BARN- OCH
UTBILDNINGSNÄMNDEN
PROTOKOLL

Tid och plats

Onsdag 8 december 2010 kl. 10.00‐12.00, 13.30‐14.00
Biblioteket Torsby

Beslutande

Hans Lass (S), ordförande
Aina Olsson (S)
Peter Jonsson (S) §§ 81‐99
Mia Gerke (S)
Jörgen Nilsson (S)
Anders Rönnerlöv (S), ej tjg ers §§ 81‐99, tjg ers för Peter Jonsson
§§ 100‐103
Eva Nordvall (S), ej tjg ers § 100, tjg ers för A‐L Carlsson (M)
§§ 102‐103
Gertie Blomström (KD), tjg ers för A‐L Carlsson (M) §§ 81‐100
Tommy Persson (M)
Lillemor Ronge (M)
Dag Nyström (C) §§ 81‐100
Inga‐Britt Keck‐Karlsson (C)
Hans Lindberg (V)

Övriga deltagare

Fredric Norlin, skolchef
Lena Eriksson, förvaltningsekonom
Helena Westh, förvaltningssekreterare
Johan Ekström, rektor § 100
Ann‐Katrin Järåsen, rektor § 100

Justerare

Lillemor Ronge

Tid för justering

Tisdag 14 december 2010

Paragrafer

81‐103

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

2010-12-08
2010-12-15
2011-01-07

Förvaringsplats

Barn- och utbildningsnämndens kansli

Underskrift
Helena Westh

TORSBY KOMMUN

sid 2

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-12-08

Bu § 81

Ändringar i ärendelistan
Bu dnr 2010/2010.255.10

Ärende som tillkommer
•

Bryggan, (lotsen till arbetslivet)

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

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 3

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-12-08

Bun § 82

Budgetuppföljning 2010
Bu dnr 2010/99.03

Förvaltningsekonom Lena Eriksson redogör för budgetuppföljning per 2010‐10‐31,
bilaga till protokollet.
Budgetuppföljning per 2010‐10‐31 för förskoleverksamheten redovisas separat vid
dagens sammanträde.

Barnomsorg
Intäkter – Det är fler barn än budgeterat i barnomsorgen och detta ger högre intäkter.
Personalkostnader – De retroaktiva lönerna utbetalas i december respektive januari.
Lönerna bokas upp i december och medför att största delen av överskottet förbrukas.
Övriga kostnader – Det är kostnader för förbrukningsmaterial och pedagogiska
måltider som är lägre än budgeterat. För återöppnandet av förskolan Kilåsen har inte
samtliga kostnader debiterats.

Grundskola
Intäkter ‐ Den stora positiva differensen beror på ett antal faktorer. Det är ersättningar
från andra kommuner för assistenter till elever, kompensation för Ludvikamoms och
lönebidrag. Statsbidraget för Läsa, skriva, räkna har betalas ut för hela läsåret, vilket
innebär att en del av beloppet överförs till 2011.
Personalkostnader – Personalkostnaderna är högre än budget. I detta ingår kostnader
för resursassistenter som har debiterats. Mer personal på vårterminen gör att
differensen minskar under hösten. De retroaktiva lönerna utbetalas i december
respektive januari. Lönerna bokas upp i december och medför att största delen av
överskottet förbrukas.
Övriga kostnader – Kostnader för läromedel, hjälpmedel och förbrukningsmaterial är
lägre än budgeterat. Även kostnader för studieresor är lägre än budget men förbrukas
under studiedagarna i början av november.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 4

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-12-08

bun § 82 forts. budgetuppföljning 2010
Gymnasiet
Intäkter – Interkommunala ersättningar är lägre än budget på grund av att det är färre
elever från andra kommuner som går på Stjerneskolan. Underskottet ökar inte
nämnvärt under hösten.
Personalkostnader – De löneökningar som inte blivit uppbokade beräknas till 600 000 –
700 000 kr. I övrigt är det lägre personalkostnader som beror på att det är färre elever.
Övriga kostnader – Utfallet av förbrukningsmaterial är lägre än budget och
kostnaderna för interkommunala ersättningar till andra kommuner är lägre än budget.

Kulturskolan
Intäkter – Kulturskolans bidrag till Skapande skola betalas ut för hela läsåret. De medel
som inte förbrukats under höstterminen förs över till vårterminen 2011.
Personalkostnader ‐ Retroaktiva löneökningar är inte uppbokade. Inom Kulturskolan
finns en del timanställda. Deras löner utbetalas kommande månad vilket påverkar
utfallet.
Övriga kostnader – Där är det endast en smärre differens.

Gemensam verksamhet
Intäkter – Den är i nivå med budget.
Personalkostnader – Kostnader för nämnden är lägre än budgeterat. Avsatta medel för
pensionsavgångar kommer att förbrukas vid avtackningar i december.
Övriga kostnader ‐ Det har utbetalats lägre bidrag till friskolor och föräldrakooperativ
eftersom det är färre antal barn och elever.

Totalt
Det totala resultatet för barn‐ och utbildningsnämnden per oktober 2010 visar ett
överskott på 3 357 000 kr.
Efter att retroaktiva löner har uppbokats och att fakturor för övriga kostnader främst
inom barnomsorg bokförts och att ej förbrukade statsbidrag inom grundskola och

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 5

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-12-08

bun § 82 forts. budgetuppföljning 2010
Kulturskola förts över till 2011 bedöms att resultatet för 2010 kommer att vara i nivå
med budget.

Handlingar i ärendet
Budgetuppföljning per 2010‐10‐31
Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Lena Eriksson, 2010‐11‐25
Budgetuppföljning för förskoleverksamheten per 2010‐10‐31
Arbetsutskottet 2010‐11‐25 § 80

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisning av budgetuppföljning per 2010‐10‐31 godkänns.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Lena Eriksson
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 6

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-12-08

Bun § 83

Detaljbudget 2011
Bu dnr 2010/300.03

Vid nämndens sammanträde 2010‐10‐07 § 66 redogjorde förvaltningen för arbetet med
deltaljbudgeten för 2011. Differensen mellan verksamheternas behov och tilldelad ram
var 4,7 miljoner exklusive de specificerade statsbidragen på 740 000 kr nämnden
tidigare begärt att få ta del av.
Under hösten har förvaltningen haft en dialog med kommunkansliet om den högre
hyreskostnaden som uppstått för det nybyggda testcentret.
Kommunfullmäktige beslutade 2010‐11‐30 § att bevilja barn‐ och utbildningsnämnden
följande:
•
•
•

4,2 miljoner i ytterligare anslag för utökat barnomsorgsbehov
740 000 kr av det specificerade statsbidraget
400 000 kr som kompensation för ökad hyra för testcentret..

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av skolchef Fredric Norlin, 2010‐11‐16
Arbetsutskottet 2010‐11‐25 § 81
MBL § 19 Information 2010‐11‐25
MBL § 11 Förhandling 2010‐12‐02
Kommunfullmäktige 2010‐11‐30 § 130

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden fastställer detaljbudget för 2011.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen,
Ekonomiavdelningen,
Skolchef Fredric Norlin,
Ekonom Lena Eriksson
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 7

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-12-08

Bun § 84

Mätbara mål och nyckeltal 2011
Bu dnr 2010/424.03

Förvaltningen har reviderat nyckeltalen utifrån detaljbudgeten för 2011. Nämnden har
tidigare beslutat om vilka nyckeltal som ska finnas. För barnomsorgens del har det
ökade antalet barn som finns i verksamheten bidragit till att kostad per barn har
minskat och därför har siffrorna för 2012 och 2013 reviderats.
Inom skolbarnsomsorgen är det totala antalet barn som redovisas, inte antalet barn per
avdelning. Detta eftersom avdelningarna ser så olika ut i storlek att det inte går att
använda siffran som ett mätbart värde.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av skolchef Fredric Norlin 2010‐11‐24
Arbetsutskottet 2010‐11‐25 § 82

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn‐ och utbildningsnämnden fastställer nyckeltalen för 2011, 2012 och 2013,
bilaga till protokollet.
2. Nyckeltalen för 2012 och 2013 revideras under våren 2011, i samband med
budgetarbetet, eftersom lagstiftningen inom skolans område kommer att ändras.

Beslutet expedieras till
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsen
Fredric Norlin
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 8

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-12-08

Bun § 85

Bidrag till Transtrands friskola 2011
Bu dnr 2010/425.03

Verksamhetsbidrag till friskolorna ska årligen fastställas. Bidragen är inklusive
administrationsschablon om 3 %, respektive momskompensation om 6 %.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av Linn Sohl, ekonom 2010‐11‐23
Arbetsutskottet 2010‐11‐25 § 83

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Bidrag till Transtrands friskola 2011 fastställs enligt nedan:
Förskoleklass

46 304 kr/elev

År 1‐5

61 854 kr/elev

År 6

70 334 kr/elev

Beslutet expedieras till
Transtrands friskola
Ekonomiavdelningen
Skolchef
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 9

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-12-08

Bun § 86

Bidrag till Sörmarks friskola 2011
Bu dnr 2010/426.03

Verksamhetsbidrag till friskolorna ska årligen fastställas. Bidragen är inklusive
administrationsschablon om 3 %, respektive momskompensation om 6 %. Bidraget
för skolbarnomsorg är beräknat på 15 fritidsbarn och justeras vid ev. minskning eller
ökning av barn.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av Linn Sohl, ekonom 2010‐11‐23
Arbetsutskottet 2010‐11‐25 § 84

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Bidrag till Sörmarks friskola 2011 fastställs enligt nedan:
Fritidshem, totalt bidrag 2011

657 542 kr

Förskoleklass

46 304 kr/elev

År 1‐5

61 854 kr/elev

Beslutet expedieras till
Sörmarks friskola
Ekonomiavdelningen
Skolchef
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 10

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-12-08

Bun § 87

Lokalbidrag till Transtrands friskola 2011
Bu dnr 2010/427.03

Lokalbidrag till friskolorna ska årligen fastställas.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Lena Eriksson, 2010‐11‐24
Arbetsutskottet 2010‐11‐25 § 85

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden fastställer lokalbidraget till Transtrands friskola för
2011 med 596 000 kr. Beloppet ger full kostnadstäckning då det motsvarar den
hyreskostnad som tekniska avdelningen begär för Transtrands friskola.

Beslutet expedieras till
Transtrands friskola
Ekonomiavdelningen
Tekniska avdelningen
Skolchef
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 11

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-12-08

Bun § 88

Lokalbidrag till Sörmarks friskola 2011
Bu dnr 2010/428.03

Lokalbidrag till friskolorna ska årligen fastställas.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Lena Eriksson, 2010‐11‐24
Arbetsutskottet 2010‐11‐25 § 86

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden fastställer lokalbidraget till Sörmarks friskola för 2011
motsvarande full kostnadstäckning med 324 000 kr.

Beslutet expedieras till
Sörmarks friskola
Ekonomiavdelningen
Skolchef
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 12

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-12-08

Bun § 89

Bidrag till föräldrakooperativa förskolan
Vargen 2011
Bu dnr 2010/429.03

Bidrag till föräldrakooperativen ska årligen fastställas. Bidragen är inklusive
administrationsschablon om 3 %, respektive momskompensation om 6 %. Redovisade
belopp gäller för helår 2011.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Linn Sohl, 2010‐11‐23
Arbetsutskottet 2010‐11‐25 § 87

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Bidrag till föräldrakooperativet Vargen 2011 fastställs enligt nedan:
Förskola

75 309 kr/barn

Fritidshem

17 865 kr/barn

Beslutet expedieras till
Föräldrakooperativet Vargen
Jan‐Erik Näsman
Bitr. skolchef Birgitta Olsson
Ekonomiavdelningen
Skolchef
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 13

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-12-08

Bun § 90

Bidrag till föräldrakooperativa förskolan
Kottarna 2011
Bu dnr 2010/433.03

Bidrag till föräldrakooperativen ska årligen fastställas. Bidragen är inklusive
administrationsschablon om 3 %, respektive momskompensation om 6 %. Redovisade
belopp gäller för helår 2011.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Linn Sohl, 2010‐11‐23
Arbetsutskottet 2010‐11‐25 § 88

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Bidrag till föräldrakooperativet Kottarna 2011 fastställs enligt nedan:
Förskola

75 309 kr/barn

Fritidshem

17 865 kr/barn

Beslutet expedieras till
Föräldrakooperativet Kottarna
Jan‐Erik Näsman
Bitr. skolchef Birgitta Olsson
Ekonomiavdelningen
Skolchef
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 14

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-12-08

Bun § 91

Interkommunala ersättningar till kommuner
2011
Bu dnr 2010/430.03

Förvaltningsekonom Linn Sohl har utarbetat förslag till interkommunala ersättningar
till kommuner 2011. Ersättningsberäkningarna är gjorda utifrån Prop. 2008/09:171
(Offentliga bidrag på lika villkor), och kalkylmodellerna är enligt samverkansavtal
mellan merparten av 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 2011.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Linn Sohl, 2010‐11‐23
Arbetsutskottet 2010‐11‐25 § 89

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Interkommunala ersättningar för 2011 fastställs enligt nedan:

Förskola
Heltidsplats 1‐3 år

86 700

Deltidsplats 1‐3 år

41 500

Heltidsplats 4‐7 år

64 500

Deltidsplats 4‐7 år

32 300

Pedagogisk omsorg

103 900

Skolbarnomsorg
Fritidshem

Justerarens signatur

26 200

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 15

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-12-08

bun § 91 forts. interkommunala ersättningar till kommuner 2011
Förskoleklass och grundskola
Förskoleklass

60 900

År 1‐5

67 400

År 6‐9

74 500

Gymnasiet
BF

111 500

BP

121 500

EC

117 000

FP åk 1

121 400

‐ personbil åk 2‐3

121 400

‐ maskin åk 2‐3

121 400

‐ tävlingsmek. åk 2‐3

124 600

HP

96 100

HR

113 300

IP

113 000

MP

127 600

NV

97 500

OP

108 000

SP

84 700

TE

128 000

IV

93 800

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 16

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-12-08

bun § 91 forts. interkommunala ersättningar till kommuner 2011
Beslutet expedieras till
Ekonomiavdelningen
Bitr. skolchef Birgitta Olsson
Skolchef Fredric Norlin
Kansliet för förskoleverksamhet
Holmesskolans kansli
Frykenskolans kansli
Klarälvdalens kansli
Stjerneskolans kansli
Mia Larsson
Intagningskansliet
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 17

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-12-08

Bun § 92

Skolskjutsar i Södra Finnskoga
Bu dnr 2010/392.60

För elever boende i Bjurberget och Kindsjön är resvägen till Kvistbergsskolan i tid
räknad över en timme lång. Detta beror på att eleverna får följa med skolskjutsen till
Medskogen för att hämta upp de elever som bor där.
I skolskjutsreglementet står att restiden inte bör överstiga en timme. Men det kan för
vissa elever kan bli så utifrån var de bor. Det är svårt att undgå.
I tidigare diskussioner med arbetsutskottet har olika alternativ diskuterats för att
kunna lösa den långa restiden för eleverna från Bjurberget och Kindsjön. Idag finns en
flexibel lösning på hemresan.

Handlingar i ärendet
Arbetsutskottet 2010‐10‐28 § 73
Tjänsteskrivelse av skolchef Fredric Norlin, 2010‐11‐24
Arbetsutskottet 2010‐11‐25 § 90

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Under vårterminen 2011 utökas skolskjutsen med ett fordon, se bilaga till
protokollet.
2. Förvaltningen får fortsatt uppdrag att arbeta fram förslag inför höstterminen 2011.

Beslutet expedieras till
Skolchef Fredric Norlin
Skolskjutssamordnare Pär Bergqvist
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 18

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-12-08

Bun § 93

Kommunals medlemmar efterfrågar arbetskläder inom barn- och utbildningsnämndens
verksamheter
Bu dnr 2010/246.60

Medlemmar ur fackföreningen Kommunal framför i skrivelse till barn‐ och
utbildningsnämnden att de vill ha arbetskläder till sina medlemmar inom barn‐ och
utbildningsnämndens olika verksamheter.
Ärendet behandlades vid barn‐ och utbildningsnämndens sammanträde 2010‐06‐23
och nämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att hantera ärendet och att
ärendet ska behandlas vid en kommande beredning under hösten 2010.
Bitr. skolchef Birgitta Olsson redogör i skrivelse för ärendet.
Frågan om arbetskläder är komplicerad, bl a utifrån vad som bedöms som arbetskläder
och vilka verksamheter som ska berättigas till arbetskläder. Kommer tillgång till
arbetskläder att ses som skatteförmån?
Barn‐ och utbildningsnämnden har en ansträngd ekonomi, som för närvarande inte
medger utökade kostnader.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Zenitha Bäck, Kommunal 2010‐06‐17
Barn‐ och utbildningsnämnden 2010‐06‐23 § 50
Tjänsteskrivelse av bitr. skolchef Birgitta Olsson, 2010‐10‐20
Arbetsutskottet 2010‐11‐25 § 91
MBL § 19 Information 2010‐11‐25
MBL § 11 Förhandling 2010‐12‐02

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Med anledning av ovanstående beslutar nämnden att avslå Kommunals begäran om
arbetskläder.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 19

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-12-08

bun § 93 forts. Kommunals medlemmar efterfrågar arbetskläder inom
barn- och utbildningsnämndens verksamheter

Beslutet expedieras till
Zenitha Bäck, Kommunal
Kommunal sektion 15
Bitr. skolchef Birgitta Olsson
Skolchef Fredric Norlin
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 20

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-12-08

Bun § 94

Sammanträdesdatum för 2011
Bu dnr 2010/431.10

Förslag till sammanträdesdatum 2011 för barn‐ och utbildningsnämndens
arbetsutskott, barn‐ och utbildningsnämnden och fackliga förhandlingar redovisas.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare Helena Westh, 2010‐11‐16
Arbetsutskottet 2010‐11‐25 § 92
MBL § 19 Information 2010‐11‐25
MBL § 11 Förhandling 2010‐12‐02

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Jan

Feb

Mars

April

Maj

Beredning

10

14

21

18

30

Kallelseutskick
AU/MBL

13

17

24

28

AU/MBL § 19
sammanträden

20

24

31

MBL § 11
sammanträde
Kallelseutskick
BUN

27

BUN
sammanträde

13

3

Juni

Juli

3

Aug

Sep

Okt

22

26

7

26

29

10

5

9

1

6

17

7

12

16

8

13

24

14

19

23

15

20

Dec

(utskick)

7 (Mbl
§ 11)

3

10

Beredningar kl. 09.00, AU kl. 09.00, MBL kl. 14.00, BUN kl. 10.00 (förmöte kl. 09.00)

Beslutet expedieras till
Nämndens ledamöter och ersättare, fackliga representanter,
_______

Justerarens signatur

Nov

Utdragsbestyrkande

1

TORSBY KOMMUN

sid 21

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-12-08

Bun § 95

Redovisning av delegeringsbeslut
Bu dnr 2010/18.01

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

Handlingar i ärendet
Förteckning över delegeringsbeslut under tiden november – december 2010.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 22

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-12-08

Bun § 96

Meddelanden
Bu dnr 2010/60.01

Handlingar i ärendet
Redovisning av inkomna meddelanden till barn‐ och utbildningsnämnden 2010‐11‐10 –
2010‐11‐17
Arbetsutskottet 2010‐11‐25 § 94

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

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 23

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-12-08

Bun § 97

Informationsärenden
Bu dnr 2010/60.01

Föräldrakooperativet Vargen
Skolchef Fredric Norlin redogör för möte med representanter för föräldrakooperativet
Vargen.

Samverkan mellan skola och andra verksamheter
Kommunstyrelsen har föreslagit 3 miljoner för att stärka samverkan mellan arbets‐
marknadsenheten (AME), Individ‐ och familjeomsorg (IFO) och skolan. Skolchef
Fredric Norlin redogör för möte med kommunchef Thomas Stjerndorff, socialchef Ulf
Johansson och arbetsmarknadschef Rolf Henriksson. Medel kommer att avsättas för en
utökning av Föräldrakomet och ökad samverkan mellan skola, IFO och
barnavårdscentralen.

Kansliet för förskoleverksamheten
Förskoleverksamheten har fått ett eget kansli som finns i lokalerna vid gamla
Elevhemmet på Järnvägsgatan 34 b.

Handlingar i ärendet
Arbetsutskottet 2010‐11‐25 § 96

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redogörelsen för ärendena godkänns.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 24

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-12-08

Bun § 98

Programinriktat individuellt val vid
gymnasieskolan
Bu dnr 2010/432.60

I den nya gymnasiereformen – GY11 ska fem olika introduktionsprogram ge
obehöriga elever nya möjligheter. Via programmen kan eleven bli behörig till ett
nationellt program, förberedas för arbetsmarknaden eller gå vidare till annan
utbildning. Introduktionsprogrammen ersätter dagens individuella program och ska
bättre tillgodose obehöriga elevers olika behov.
Programinriktat individuellt val är en utbildning som ska leda till antagning på ett
nationellt yrkesprogram. Utbildningen är sökbar och står öppen för ungdomar som
saknar behörighet till ett yrkesprogram. För att antas ska de ha godkända betyg i
svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska
eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och
matematik samt i minst tre andra ämnen. Eleven kan följa flera kurser på ett nationellt
program samtidigt som han eller hon läser de kurser som saknas för behörighet.
Programinriktat individuellt val måste inte erbjudas av kommunen.
Skolchef Fredric Norlin redogör för att gymnasiet, i mån av plats, kan erbjuda
programinriktat individuellt val på samtliga de yrkesprogram som erbjuds vid
Stjerneskolan.

Handlingar i ärendet
Arbetsutskottet 2010‐11‐25 § 95

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redogörelsen för ärendet godkänns.

Beslutet expedieras till
Skolchef Fredric Norlin
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 25

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-12-08

Bun § 100

Besök av Frykenskolans rektorer om
likabehandlingsarbetet på Frykenskolan
Bu dnr 2010/443.60

Rektorerna Ann‐Katrin Järåsen och Johan Ekström är inbjudna till dagens
sammanträde för att informera om likabehandlingsplanen för Frykenskolan.
Likabehandlingsplanen är ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers
rättigheter samt förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling.
Varje läsår görs planen mot kränkande behandling om. Det finns en handlingsplan
som skolans personal arbetar efter när de får kännedom om att en elev utsätts för
kränkning.
Likabehandlingsplanerna finns www.torsby.se/barnoutbildning under
skolinformation.

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

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 26

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-12-08

Bun § 101

Ledningsorganisation - Inrättande av tjänst
som skolintendent
Bu dnr 2010/393.02

Skolchef Fredric Norlin redogör för förslag till ledningsorganisation från och med
2011/2012. Ledningsorganisationen påverkas av den nya skollagen, av den
kommunövergripande förändrade ledningsorganisationen och kommande
pensionsavgångar.
Fredric Norlin föreslår att en tjänst som skolintendent inrättas i samband med
pensionsavgångar under 2011. Skolintendenten ska vara skolskjutsansvarig, ansvara
för lokal‐, kost‐ och städfrågor m.m. Detta gör att både förvaltningschef men också
rektorer kan lägga mer av sin arbetstid på den pedagogiska verksamheten.

Handlingar i ärendet
Arbetsutskottet 2010‐10‐28 § 78
Tjänsteskrivelse av skolchef Fredric Norlin, 2010‐11‐16
Arbetsutskottet 2010‐11‐25 § 93
MBL § 19 Information 2010‐11‐25
MBL § 11 Förhandling 2010‐12‐02

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Förvaltningsorganisation enligt bilaga antas från och med läsåret 2011/2012.
2. En tjänst som skolintendent inrättas.

Beslutet expedieras till
Skolchef Fredric Norlin
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 27

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-12-08

Bun § 102

Bryggan, (lotsen till arbetslivet)
Bu dnr 2010/444.60

Bryggan är en modell som används för att elever på nationella program inom
Karlstads‐Hammarö gymnasiesärskola ska ges större möjligheter att få ett
arbete/sysselsättning efter skolans slut.
I planeringskommittén för gymnasiesärskolan finns förslag att konceptet ska spridas
vidare till övriga kommuner i länet.
Ordförande Hans Lass (S) är ledamot i planeringskommittén och redogör för ärendet.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Nämnden tackar för informationen.
2. Ordförande Hans Lass (S) har fortsatt förtroende och mandat att ta ställning i
ärendet.

Beslutet expedieras till
Hans Lass
Planeringskommittén för gymnasiesärskolan
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

