarbetet, dvs. förvaltningen
har arbetat med en sk. nollbudget. Förvaltningen har utgått från följande direktiv: Inga
avvecklingar ska ske för att klara anpassningen till 2011 års ram, bibehållen lärartäthet
från hösten 2010, särskild undervisningsgrupp permanentas i budget samt bibehållen
personaltäthet inom barnomsorgen. I detta arbete har förslag till effektiviseringar
gjorts som nämnden har att ta ställning till. I arbetet med budgeten har effekten av de
olika åtgärderna redan räknats in.
•
•
•
•
•
•
•

Lärartätheten för kommunen ska ligga i snitt på 9,3, (glesbygdssnitt 9,5)
minskning av bemanning fritids med 1,0 tjänst
reducering 1,0 pedagogisk omsorg
reducering 1,0 rektorstjänst
minskning av gymnasiets baspeng med 230 000 kr
sparrad gymnasiet – minskning av elevpeng med 500 000 kr
den särskilda undervisningsgruppens tillkommande.

Efter att samtliga verksamheter genomlysts återstår en brist på motsvarande 3,8
miljoner kronor för att nämnden ska klara den tilldelade ramen.

1
2

Personalkostnader 2 %, övriga kostnader 1,5 %
Under 2010 har hyran varit subventionerad

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-04-22

bun § 34 forts. budget 2011

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av skolchef Fredric Norlin, 2010‐03‐27
Presentation av skolchef Fredric Norlin
Konsekvensbeskrivning av skolchef Fredric Norlin, 2010‐03‐30
Arbetsutskottet 2010‐04‐08 § 28
MBL § 19 Information 2010‐04‐12
MBL § 11 Förhandling 2010‐04‐15

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Resursfördelningen ska utgå från en lärartäthet på ca 9,3 i snitt för kommunen
(glesbygdssnitt 9,5).
2. Minskning av bemanning fritids med 1,0 tjänst.
3. Reducering 1,0 pedagogisk omsorg.
4. Reducering 1,0 rektorstjänst.
5. Minskning av gymnasiets baspeng med 230 000 kr
6. Sparrad gymnasiet – minskning av elevpeng med 500 000 kr.
7. Kommunfullmäktige antog 2009‐11‐26 § 186 ”Regler och principer för ekonomi‐
styrning i Torsby kommun, 2010”. Utifrån dessa anhåller barn‐ och utbildnings‐
nämnden hos budgetberedning om 1,6 miljoner i utökad ram. Detta för att täcka
den ökade hyreskostnaden i samband med renoveringen av Frykenskolan.
8. Barn‐ och utbildningsnämnden påtalar i samband med budgetberedningen
svårigheterna med att upprätta en budget inom den av kommunfullmäktige
tilldelade ramen för 2011. Nämnden ser inga möjligheter att hantera den
återstående bristen motsvarande 2,25 miljoner .

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen, Ekonomiavdelningen, Klarälvdalens kansli, Frykenskolans kansli,
Holmesskolans kansli, Stjerneskolans kansli, Fredric Norlin
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 11

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-04-22

Bun § 35

Utdelning ur samstiftelser 2010
Bu dnr 2010/61.01, Bu dnr 2010/62.01
Barn‐ och utbildningsnämnden har att besluta om utdelning från två samstiftelser. Den
ena är samstiftelsen för Torsby kommuns grundskola, den andra är samstiftelsen för
elever från Torsby kommun som studerar vid gymnasieskola eller motsvarande.
Det finns preliminärt 6 000 kr för utdelning ur grundskolefonden och 1 500 kr ur
gymnasiefonden. Det har kommit in en ansökan till grundskolefonden och fem
ansökningar till gymnasiefonden.
Skolchef Fredric har i samråd med bitr. skolchef Birgitta Olsson behandlat
ansökningarna och redovisar förslag till utdelning.
Enligt statuterna får inte stiftelsemedel ges till verksamhet vars kostnad ska betalas av
utdebiterade medel, dvs. verksamhet som är skattefinansierad.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av skolchef Fredric Norlin, 2010‐03‐27
Arbetsutskottet 2010‐04‐08 § 29

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Följande utdelning sker ur respektive fond:

Samstiftelse för kommunens grundskola
Jasmin Andersson

3 000 kr

Samstiftelsen för elever från Torsby kommun som studerar vid
gymnasieskola eller motsvarande
Marcus Einarsson, Mikael Einarsson, Marie Nilsson, Bruce Andersson och Fredrik
Nilsson tilldelas 300 kr vardera.

Beslutet expedieras till
Ekonomiavdelningen, stipendiaterna
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 12

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-04-22

Bun § 36

Anhållan om överföring av specificerade medel
i statsbidraget
Bu dnr 2010/134.03

Kommunfullmäktige beslutade 2009‐11‐26 § 182 att tilldela barn‐ och utbildnings‐
nämnden medel från kommunens statsbidrag som särskilt specificerats för åtgärder
inom barn‐ och utbildningsnämndens ansvarsområde. Kommunfullmäktige
uppmanade nämnden att inför budget 2011 göra en ny anhållan om de specificerade
statsbidragen.
Efter nämndens anhållan till fullmäktige som behandlades i november 2009, har
ytterligare reformer som innebär merkostnader för nämnden uppkommit. Staten har
även för dessa reformer skickat med specificerade medel i statsbidraget.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av skolchef Fredric Norlin, 2010‐03‐27
Arbetsutskottet 2010‐04‐08 § 30

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden anhåller hos kommunfullmäktige om att de medel som
staten särskilt specificerat i statsbidraget ska föras över till nämnden för att täcka de
kostnader som de statliga reformerna medför under 2010 och 2011.
2010

2011

Barnomsorgspeng

Medel har redan överförts

24 kr/inv.

Allmän förskola 3‐åringar

Medel har redan överförts

24 kr/inv.

Nationella ämnesprov

Medel har redan överförts

6 kr/inv.

HPV‐vaccin

2 kr/inv.

2 kr/inv.

(humant papillomvirus som kan orsaka livmoderscancer)

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-04-22

Bun § 36 forts. anhållan om överföring av specificerade medel i
statsbidraget

2010

2011

Nya skollagen

‐‐‐‐‐‐‐‐‐

3 kr/inv.

Nya rektorsutbildningen

1 kr/inv.

1 kr/inv.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 14

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-04-22

Bun § 37

Ledningsorganisation läsåret 2010/2011
Bu dnr 2010/138.02

Skolchef Fredric Norlin lämnar förslag till ny ledningsorganisation för läsåret
2010/2011.
Förslaget till ny ledningsorganisation gäller under förutsättning att barn‐ och
utbildningsnämnden beslutar reducera ledningsorganisationen med motsvarande 1,0
rektor samt 0,4 bitr. förvaltningschef.

Förvaltning
•
•
•
•

1,0 förvaltningschef
0,6 bitr. förvaltningschef
0,5 utvecklingsledare
1,0 förvaltningssekreterare

Team 1
3,0 rektorstjänst + 0,5 kulturskoledare.
Kvistbergsskolan, Stölletskolan, Frykenskolan, Kulturskolan + skolskjuts.

Team 2
2,0 tjänst
Holmesskolan 1,0 tjänst
Östmark, Oleby, Asped 1,0 tjänst.

Team 3
2,0 tjänst
Samtliga förskolor och pedagogisk omsorg i kommunen.

Team 4
3,25 tjänst
Gymnasiet inkl. VTR och YTR

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 15

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-04-22

bun § 37 forts. ledningsorganisation läsåret 2010/2011

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av skolchef Fredric Norlin, 2010‐03‐29
Arbetsutskottet 2010‐04‐08 § 31
MBL § 19 Information 2010‐04‐12
MBL § 11 Förhandling 2010‐04‐15

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden fastställer ovanstående ledningsorganisation för läsåret 2010/2011.

Beslutet expedieras till
Klarälvdalens kansli
Frykenskolans kansli
Stjerneskolans kansli
Holmesskolans kansli
Fredric Norlin
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 16

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-04-22

Bun § 38

Inrättande av särskild undervisningsgrupp
Bu dnr 2010/102.60

För elever som har särskilt behov av stöd som inte kan tillgodoses inom den ordinarie
skolverksamheten har kommunen möjlighet att inrätta s.k. särskild undervisnings‐
grupp.
Merparten av de olika stödbehov som eleverna har kan hanteras inom ordinarie
skolverksamhet. För en del elever finns dock behov av mer omfattande stödinsatser.
Gemensamt för dessa elever är att de har stort behov av lugn och ro i studiesituationen
och mycket vuxenstöd. De har även behov av särskilt stöd för att utveckla det sociala
samspelet i kamratrelationer.
Under vårterminen har en tillfällig särskild undervisningsgrupp startats med fyra
elever. Lokalerna är belägna vid Frykenskolan. Denna lösning är endast tillfällig. Inför
nästa läsår pågår ett arbete med att finna en permanent lösning som kan tillgodose
elevernas stödbehov.
Lämpliga lokaler för detta är i Elevhemmet där två av längorna kommer att stå tomma
nästa läsår. Personalbemanningen kommer att uppgå till 3,0 årsarbetare och kommer
att bestå av personal med erfarenhet av arbete med elever med behov av stöd.
Till gruppen kommer kurator och specialpedagog att vara knutna och de känner
samtliga elever sedan tidigare. En rektor kommer att vara ansvarig för den särskilda
undervisningsgruppen.
Skoldagarna kommer att innehålla mycket praktiskt/estetiskt arbete samt fysisk
aktivitet. Även skolbarnomsorg kan bedrivas om någon eller några av eleverna har
behov av detta. All skolverksamhet bedrivs i nära samverkan med hemmet.
Kostnaden för inrättandet av en permanent särskild undervisningsgrupp kommer att
uppgå på helår till ca. 2 miljoner kronor. Finansiering för 2010 sker genom
omfördelning från nämndens konto för skolskjuts. I budget 2011 har kostnaden för den
särskilda undervisningsgruppen lagts in redan i budgetarbetet.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 17

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-04-22

Bun § 38 forts. inrättande av särskild undervisningsgrupp

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av skolchef Fredric Norlin, 2010‐03‐29
Arbetsutskottet 2010‐04‐08 § 32
MBL § 19 Information 2010‐04‐12
MBL § 11 Förhandling 2010‐04‐15

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn‐ och utbildningsnämnden inrättar en permanent Särskild
undervisningsgrupp from läsåret 2010/2011.
2. Kostnaden för 2010 om ca. 1 miljon kronor hanteras genom omdisponering av
nämndens medel för skolskjuts.
3. Kostnaden för 2011 hanteras i det ordinarie budgetarbetet.

Beslutet expedieras till
Fredric Norlin
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 18

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-04-22

Bun § 39

Ansökan om extra medel för utvecklingsområden för samarbete mellan omsorg och
skola
Bu dnr 2010/141.03

Torsby kommun är en landsbygdskommun med behov av att samordna sina insatser
för att uppnå optimala resultat. Skolan och socialtjänsten tillsammans med övriga
samhällsaktörer upplever att alltför många ungdomar lever i en negativ livssituation. I
kommunen finns en rad forum för samverkan mellan olika samhällsfunktioner men
det saknas ett behandlande förändringsarbete för ungdomar som är på väg in i ett
utanförskap. Kommunen brottas också med stora kostnader då barn och ungdomar i
behov av stöd placeras i familjehem och vid institutioner. Det är i skolan som
utanförskapet ofta först blir synligt med frånvaro och konflikter som uttryck. Skolan
har inte ensam kompetens eller möjlighet att arbeta med bakgrunden till de symtom
som gör sig synliga.
Samverkan i kommunen mellan berörda instanser måste förbättras i syfte att få till
permanenta och långsiktiga helhetslösningar, men också för att undvika onödiga
kostnader som kan uppstå. I verksamheter som från år till år utsätts för effektiv‐
iseringar och kostnadsreduceringar uppstår lätt stuprörstänk. Stuprörstänk är dock
aldrig hållbart, varken ekonomiskt eller för individens bästa.
Ett sätt att hantera den här samverkan är att under en projekttid avsätta extra medel
för att arbeta med barn och ungdomar som är eller riskerar att hamna i utanförskap.
Genom att tydligt markera vikten av dessa insatser både synliggörs problematiken
men den lyfts också högre upp på vår gemensamma dagordning, eftersom
verksamheten även ska fungera efter projekttidens slut. Därför ansöker omsorgs‐
nämnden och barn‐ och utbildningsnämnden om att extra medel avsätts i budget på
samma villkor som de extra medel som finns för samverkan mellan arbetsmarknads‐
enheten (AME) och individ‐ och familjeomsorgen (IFO). Kommunchef har idag en pott
motsvarande 2,9 miljoner kronor där AME och IFO kan begära pengar till diverse
arbetsområden. Barn‐ och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden ser behovet av
extra medel för olika åtgärder som syftar till dels att stärka samverkan mellan
nämnderna, dels att utveckla olika arbetsområden som på sikt innebär besparingar för
kommunen.
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TORSBY KOMMUN
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Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-04-22

bun § 39 forts. ansökan om extra medel för utvecklingsområden för
samarbete mellan omsorg och skola
Åtgärder som finns idag
Gnistan
En verksamhet som framförallt är riktad till pojkar i gymnasieåldern som inte är
motiverade till skolgång. Verksamheten bedrivs i IFO:s regi sedan 12 år. Verksamheten
tar även emot personer som behöver arbetsträna från såväl Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och från Frivården.

Fältgrupp
Fältgruppen är en tvärfacklig samverkan mellan skola, omsorg samt fritidsförvaltning.
Gruppen medverkar vid olika evenemang med fältverksamhet. Arbetar också med
drogförebyggande verksamhet.

Komet för yngre barn
Tillsammans bedriver skolan och omsorgen ett licensbaserat föräldrastöd riktat till
barn i förskoleålder upp till mellanstadiet. Verksamheten har bedrivits under ett par år
och är efterfrågad. Tyvärr saknar kommunen idag resurser att erbjuda alla som önskar
möjlighet att delta.

Reflexen
Reflexen är en verksamhet som bedrivs av omsorg, skola, fritidsförvaltningen och
kyrkan. Det är en gruppverksamhet som vänder sig till barn till missbrukande
föräldrar.

Ungdomsmottagning
Ungdomsmottagning bedrivs i samarbete med landstinget. IFO bemannar med kurator
4 timmar/veckan.

Skolarbsam
Skolarbsam är ett samarbete mellan skola, omsorg och Arbetsförmedlingen.
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Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-04-22

bun § 39 forts. ansökan om extra medel för utvecklingsområden för
samarbete mellan omsorg och skola

Behov inför framtiden
•
•
•
•

Tjej – Gnistan
Familjecentral/barnhälsoteam
Komet för äldre barn
Ungdomsboende, som ett alternativ till placering i familjehem/institutioner.

Ytterligare utvecklingsområden
•
•
•
•

Förbättra och förtydliga samverkan mellan skola och socialtjänst
Kommunala uppföljningsansvaret
De ensamkommande flyktingbarnen
Nya perspektiv

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av skolchef Fredric Norlin, 2010‐03‐30
Arbetsutskottet 2010‐04‐08 § 33

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden påtalar hos budgetberedningen behovet av extra medel
som placeras under kommunchefen på motsvarande sätt som den pott som idag finns
för Arbetsmarknadsenheten (AME) och Individ‐ och familjeomsorgen (IFO).

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Omsorgsnämnden
_______
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Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-04-22

Bun § 40

Inbjudan till rektorerna
Bu dnr 2009/354.60

Dag Nyström (C) föreslår att gymnasieskolans rektorer ska inbjudas igen till ett
nämndsammanträde med anledning av att tiden vid deras besök i nämnden den
2010‐03‐26 inte medgav utrymme till diskussioner.

Handlingar i ärendet
Arbetsutskottet 2010‐04‐08 § 35

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Gymnasieskolans rektorer bjuds in till ett kommande nämndsammanträde under
hösten, efter det att beslut fattats om den nya gymnasiereformen.

Beslutet expedieras till
Gymnasiet
Barn‐ och utbildningsförvaltningen
_______
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Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-04-22

Bun § 41

Budgetuppföljning 2010
Bu dnr 2010/99.03

Förvaltningsekonom Linn Sohl redogör för budgetuppföljning per 2010‐03‐31, bilaga
till protokollet.

Barnomsorg
Den positiva avvikelsen gällande intäkterna beror på att intäkterna för avgifter för
barnomsorg varit större än periodbudget, samt att statsbidraget för kvalitetssäkrande
åtgärder kommit in. Gällande övriga kostnader beror den positiva avvikelsen till
största delen på att verksamheten inte köpt in allt förbrukningsmaterial för året än.
Avvikelsen för kapitalkostnad beror på periodisering och väntas överensstämma med
budget vid årets slut.

Grundskola
Grundskolan har fått mer bidrag än periodbudget, bl.a. statsbidrag för läsa, skriva,
räkna. Den positiva avvikelsen beror även på att försäljningen i cafeterian i
Frykenskolan och att interkommunala ersättningar är högre än periodbudget. Den
negativa avvikelsen för personalkostnader är väntad, då grundskolan har färre
personal under höstterminen än under vårterminen. Övriga kostnader ligger lägre än
periodbudget, vilket främst beror på interkommunala ersättningar och att
förbrukningsmaterial främst köps in inför skolstarten i höst.

Gymnasiet
Underskottet mot periodbudget på intäktssidan beror på periodiseringen av
interkommunala ersättningar från andra kommuner och att olika taxor och avgifter
inte är fakturerade eller redovisade än. Avvikelsen på kostnadssidan beror främst på
interkommunala ersättningar och förbrukningsmaterial.

Gemensam vht
Den positiva avvikelsen beror främst på att kostnader för nämnd, pensionsuppgörelser
och föräldrakooperativ varit lägre än periodbudget.
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Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-04-22

bun § 41 forts. budgetuppföljning 2010

Totalt
Minusresultatet gällande intäkterna för gymnasiet vägs upp av plusresultat inom
barnomsorgen och grundskolan. Lönerna ligger högre än periodbudget och det beror
på höstens personalminskning. Övriga kostnader för samtliga verksamheter är lägre än
periodbudget. Det beror bl. a. på periodiseringen av interkommunala ersättningar till
andra kommuner och på att verksamheterna inte förbrukat enligt periodbudget, t. ex.
köps skolmaterial till största delen in inför skolstarten i höst.

Handlingar i ärendet
Budgetuppföljning per 2010‐03‐31 av förvaltningsekonom Linn Sohl, 2010‐04‐21

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av budgetuppföljningen per 2010‐03‐31.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Linn Sohl
_______
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