BARN- OCH
UTBILDNINGSNÄMNDEN
PROTOKOLL

Tid och plats

Torsdag 11 november 2010 kl. 10.00‐12.30
Kommunkontoret Torsby

Beslutande

Hans Lass (S), ordförande
Aina Olsson (S)
Peter Jonsson (S)
Mia Gerke (S)
Jörgen Nilsson (S)
Anna‐Lena Carlsson (M)
Tommy Persson (M)
Lillemor Ronge (M)
Dag Nyström (C)
Gertie Blomström (KD), tjg ers för I‐B Keck‐Karlsson (C)
Hans Lindberg (V)

Övriga deltagare

Anders Rönnerlöv (S), ej tjg ersättare
Eva Nordvall (S), ej tjg ersättare
Gunde Haglund, Monica Olsson, Kjell‐Erik Mattsson, Ola
Jansson, Kommunens revisorer § 72
Eva‐Lena Kamperin, KPMG § 72
Fredric Norlin, skolchef
Lena Eriksson, förvaltningsekonom
Helena Westh, förvaltningssekreterare

Justerare

Lillemor Ronge

Tid för justering

Tisdag 16 november 2010

Paragrafer

71‐80

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

2010-11-11
2010-11-17
2010-12-09

Förvaringsplats

Barn- och utbildningsnämndens kansli

Underskrift
Helena Westh

TORSBY KOMMUN

sid 2

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-11-11

Bun § 71

Ändringar i ärendelistan
Bu dnr 2010/255.10

Ärende som tillkommer
•

Information om de separata skolskjutsarna

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisade ändringar i ärendelistan
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 3

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-11-11

Bun § 72

Övergripande granskning 2010
Bu dnr 2010/403.10

Varje styrelse och nämnd ska enligt kommunallagen årligen granskas av kommunens
revisorer. I Torsby kommun genomförs därför varje år en övergripande granskning
där syftet är att bedöma om styrelser eller nämnder har skapat förutsättningar för
tillräcklig styrning och uppföljning m. m. Som ett led i denna granskning genomförs en
enkätundersökning riktad till skolchef, biträdande skolchef och samtliga rektorer.
Enkäten handlar om mål och uppföljning, internkontroll, ekonomi och effektivitet,
medborgarfokus och verksamheten.
Vid dagens sammanträde presenterar KPMG och kommunens revisorer enkätsvaren
från förvaltningsledningen och rektorerna för nämndens ledamöter.
Revisorerna använder resultatet från enkätundersökningen i en dialog med nämnder
och styrelser för att diskutera vilka utvecklingsbehov som finns och för att lokalisera
eventuella brister eller risker och för att diskutera vad som bör prioriteras i den
fortsatta utvecklingen av organisationen.
Resultatet och dialogen med nämnden utvärderas av revisorerna och kommer att
presenteras i en rapport.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner redovisningen av ärendet.
2. Rektor Ann‐Katrin Järåsen och rektor Johan Ekström bjuds in till nämndens
sammanträde 2010‐12‐08 för att informera om hur arbetet med lika‐
behandlingsplanen på Frykenskolan är upplagt och hur det fungerar.

Beslutet expedieras till
Revisorerna
Ann‐Katrin Järåsen
Johan Ekström
BUN 2010‐12‐08
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 4

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-11-11

Bun § 73

Budgetuppföljning 2010
Bu dnr 2010/99.03

Förvaltningsekonom Lena Eriksson redogör för budgetuppföljning per 2010‐09‐30,
bilaga till protokollet. Budgetuppföljning per 2010‐09‐30 för grundskolans
verksamheter redovisas separat vid dagens sammanträde.

Personalkostnader
För samtliga verksamheter gäller att retroaktiva löner inte har betalats ut än.

Barnomsorg
Övriga kostnader ‐ förbrukningsmaterial och pedagogiska måltider visar på en positiv
avvikelse mot budget.

Grundskola
Intäkter‐ högre riktade statsbidrag, ersättning för assistenter till elever från andra
kommuner och interkommunala ersättningar.
Personalkostnader – minskat antal anställda under hösten hämtar in en del av under‐
skottet. Del av underskottet beror på löner för assistenter till elever från andra
kommuner.
Övriga kostnader – läromedel, hjälpmedel. Förbrukningsmaterial, studieresor mm

Gymnasiet och vuxenutbildning
Intäkter – lägre interkommunala ersättningar än budgeterat, underskottet ökar inte
lika mycket under hösten.
Övriga kostnader – utbetalda interkommunala ersättningar är lägre än budgeterat.

Kulturskolan
Intäkter – bidrag ”Skapande skola”, medel som inte förbrukas under höstterminen förs
över till vårterminen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 5

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-11-11

bun § 73 forts. budgetuppföljning 2010
Gemensam vht.
Personalkostnader‐ nämnden samt inte utnyttjade medel avsatta för pensions‐
uppgörelser.

Handlingar i ärendet
Budgetuppföljning per 2010‐09‐30
Budgetuppföljning per 2010‐09‐30 för grundskolan
Arbetsutskottet 2010‐10‐28 § 71

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen av budgetuppföljning per 2010‐09‐30 godkänns.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelninge
Lena Eriksson
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 6

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-11-11

Bun § 74

Nya principer för inackorderingsbidrag läsåret
2011/2012
Bu dnr 2010/387.03

Kommunerna i Värmland ingick i juni 2009 ett samverkansavtal för kommunal
gymnasieutbildning. En styrgrupp kring samverkansavtalet har bildats där politiker
från samtliga huvudmän finns representerade. Styrgruppen har gett skolchefsgruppen
i Värmland i uppdrag att utreda en gemensam modell för inackorderingsbidrag. Syftet
är att minska dagens 9 nivåer på inackorderingsbidrag till 3 nivåer och att dessa ska
vara lika för kommunerna inom samverkansområdet.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av skolchef Fredric Norlin, 2010‐10‐19
Förslag från skolchefsgruppen i Värmland, 2010‐09‐09
Arbetsutskottet 2010‐10‐28 § 72

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn‐ och utbildningsnämnden ställer sig bakom förslag till ny modell för
inackorderingsbidrag.
2. För Torsby kommun finns det ingen maxgräns för längsta avstånd i km för nivå 3.

Beslutet expedieras till
Styrgruppen för gymnasiesamverkan
Fredric Norlin
Ingela Eriksson, skolassistent
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 7

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-11-11

Bun § 75

Maxtaxa inom barnomsorgen 2011
Bu dnr 2010/383.03

Bitr. skolchef Birgitta Olsson föreslår oförändrade avgifter för maxtaxa inom
barnomsorgen 2011.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av bitr. skolchef Birgitta Olsson, 2010‐10‐20

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Maxavgift för barn i förskoleverksamhet enligt följande:
•
•
•
•

Barn 1:
Barn 2:
Barn 3:
Barn 4:

3 % av inkomsten, dock högst 1 260 kronor/månad
2 % av inkomsten, dock högst 840 kronor/månad
1 % av inkomsten, dock högst 420 kronor/månad
Ingen avgift

2. Maxavgift för barn i skolbarnomsorg enligt följande:
•
•
•
•

Barn 1:
Barn 2:
Barn 3:
Barn 4:

2 % av inkomsten, dock högst 840 kronor/månad
1 % av inkomsten, dock högst 420 kronor/månad
1 % av inkomsten, dock högst 420 kronor/månad
Ingen avgift

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 8

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-11-11

Bun § 76

Tilläggsbudgetering 2010 komvux och
yrkesvux
Bu dnr 2010/388.03

Förändringar har skett inom den kommunala vuxenutbildningen och yrkesvux‐
utbildningen efter att driftsbudgeten för 2010 blev antagen.
Skolverket har beviljat statsbidrag med 1 100 000 kr för 2010. Statsbidraget utbetalas
under 2010 och sista utbetalningen, ¼ av 1 100 000 kr, sker i december med 275 000 kr.
Detta innebär att kostnaderna för verksamheten har ökat under 2010 i form av ökade
lärarkostnader och övriga undervisningskostnader.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av rektor Bengt Melin, 2010‐10‐21
Arbetsutskottet 2010‐10‐28 § 75

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Tilläggsbudgetering sker enligt nedan:
Ansvar

Slag

Verksamhet Objekt

Belopp kr

07103
07103
07103
07103
07103
07103
07103
07103
07103

351
43
46
47
50
56
62
66
69

472
472
472
472
472
472
472
472
472

1 100 000 (I)
20 000 (K)
35 000 (K)
50 000 (K)
600 000 (K)
260 000 (K)
50 000 (K)
35 000 (K)
50 000 (K)

14400
14400
14400
14400
14400
14400
14400
14400
14400

Ansvar för kontot har rektor Bengt Melin, (I) = Intäkt, (K) = Kostnad

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 9

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-11-11

bun § 76 forts. tilläggsbudgetering 2010 komvux och yrkesvux

Beslutet expedieras till
Ekonomiavdelningen
Lena Eriksson
Bengt Melin
Jan‐Erik Näsman
Kenneth Ek
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 10

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-11-11

Bun § 77

Information om de separata skolskjutsarna
Bu dnr 2010/404.60

Vid dagens sammanträde diskuteras olika frågor som rör de separata skolskjutsarna
som körs av Orusttrafiken.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Skolskjutssamordnare Pär Bergqvist och representanter för Orusttrafiken bjuds in till
nämndens sammanträde i januari 2011.

Beslutet expedieras till
Pär Bergqvist
BUN januari 2011
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 11

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-11-11

Bun § 78

Meddelanden
Bu dnr 2010/30.60

Handlingar i ärendet
Redovisning av inkomna meddelanden till barn‐ och utbildningsnämnden 2010‐10‐01 –
2010‐11‐02.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisning av inkomna meddelanden läggs till handlingarna.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 12

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-11-11

Bun § 79

Informationsärenden
Bu dnr 2010/30.60

Kvalitetsgranskning av undervisningen i fysik i grundskolan
Bu dnr 2010/384.60
Både nationella och internationella undersökningar pekar på att svenska elevers
kunskaper i naturvetenskap har försämrats under senare år. Skolinspektionen kommer
därför att kvalitetsgranska undervisningen i fysik i grundskolan. Holmesskolan
kommer tillsammans med 28 andra skolor att granskas.

Kinesiska studenter vid komvux
Skolchef Fredric Norlin redogör för artikel i NWT 2010‐10‐26 .

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen av informationsärendena godkänns.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 13

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-11-11

Bun § 80

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 antagen
delegeringsordning. Dessa beslut skall redovisas till barn‐ och utbildningsnämnden.
Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegerings‐
besluten. Däremot står det barn‐ och utbildningsnämnden fritt att återkalla lämnad
delegering.

Handlingar i ärendet
Förteckning över delegeringsbeslut under tiden september 2010.

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

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

