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§ 2 Intresseskolan
Dnr BU 2013/297

Sammanfattning av ärendet
Intresseskolan startade i augusti för att möta upp enskilda elevers behov av särskilt
stöd under en begränsad tid.
Vid dagens sammanträde redogör Frykenskolans rektor Rikard Martinsson för det
aktuella läget för verksamheten. Rikard Martinsson träffar personalen varje vecka och
under vårterminen kommer kontakten mellan skola, lärare och elev vara ännu tätare
än under höstterminen.
Utvärdering av verksamhetens innehåll görs kontinuerligt för att se om eleverna ges
rätt stöd och om det ger rätt effekter för deras måluppfyllelse.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ordförande Peter Jonsson (S) tackar för informationen.

Beslutet skickas till
BUN 2014-03-20
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 3 Bokslut 2013
Dnr BU 2014/22

Sammanfattning av ärendet
Vid dagens sammanträde redogör förvaltningsekonom Mikael Westin för
budgetuppföljning per 2013-12-31, bilaga till protokollet.
När verksamhetsåret 2013 är till ända kan det konstateras att nämnden sammantaget
klarar budget och redovisar ett överskott på drygt 200 000 kr. I resultatet ingår då
tillskottet av de så kallade AFA-pengarna, 3 450 000 kr, som kommunstyrelsen
beslutade om i juni.
Det ospecificerade sparbetinget inom gymnasieskolan på 2,4 miljoner kr har påverkat
resultatet negativt. Vidare har kostnader för lokalanpassningar belastat verksamheten
med drygt 1 miljon kr.
De olika verksamhetsgrenarna uppvisar olika utfall mot budget. Grundskolans
kostnader och intäkter avviker plus 2,4 miljoner mot budget. Intäkter och kostnader för
gymnasieskolan redovisar ett underskott på 1,1 miljon kr mot budget. Mellan dessa
återfinns budget för förskolan som avviker minus cirka 800 000 kr mot budget.
Utfallet på de interkommunala ersättningarna inom gymnasieskolan var minus 2
miljoner kr första halvåret men det andra halvåret var utfallet plus 2 miljoner kr vilket
betyder att budgeten för första gången på många år gick ihop. Detta har skett mycket
tack vara att det var färre elever i år 1 som valde en utbildning utanför kommunen än
de som slutade år 3 under våren. Det skiljde ungefär 20 elever i antal mellan vår och
höst. Samtidigt stod sig Stjerneskolan fortfarande starkt i konkurrensen om eleverna.
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse för 2013 presenteras vid dagens
sammanträde, bilaga till protokollet.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Mikael Westin, 2014-01-18

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 3 forts. Bokslut 2013
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. 650 000 kr överförs till 2014 för intresseskolans verksamhet.
2. Nämnden antar verksamhetsberättelsen för 2013.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsen
Mikael Westin
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 6

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2014-01-30

§ 4 Förteckning över beslutsattestanter 2014
Dnr BU 2014/26

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningarna har i uppdrag att årligen komplettera detaljbudgeten med förteckning
över befattningar och ersättare för befattningar som har rätt att besluta om och
attestera de olika verksamheterna. En förteckning av beslutsattestanter (befattningar)
och deras ersättare (befattningar) ska årligen överlämnas till barn- och
utbildningsnämnden i samband med att detaljbudgeten antas.
Att bemanna befattningarna är verkställighet.

Handlingar i ärendet
Förteckning över beslutsattestanter
Arbetsutskottet 2014-01-16 § 2

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner bifogad förteckning över beslutsattestanter.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 5 Rapportering om systematiskt
kvalitetsarbete
Dnr BU 2013/326

Sammanfattning av ärendet
Skolchef Ulf Blomquist lämnar vid varje arbetsutskott och nämnd information om det
systematiska kvalitetsarbetet från förvaltningens verksamheter.
Vid dagens sammanträde redogör Ulf Blomquist för svaret som lämnats till
Skolinspektionen.
Betygsstatistik för grundskolans år 9 höstterminen 2013 presenteras för nämnden.
Ulf Blomquist har besökt de olika verksamheterna vid ett flertal tillfällen. Han kommer
bland annat att träffa arbetslagsledarna inom förskoleverksamheten.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-01-20 informerade Ulf Blomquist om
nämndens mål och visioner och hur det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs i
verksamheten.

Handlingar i ärendet
Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-30 § 1

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ordförande Peter Jonsson (S) tackar för redogörelsen i ärendet.

Beslutet skickas till
BUNAU 2014-02-20
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 6 Strategier för gymnasieskolan
Dnr BU 2013/322

Sammanfattning av ärendet
Skolchef Ulf Blomquist fick i uppdrag av barn- och utbildningsnämnden 2013-10-23 §
75 att arbeta med strategier för 3-5 år för utveckling av gymnasieskolan.
En strategi håller på att utarbetas där gymnasieskolans målsättning kommer att vara
500 elever på ungdomsgymnasiet. Skolan ska vidare ha en ambition om att vara
Värmlands bästa gymnasieskola.
Skolchef Ulf Blomquist har träffat Stjerneskolans idrottstränare och redogör för mötet.
Ordförande Peter Jonsson (S) fick av nämnden 2013-10-23 § 75 i uppdrag att återuppta
samtal med Sunne kommun för möjlighet till samverkan mellan kommunerna.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Peter Jonsson (S) får fortsatt uppdrag att återuppta samtal med Sunne kommun.
2. Återrapport av ärendet sker vid nämndens sammanträde 2014-03-13.

Beslutet skickas till
BUN 2014-03-13
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 7 Motion - Gör Stjerneskolan till en
kommunal friskola
Dnr BU 2012/323

Sammanfattning av ärendet
Gustav Olsson, (M) har vid kommunfullmäktigen den 22 oktober 2012, lämnat in en
motion om att omorganisera Stjerneskolan till en kommunal friskola.
”Stjerneskolan är en fantastisk skola med hög kvalité på sin verksamhet. Skolan är en
viktig del för vår kommun, utan den skulle inte Torsby vara denna attraktiva kommun
som vi är idag. Tyvärr har Stjerneskolan som så många andra gymnasieskolor, idag
problem med att elevunderlaget blir allt mindre för varje år som går, vilket gör det
svårare att bedriva verksamheten, främst från ett ekonomiskt perspektiv men också att
klasserna blir allt färre. Kommunen har tyvärr redan tvingats att minska på
Stjerneskolans utbud, till en följd av detta. Torsby kommun har dock antagit Vision
och Mål 2020, där ett av målen är att Kommunen har en attraktiv gymnasieskola med
hög kvalitet i sin verksamhet. För att vår kommun ska leva upp till detta mål måste vi
agera nu.
Stjerneskolan behöver idag ett annat tänkt och ett nytt perspektiv på sin verksamhet.
Vi tror man löser det genom att göra Stjerneskolan mer självständig.
Därför föreslår vi i Moderaterna att Stjerneskolan bör övergå från sin nuvarande
kommunala form, till kommunal friskola.
Vad är en kommunal friskola?
Tanken med en kommunal friskola är att skolan ska bli mer självständig, men
samtidigt tillhöra den kommunala organisationen. Istället för att följa centrala direktiv
och beslut, ger man skolan chansen att utvecklas lokalt, genom att rektor och eventuell
styrelse på skolan ska fatta besluten som rör verksamheten, vilket leder till att skolans
kunskapsuppdrag flyttas från politiska beslut, till den faktiska verksamhetens kärna.
Med andra ord skulle man i vårt fall ge Stjerneskolan möjligheten att utvecklas på ett
helt annat sätt, med mindre byråkrati och mer självständig anpassning. Detta tror vi
skulle kunna leda till en stärkt konkurrens mot landets övriga gymnasieskolor.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 7 forts. Motion - Gör Stjerneskolan till en kommunal friskola
Moderaterna yrkar därför med anledning av ovanstående:
- Att kommunfullmäktige uppdrar åt barn- och utbildningsnämnden att snarast utreda
möjligheterna att omorganisera Stjerneskolan till en kommunal friskola.”

Svar på motion
2010 fattade riksdagen beslut om en ny skollag som öppnade upp möjligheten att driva
kommunala friskolor som s.k. självförvaltningsorgan med styrelser som sammansätts
av bland andra personal.
Sedan 1 juli 2011, när den nya skollagen trädde i kraft och som ger rektor mycket större
ansvar och beslutanderätt över den enhet man ansvarar för, går dessa effekter att
uppnå utan ett självstyre.
En kommunal friskola finansieras genom en elevpeng och Stjerneskolan har redan ett
sådant resursfördelningssystem idag. Det är viktigt att kommunfullmäktige har
huvudmannaskapet, även i fortsättningen.
En enig barn- och utbildningsnämnd beslutade 2012-05-31 att anta en gymnasiestrategi
som ska ligga till grund för utvecklingen av Stjerneskolan. I den strategin nämns inget
om ändrat huvudmannaskap. Någon vägledning från gymnasiestrategin finns därför
inte att få i beredningen av motionen.
Motionären har goda intentioner i att Stjerneskolan ska ha en chans att utvecklas
lokalt. Motionären skriver ”Kommunen har en attraktiv gymnasieskola med hög
kvalitet i sin verksamhet”. Det är viktigt att ett medvetet förbättringsarbete sker på
skolan. Ett sådant långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete har satts igång under
höstterminen 2013 på Stjerneskolan. Utvecklingsarbetet har sin utgångspunkt i ett
systematiskt kvalitetsarbete, där skolan ska utvecklas genom regelbundna
återkopplingar till mål och resultat. Kritisk granskning av insatser är viktigt.
I Mål och visionsarbetet har en ny gymnasiestrategi tagit form och som ska säkra ett
stabilt elevunderlag på 500 elever och Värmlands bästa gymnasieskola.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 7 forts. Motion - Gör Stjerneskolan till en kommunal friskola
Handlingar i ärendet
Motion av Gustav Olsson (M)
Tjänsteskrivelse av skolchef Ulf Blomquist, 2013-12-17
Arbetsutskottet 2014-01-16 § 4

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Rektor har ett stort ansvar och beslutanderätt idag och ett utvecklingsarbete är igång
sedan hösten 2013. En omorganisation av Stjerneskolan till kommunal friskola är inte
att föreslå.
2. Motionen anses besvarad.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 8 Tillsyn av föräldrakooperativa förskolan
Kottarna
Dnr BU 2014/6

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har i uppdrag att genomföra tillsyn av de enskilda förskolorna enligt 26
kap 2 § och 4 § Skollagen.
Den 27 november 2013 genomfördes en tillsyn av föräldrakooperativet Kottarna av
förskolechef Ann-Charlotte Nilsson. Tillsynen genomfördes enligt rutiner för tillsyn av
enskilda förskolor i Torsby kommun.
Vid förra tillsynen som gjordes i november 2012 fanns det några påpekanden och dessa
är åtgärdade inför denna tillsyn.
Bedömningen är att föräldrakooperativet Kottarna följer skollagen och arbetar enligt
Lpfö-98. Förskolans verksamhet har mycket god kvalité.
I tillsynsprotokollet finns ett påpekande som ska vara åtgärdat vid nästa tillsyn.

Handlingar i ärendet
Tillsynsprotokoll av enskild förskola, 2013-11-27
Arbetsutskottet 2014-01-16 § 5

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Föräldrakooperativet Kottarna får fortsatt förtroende att bedriva enskild
förskoleverksamhet i Torsby kommun.
2. Påpekandet som finns i tillsynsprotokollet ska vara åtgärdat vid nästa tillsyn i
november 2014.

Beslutet skickas till
Föräldrakooperativet Kottarna
Förskolechef Ann-Charlotte Nilsson
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 9 Tillsyn av föräldrakooperativa förskolan
Vargen
Dnr BU 2014/7

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har i uppdrag att genomföra tillsyn av de enskilda förskolorna enligt 26
kap 2 § och 4 § Skollagen.
Den 13 november 2013 genomfördes en tillsyn av föräldrakooperativet Vargen av
förskolechef Ann-Charlotte Nilsson. Tillsynen genomfördes enligt rutiner för tillsyn av
enskilda förskolor i Torsby kommun.
Vid förra tillsynen som gjordes i november 2012 fanns det några påpekanden och dessa
är åtgärdade inför denna tillsyn.
Bedömningen är att föräldrakooperativet Vargen följer skollagen och arbetar enligt
Lpfö-98. Förskolans verksamhet har god kvalité.
I tillsynsprotokollet finns ett påpekande som ska vara åtgärdat vid nästa tillsyn.

Handlingar i ärendet
Tillsynsprotokoll av enskild förskola, 2013-11-13
Arbetsutskottet 2014-01-16 § 6

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Föräldrakooperativet Vargen får fortsatt förtroende att bedriva enskild
förskoleverksamhet i Torsby kommun.
2. Påpekandet som finns i tillsynsprotokollet ska vara åtgärdat vid nästa tillsyn i
november 2014.

Beslutet skickas till
Föräldrakooperativet Vargen
Förskolechef Ann-Charlotte Nilsson
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 10 Organisation för grundskolan
Dnr BU 2013/296

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2013-10-23 § 74 att ge skolchef Ulf Blomquist
i uppdrag att göra en grundskoleutredning. Detta med anledning av att organisationen
för grundskolan behöver ses över för att möta framtida krav och förväntningar.
Vid dagens sammanträde informerar skolchef Ulf Blomquist om arbetet med
organsisationen av grundskolan. Det finns planer på en om- eller nybyggnad av
Holmesskolan där även renovering av Kvistbergsskolan kan komma att ingå.

Handlingar i ärendet
Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-23 § 74
Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-05 § 107

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Ordförande Peter Jonsson (S) tackar för informationen.
2. Skolchef Ulf Blomquist får i uppdrag att komplettera utredningen med en strategi
för personalförsörjningen inom barn- och utbildningsnämnden. Den ska redovisas vid
nämndens sammanträde 2014-06-05.
3. Återrapport i ärendet sker vid nämndens sammanträde 2014-03-13.

Beslutet skickas till
Skolchef Ulf Blomquist
BUN 2014-03-13
BUN 2014-06-05
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 12 Informationsärenden
Dnr BU 2014/23

Sammanfattning av ärendet
Avtackning av personal
Den 10 december avtackades 13 av barn- och utbildningsnämndens personal som
slutat under 2013 och som haft mer än 15 års anställning inom kommunen.
Ny rektor
Marcus Lech började den 17 januari som ny rektor för Kvistbergsskolan och
ytterskolorna Asped, Östmark, Oleby och Stöllet.
Kommunens friskolor och kooperativa förskolor
Skolchef Ulf Blomquist meddelar att han haft möte med kommunens friskolor och
kooperativa förskolor.
TBC-smitta på förskolan Forsbacken
Tuberkulossmitta har konstaterats på förskolan Forsbacken i centrala Torsby. Det är en
person som varit på förskolan i några månader som har burit på smittan. Ansvarig
förskolechef Pernilla Larsson kallade all personal och vårdnadshavare till ett möte
tisdag 28 januari 2014. Personen som har haft TBC-smittan är inte längre kvar på
förskolan. Verksamheten på förskolan är igång som vanligt.
Redogörelse från gruppen för gymnasiesamverkan
Peter Jonsson (S) redogör för möte med gruppen för gymnasiesamverkan.
Representanter från skogsindustrin var närvarande och informerade om att efterfrågan
på pappersmassa minskar eftersom det säljs mindre med tidningar. Däremot är det
svårt att få personal till metallindustrierna. Det kommer stora pensionsavgångar inom
en mycket snar framtid och det kommer finnas gott om arbete inom den branschen.
Inkommen motion
Det har kommit en motion som ska behandlas av nämnden som handlar om att
avveckling av gymnasieprogram bör beslutas av kommunfullmäktige istället för barn-

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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och utbildningsnämnden. Skolchef Ulf Blomquist kommer att lämna förslag till svar på
§ 12 forts. Informationsärenden
motionen vid kommande sammanträde.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ordförande Peter Jonsson (S) tackar för informationen.
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 13 Meddelanden
Dnr BU 2014/25

Handlingar i ärendet
Redovisning av inkomna meddelanden till barn- och utbildningsnämnden.

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

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 14 Redovisning av delegeringsbeslut
Dnr BU 2014/24

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och
tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska
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

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

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

