BARN- OCH
UTBILDNINGSNÄMNDEN
PROTOKOLL

Tid och plats

Onsdag 23 juni 2010 kl. 09.00-11.05
Stjerneskolan Torsby

Beslutande

Hans Lass (S), ordförande
Aina Olsson (S)
Anders Rönnerlöv (S), tjg ers för Peter Jonsson (S)
Mia Gerke (S)
Jörgen Nilsson (S)
Anna-Lena Carlsson (M)
Lillemor Ronge (M)
Tommy Persson (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

Justerare

Lillemor Ronge

Tid för justering

Måndag 5 juli 2010

Paragrafer

42-51

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

2010-06-23
2010-07-06
2010-07-27

Förvaringsplats

Barn- och utbildningsnämndens kansli

Underskrift
Helena Westh

TORSBY KOMMUN

sid 2

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-06-23

Bun § 42

Ändringar i ärendelistan
Bu dnr 2010/255/10

Ärende som tillkommer
•

Skrivelse från Kommunal om arbetskläder

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

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 3

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-06-23

Bun § 43

Budgetuppföljning 2010
Bu dnr 2010/99.03

Förvaltningsekonom Linn Sohl redogör för budgetuppföljning per 2010-04-30 och
2010-05-31, bilagor till protokollet.

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

Grundskola
Grundskolan har fått mer bidrag än periodbudget, bl. a. statsbidraget för läsa, skriva
och räkna. Den positiva avvikelsen beror även på cafeterian i Frykenskolan, att
resursstöd för två elever kommit in och att interkommunala ersättningar ligger högre
än periodbudget. Den negativa avvikelsen för personalkostnader är väntad, då
grundskolan har mindre personal under höstterminen än under vårterminen. En del
av personalkostnaderna är även intäktsfinansierade, t. ex. lärarlyftet. Övriga kostnader
är lägre än periodbudget och det beror främst på interkommunala ersättningar och att
förbrukningsmaterial köps inför höstterminen.

Gymnasiet och komvux
Underskottet mot periodbudget på intäktssidan beror på interkommunala ersättningar
och att olika taxor och avgifter inte är fakturerade/redovisade än. Den negativa
avvikelsen väntas minska då fakturering skett. En del av personalkostnaderna (ca.
380 000 kr) är intäktsfinansierade, vilket avser komvux och lärarlyftet. Ett underskott
under vårterminen är dock väntat då gymnasiet kommer att ha färre anställda under
höstterminen. Den positiva avvikelsen på kostnadssidan beror främst på
interkommunala ersättningar och förbrukningsmaterial.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-06-23

bun § 43 forts. budgetuppföljning 2010
Kulturskolan
Intäkterna är högre än periodbudget och det beror på bidrag för hela 2010 och att
medel för 2009 överförts. Under året väntas denna avvikelse minska. Övriga positiva
avvikelser beror på återhållsamhet med vikarier, ännu inte genomförda projekt och
fakturor som inte belastat redovisningen än.

Gemensam verksamhet
Intäkter för handledarverksamhet kommer in i juni. På kostnadssidan bidrar kostnader
för nämnd, pensionsuppgörelser och föräldrakooperativ till de positiva avvikelserna
mot periodbudget.

Totalt
Totalt visar intäkterna ett överskott med 3 % mot periodbudget. Gymnasiets
minusresultat vägs upp av plusresultat inom barnomsorg, grundskola och kulturskola.
Periodkostnaderna är högre än periodbudget (avvikelse - 3 %) beror på höstens
personalminskningar och då främst inom grundskolan. Övriga kostnader för samtliga
verksamheter är lägre än periodbudget (avvikelse + 8 %). Det beror bl. a. på
interkommunala ersättningar och att verksamheterna inte förbrukat enligt periodbudget, t. ex. köps skolmaterial till största delen inför höstterminen. Den totala
avvikelsen mot periodbudget motsvarar + 3 %.

Handlingar i ärendet
Budgetuppföljning per 2010-04-30 av förvaltningsekonom Linn Sohl
Budgetuppföljning per 2010-05-31 av förvaltningsekonom Linn Sohl
Kommentarer till budgetuppföljning per 2010-05-31 tjänsteskrivelse av Linn Sohl
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-06-09 § 38

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen av budgetuppföljning per 2010-04-30 och 2010-05-31 godkänns.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen, Ekonomiavdelningen, Linn Sohl
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-06-23

Bun § 44

Interkommunala ersättningar till kommuner
2010
Bu dnr 2010/232.03

Förvaltningsekonom Linn Sohl redogör för förslag till interkommunala ersättningar till
kommuner 2010. Ersättningsberäkningarna är gjorda utifrån Prop. 2008/09:171
(Offentliga bidrag på lika villkor), kalkylmodellerna bygger på det samverkansavtal
som finns mellan Värmlands kommuner. Utöver nedanstående ersättningsnivåer kan, i
samråd med hemkommunen, ett tilläggsbelopp för särskilda stödåtgärder tas ut.
Faktura skickas en gång per termin. Redovisade belopp gäller för helår 2010.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Linn Sohl, 2010-05-31
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-06-09 § 39

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Interkommunala ersättningar för 2010 fastställs enligt nedan:

Förskola
Heltidsplats 1-3 år

111 300

Deltidsplats 1-3 år

54 500

Heltidsplats 4-7 år

83 500

Deltidsplats 4-7 år

42 900

Pedagogisk omsorg

69 600

Skolbarnomsorg
Fritidshem

Justerarens signatur

23 300

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-06-23

bun § 44 forts. interkommunala ersättningar till kommuner 2010
Förskoleklass och grundskola
Förskoleklass

58 400

År 1-5

58 700

År 6-9

67 100

Gymnasiet
BF

84 200

BP

113 900

EC

129 100

FP åk 1

116 400

- personbil åk 2-3

116 400

- maskin åk 2-3

116 400

- tävlingsmek. åk 2-3

117 000

HP

82 300

HR

112 500

IP

115 200

MP

116 800

NV

96 700

OP

108 300

SP

80 300

TE

133 300

IV

94 600

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-06-23

bun § 44 forts. interkommunala ersättningar till kommuner 2010

Beslutet expedieras till
Gymnasiet,
Intagningskansliet
Linn Sohl
Ekonomiavdelningen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-06-23

Bun § 45

Återbetalning av barnomsorgsavgift
Bu dnr 2010/135.03

Ellinor Johansson, vars son Elias Larsson är placerad vid förskolan Kilåsen, begär att få
återbetalning av barnomsorgsavgift retroaktivt med anledning av att hon blev
ensamstående i februari 2007.
Enligt en skrift från Sveriges kommuner och landsting ”Lagens ramar kring avgifter
inom förskola, fritidshem mm” anser SKL att om en familj har lämnat
inkomstuppgifter till grund för barnomsorgsavgiften och det senare visar sig att
inkomsten i själva verket varit lägre än uppgiven inkomst och familjen debiterats för
hög avgift, så skall kommunen betala tillbaka mellanskillnaden.
SKL anser att kommunen skall iaktta sedvanlig preskriptionstid. Detta innebär
återbetalning tio år tillbaka i tiden.
Enligt beräkningar uppgår mellanskillnaden till nedan angivna summor;
2007

4 101 kr

2008

5 619 kr

2009

3 645 kr

2010

336 kr

Totalt

13 701 kr

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av bitr. skolchef Birgitta Olsson, 2010-05-18
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-06-09 § 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att återbetalning av för högt debiterad
barnomsorgsavgift under tiden 2007 – 2010 med totalt 13 701 kr skall ske till Ellinor
Johansson.
2. Återbetalningen skall belasta förskolan Kilåsens konto.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-06-23

bun § 45 forts. återbetalning av barnomsorgsavgift

Beslutet expedieras till
Birgitta Olsson
Ann-Sofie Turtola
Ellinor Johansson
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-06-23

Bun § 46

Utökat barnomsorgsbehov hösten 2010 och
våren 2011
Bu dnr 2010/223.03

Skolchef Fredric Norlin redogör för utökat barnomsorgsbehov för hösten 2010 och
våren 2011, bilaga till protokollet.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av skolchef Fredric Norlin, 2010-05-28
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-06-09 § 41
MBL § 19 Information 2010-06-09
MBL § 11 Förhandling 2010-06-16

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Nämnden beslutar att från och med oktober månad 2010 inrätta en ny
förskoleavdelning i de lokaler som dagbarnvårdarna idag använder i Torsby
tätort.
2. Finansiering sker genom omfördelning av befintlig personal samt genom
omfördelning av nämndens medel enligt följande:
•

Ansvar 070, verksamhet 41030, 200 000 kr

•

Ansvar 070, verksamhet 43013, 13 000 kr

•

Ansvar 070, verksamhet 43023, 20 000 kr

•

Ansvar 0701, verksamhet 43036, 187 000 kr

3. Kostnaden för den fortsatta förstärkningen hanteras i 2011 års detaljbudgetarbete.
4. Förvaltningen får i uppdrag att utreda vidare om det för våren 2011 finns ett
fortsatt ökat behov av barnomsorg, utöver det som redan har planerats.

Beslutet expedieras till
Birgitta Olsson, Fredric Norlin, Linn Sohl, Ann-Charlotte Nilsson, Pernilla Larsson
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-06-23

Bun § 47

Säkerhetsklassificering av IT-system
Bu dnr 2010/221.60

Utvecklingsledare Bo Arne Nilsson redogör för säkerhetsklassificering av IT-system,
bilagor till protokollet.
Säkerhetsplaner ska genomföras för alla system som klassas högre än basnivå.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare Bo Arne Nilsson 2010-05-26
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-06-23 § 42

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar systemsäkerhetplan och avbrottsplan i enlighet
med bilagor till protokollet.

Beslutet expedieras till
IT-avdelningen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 12

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-06-23

Bun § 48

Utdelning ur samstiftelsen för Torsby
kommuns grundskolor
Bu dnr 2010/62.01

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2010-04-22 § 35 om utdelning ur
samstiftelsen för Torsby kommuns grundskolor. Det var endast en sökande som fick
3 000 kr av de totalt 6 000 kr som var utdelningsbara.
Det har inkommit två ansökningar efter att ansökningstiden gått ut som totalt ansöker
om 3 000 kr.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av skolchef Fredric Norlin, 2010-06-01
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-06-09 § 43

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden beslutar att tilldela Filip Nilsson 2 000 kr och Mario Nilsson 1 000 kr.

Beslutet expedieras till
Filip Nilsson
Mario Nilsson
Ekonomiavdelningen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-06-23

Bun § 49

Meddelanden
Bu dnr 2010/60.01

Handlingar i ärendet
Redovisning av inkomna meddelanden till barn- och utbildningsnämnden 2010-04-29 –
2010-06-07
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-06-09 § 44

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

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-06-23

Bun § 50

Informationsärenden
Bu dnr 2010/30.60

Statistik över födda barn
Statistik över födda barn redovisas i bilaga till protokollet. Fram till och med
2010-05-26 har 40 barn fötts i kommunen.

Skrivelser om barnomsorgen
Bu dnr 2010/194.60, Bu dnr 2010/192.60, Bu dnr 2010/165.60
Skrivelser har kommit in från föräldrar med barn på förskolorna Skogsbacken,
Forsbacken och Småfolk. Ordförande Hans Lass (S) kommer att kontakta dem efter
nämndens sammanträde 2010-06-23.

Beslut från Barn- och elevombudet (Beo) och Skolinspektionen
Bu dnr 2009/371.60, Bu dnr 348.60
Barn- och elevombudet beslutar att Torsby kommun ska utge ett skadestånd på
246 000 kr till en elev i ersättning för kränkning. Dessutom ska kommunen yttra sig till
Skolinspektionen om anmälan angående kränkande behandling av grundskoleelever
vid Holmesskolan i Torsby.

Svar på föreläggande från Arbetsmiljöverket
Bu dnr 2010/54.01
Torsby kommun har med hjälp av Hälsolänken svarat Arbetsmiljöverket om
föreläggande på Holmesskolan.

Brukarenkäter
Bu dnr 2010/213.60
Under våren har enkäter skickats ut till föräldrar med barn i år 3, 6 och 8 och till dem
som har barn i fritidshem. Föräldrar med barn i förskola har också haft möjlighet att
svara på en enkät. Elever i år 2, 5, 7 och 9 har fått svara på en enkät. Enkäterna finns att
läsa i sin helhet på www.torsby.se/barnoutbildning ”brukarenkäter”.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-06-23

bun § 50 forts. informationsärenden

Detaljbudget 2011
Skolchef Fredric Norlin redogör för arbetet med detaljbudget för 2011.

Rekrytering av rektor för Holmesskolan
Skolchef Fredric Norlin meddelar att Liselotte Johansson blir ny rektor på
Holmesskolan.

Vårt ansikte utåt
Dag Nyström (C) påtalar att det förekommer nedskräpning utanför våra skollokaler
och att det är viktigt att våra grönytor utanför lokalerna ger ett välkomnande intryck.

Styrgruppen för gymnasieskolan i Värmland
Hans Lass (S) meddelar att Lillemor Ronge (M) har valt som ersättare efter Anna-Lena
Carlsson (M) i styrgruppen för gymnasieskolan i Värmland.

Handlingar i ärendet
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-06-09 § 45

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen av informationsärendena godkänns.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-06-23

Bun § 50

Skrivelse från Kommunal om arbetskläder
Bu dnr 2010/246.60

Medlemmar ur fackföreningen Kommunal framför i skrivelse till barn- och
utbildningsnämnden att de vill ha arbetskläder.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Zenitha Bäck, Kommunal 2010-06-17

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Förvaltningen får i uppdrag att hantera ärendet.
2. Ärendet behandlas vid en kommande beredning under hösten 2010.

Beslutet expedieras till
Fredric Norlin
Birgitta Olsson
Beredningen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

