BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Protokoll

Plats och tid

2011‐05‐19, Kommunhuset Torsby, kl 10:00‐11:05

Beslutande

Hans Lass (S)
Ingela Kåreskog (S)
Eva Nordvall (S)
Jörgen Nilsson (S)
Hanni Andersson (S) tj ers
Mia Gerke (S)
Peter Jonsson (S)
Lillemor Ronge (M)
Gustav Olsson (M)
Tommy Persson (M)
Dag Nyström (C)

Övriga

Fredric Norlin, skolchef
Mikael Westin, förvaltningsekonom
Helena Westh, förvaltningssekreterare

Utses att justera

Lillemor Ronge

Justeringens plats och tid

Barn‐ och utbildningsnämndens kansli 2011‐05‐23

Avser paragrafer

46 ‐ 52

Underskrifter
Sekreterare

................................................
Helena Westh

Ordförande

................................................
Hans Lass

Justerande

................................................
Lillemor Ronge

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/Styrelse

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2011-05-19

Datum för anslags uppsättande

2011-05-24

Datum för anslags nedtagande

2011-06-15

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsnämndens kansli

Underskrift

................................................
Helena Westh
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TORSBY KOMMUN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Protokoll
2011-05-19

§ 46

BU 2011/68

Budgetuppföljning 2011
Förvaltningsekonom Mikael Westin redogör för budgetuppföljning per 2011‐04‐30, bilaga
till protokollet.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Mikael Westin, 2011‐05‐05

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redogörelsen för budgetuppföljning per 2011‐04‐30 godkänns.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Mikael Westin
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

Datum

2011-05-05

Barn‐ och utbildningsnämnden

Budgetuppföljning per 2011-04-30
Jämfört med redovisningen har resultatet i rapporten justerats med 58 tkr.
Sammantaget uppgår budgetavvikelsen preliminärt till knappt +700 tkr vilket i likhet
med tidigare uppföljningar främst kan hänföras till grundskolan.
För april ingår beräknade löneökningar på 212 tkr.

Barnomsorg
På intäktssidan så ligger barnomsorgsavgifterna lägre än budgeterat men i gengäld så
ligger även personalkostnaderna lägre än budget. Övriga kostnader ligger lägre på
inköp av förbrukningsmaterial.

Grundskola
Intäkterna följer alltjämt i stort sett budget. Det plus som redovisas mot budget beror
på projektintäkter från 2010 som bokats in i en klumppost i mars.
Med beräknade löneökningar på 80 tkr för april ligger personalkostnaderna något över
budget. Övriga kostnader visar ett större överskott mot budget vilket beror på att
kostnader för entreprenader och inköp av material ligger lägre än budget.

Gymnasiet
Intäkterna avviker med drygt 2 mkr mot budget vilket till större delen beror på att
intäkterna avseende interkommunala ersättningar för vårterminen är lägre än
budgeterat. I övrigt beror avvikelsen på ännu ej fakturerade poster.
Personalkostnaderna ligger över budget, beräknade löneökningar för april uppgår till
74 tkr. En del av underskottet på lönesidan täcks av intäkter som ej budgeterats. Under
övriga kostnader är det främst kostnaden för entreprenader som avviker positivt än så
länge.

Kulturskolan
Överskottet på intäktssidan förklaras till övervägande del av bidragsintäkter från 2010
som bokförts in på mars månad. I övrigt följer kostnaderna i stort sett budget.

Mikael Westin
förvaltningsekonom
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
2. Ekonomiavdelningen
685 80 Torsby

0560 - 160 29 direkt
070 - 508 01 31 mobil
0560 - 160 00 växel
0560 - 160 35 fax

mikael.westin@torsby.se
ekonomiavdelningen@torsby.se
ks@torsby.se
www.torsby.se
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Gemensamt
Under denna rubrik samlas i princip enbart nämndens kostnader samt verksamheten
för handledning av studenter från universitetet. Ersättningen från universitetet
utbetalas i efterhand i juni och januari varför det här är ett underskott på intäktssidan.
I övrigt är budgetföljsamheten god.
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Torsby Kommun

Budgetuppföljning per 30 april 2011

Barn- och utbildningsnämnden
Datum:

2011-05-05

Tusentals kronor

Utfall per
2011-04-30
Barnomsorg inkl fritids och FSK
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Kapitalkostnader
Driftnetto

Budget per
2011-04-30

Avvikelse

Budget
2011

2 575
-14 985
-5 951
-10
-18 371

3 046
-15 549
-6 030
-16
-18 549

-471
564
79
6
178

9 160
-46 621
-18 090
-48
-55 599

Driftnetto

1 620
-21 182
-15 281
-118
-34 961

1 276
-21 069
-16 336
-117
-36 246

344
-113
1 055
-1
1 285

3 528
-63 121
-49 133
-353
-109 079

Gymnasiet + vuxenutbildning
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Kapitalkostnader
Driftnetto

11 225
-19 546
-15 492
-224
-24 037

13 231
-19 100
-17 003
-224
-23 096

-2 006
-446
1 511
0
-941

37 055
-57 682
-47 799
-672
-69 098

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Kapitalkostnader

245
-769
-192
0
-715

67
-820
-174
0
-927

178
51
-18
0
212

211
-2 448
-518
0
-2 755

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Kapitalkostnader

-1
-229
-30
0
-260

30
-191
-48
0
-209

-31
-38
18
0
-51

86
-555
-140
0
-609

-78 344

-79 027

683

-237 140

Grundskola
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Kapitalkostnader

Kulturskolan

Driftnetto
Gemensamt

Driftnetto

Totaler

Torsby kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Mikael Westin
Förvaltningsekonom
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TORSBY KOMMUN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Protokoll
2011-05-19

§ 47

BU 2011/153

Inrättande av tjänst som utvecklingspedagog
inom förskolan
Förskoleverksamheten i Torsby kommun har växt senaste åren. Större barnkullar men
också ökad inflyttning har resulterat i att antalet anställda inom förskolan ökat.
Nästa läsår kommer det att finnas drygt 90 anställda. Skolchef Fredric Norlin har med
anledning av detta haft flera diskussioner med våra två förskolechefer om hur deras
arbete påverkas av utökningarna.
Inom grundskolan sker inför nästa läsår rekrytering av två biträdande rektorer som ska
arbeta med att stötta och avlasta grundskolans rektorer. För förskoleverksamheten har
diskussioner förts om en biträdande förskolechef. Istället för en biträdande ser
förvaltningen att de båda förskolecheferna kan avlastas med en utvecklingspedagog.
Utvecklingspedagogen ska arbeta med att stötta och avlasta förskolecheferna i deras
arbete. Bl.a. genom att ta över en del arbetsuppgifter men också genom att vara ute i
verksamheten och hjälpa personalen att utveckla verksamheten både kvalitetsmässigt
och organisatoriskt. Tanken med en utvecklingspedagog delar förvaltningen tillsammans
med de båda förskolecheferna. Idén har också varit diskuterad vid en konferens med
fackliga företrädare för Kommunal och Lärarförbundet.
Tjänsten finansieras dels genom personal som tar partiellt tjänstledigt, minskning av
poolen samt att språkpedagogens arbete delvis förändras och under delar av sin tjänst
ingår mer i barngrupp.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av skolchef Fredric Norlin, 2011‐04‐18
MBL § 19 Information 2011‐05‐05
MBL § 11 Förhandling 2011‐05‐12

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn‐ och utbildningsnämnden tillsätter en tjänst som utvecklingspedagog för
förskolan från och med läsåret 2011/2012.
2. Tjänsten kan antingen bestå av en heltid eller två halvtider.

Beslutet expedieras till
Kansliet för förskoleverksamhet
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Protokoll
2011-05-19

§ 48

BU 2011/196

Val till Torsby samhällsråd (TOSAM)
Partigrupperna föreslår barn‐ och utbildningsnämndens representant och ersättare i
Torsby samhällsråd (TOSAM).

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Följande ledamot och ersättare utses:

Ledamot:

Ersättare:

Mia Gerke (S)

Tommy Persson (M)

Beslutet expedieras till
De valda
Kommunstyrelsen
TOSAM
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Protokoll
2011-05-19

§ 49

BU 2011/29

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

Handlingar i ärendet
Förteckning över delegeringsbeslut under tiden april‐maj 2012

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten.
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Protokoll
2011-05-19

§ 50

BU 2011/206

Information om behörighetsregler och
legitimation för lärare och förskollärare
Vid dagens sammanträde informerar skolchef Fredric Norlin om de nya
behörighetsreglerna för lärare och förskollärare. Den 1 juli 2011 införs behörighetskrav
för att anställas tillsvidare som lärare och förskollärare inom skolan. Den 1 juli 2012 införs
legitimationskrav för att anställas tillsvidare som lärare och förskollärare.
Behörighetskrav ersätts då med legitimationskrav.
Den 1 juli 2015 upphör rätten, för lärare och förskollärare som anställts före den 1 juli
2011 och som inte har legitimation, att självständigt besluta om betyg eller att ansvara för
undervisning. Endast lärare/förskollärare som har legitimation och är behörig för viss
undervisning får bedriva undervisning och anställas tillsvidare.
Modersmålslärare, yrkeslärare och lärare i vuxenundervisning är undantagna kravet på
legitimation.
Det är läraren själv som ansöker om legitimationen hos Skolverket.
Den som saknar lärarbehörighet ska själv komplettera sin utbildning före 1 juli 2015.
Anställningen i kommunen fortsätter men omplacering sker till befattningar inom
kommunen som saknar legitimationskrav.
Lärare med lärarexamen som undervisar i ämnen de inte är behöriga i, har möjlighet att
delta i lärarfortbildningen (Lärarlyftet 2). Lärarlyftet är endast till för att bredda
ämnenskompetensen och inte för att fullgöra en examen. Vilka som får gå Lärarlyftet 2
avgörs av arbetsgivaren.

Handlingar i ärendet
Cirkulär 11:23 från Sveriges Kommuner och Landsting

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

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Protokoll
2011-05-19

§ 51

BU 2011/31

Informationsärenden
Debattartiklar om löner
Arbetsutskottets ledamöter informeras om artikel i Svenska Dagbladet från 3 maj som
ordförande i barn‐ och utbildningsnämnden i Kalmar kommun skrivit om Kalmars sätt
att hantera den lokala lönebildningen.

Skolavslutningar
Skolchef Fredric Norlin informerar arbetsutskottet om att skolavslutningen för samtliga
skolor, utom Frykenskolans år 9 och Kvistbergsskolan, är den 10 juni 2011. Frykenskolans
år 9 har avslutning kvällen den 9 juni och Kvistbergsskolan har den 11 juni. Varje rektor
bestämmer själv lokalen var skolavslutningen ska vara.
Fredric Norlin redogör för föräldramöten som varit med anledning av kommande
skolavslutning. Utvärdering av årets skolavslutningar kommer att göras under hösten
och den kommer nämnden att få del av.
Vid nämndens sammanträde överlämnas listor med namnunderskrifter med önskemål
om att ʺvåra barn i Torsby ska få en traditionell examen och inte en vanlig skoldag som
avslutning på ett långt skolårʺ.

Tjänster som bitr. rektor och rektor
Två tjänster som bitr. rektor och en tjänst som rektor har varit utannonserad. Patric
Svensson och Maria Keck anställs från och med 1 augusti 2011 som bitr. rektorer. Patric
Svensson för F‐5 och Maria Keck för 6‐9. Jörgen Lundqvist anställs som rektor vid
Kvistbergsskolan och Stölletskolan från och med 1 augusti 2011.

Budget 2012
Hans Lass (S) informerar om mötet med budgetberedningen den 3 maj.
Budgetberedningen har föreslagit att barn‐ och utbildningsnämnden får 6 miljoner av de
8 miljoner som äskades. Nämnden kommer att få 1,7 miljoner i minskade
arbetsgivaravgifter. Resterande 300 000 kr får hanteras i detaljbudgetarbetet.
Kommunfullmäktige fastställer budget 2012 den 31 maj 2011.

Frykenskolans stadieindelning
Gustav Olsson (M) ställde vid nämndens sammanträde 2011‐04‐14 § 44 fråga hur
Frykenskolan förändrats i samband med att den blev en 6‐9 skola. Skolchef Fredric
Norlin informerar att undervisning för eleverna i år 6 i NO‐ämnen, musik och bild blivit
bättre eftersom de numera har ändamålsenliga lokaler till detta.

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Protokoll
2011-05-19

§ 51 forts. informationsärenden
Utvecklingsområden
Skolchef Fredric Norlin informerar om områden som är i behov av att utvecklas. Bland
annat kommer det att bildas arbetsgrupper för områdena nyanlända svenskar, elevhälsa,
administration, systematiskt kvalitetsarbete och särskola.

Information från kostchefen
Ingela Kåreskog (S) föreslår att kostchef Ninni Boss bjuds in till ett kommande
nämndsammanträde. Skolchef Fredric Norlin kommer att kontakta Ninni Boss och bjuda
in henne till nästa sammanträde.

Tjänst som socialpedagog
Lillemor Ronge (M) frågar om den utlysta tjänsten som socialpedagog vid Frykenskolan.
Skolchef Fredric Norlin meddelar att tjänsten för närvarande är vakant, men att det
funnits en socialpedagog på tjänsten från augusti 2010 fram till april 2011.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redogörelsen för informationsärendena godkänns.
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Protokoll
2011-05-19

§ 52

BU 2011/30

Meddelanden
Redovisning av inkomna meddelanden till barn‐ och utbildningsnämnden 2011‐04‐08 ‐
2011‐05‐10.

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

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

