BARN- OCH
UTBILDNINGSNÄMNDEN
PROTOKOLL

Tid och plats

Torsdag 2 oktober 2014 kl. 10:00–12:00
Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset Torsby

Beslutande

Peter Jonsson (S), ordförande
Hans Lass (S)
Eva Nordvall (S)
Jörgen Nilsson (S)
Ulf Lönnrot (S), tjg ersättare för Hanni Andersson (S)
Niclas Persson (S), tjg ersättare för Mia Gerke (S)
Lillemor Ronge (M), vice ordförande
Gustav Olsson (M)
Dag Nyström (C)
Kent Hallesson (V)
Niclas Persson (S)

Övriga deltagare

Ulf Blomqvist, skolchef
Mikael Westin, ekonom
Helena Westh, sekreterare
Ulrika Sahlin Munkby, konsult § 75
Karin Sandström, Lärarnas Riksförbund

Justerare

Gustav Olsson

Tid för justering

2014-10-10

Paragrafer

75 - 84

Sekreterare
Helena Westh

Ordförande
Peter Jonsson

Justerare
Gustav Olsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Sammanträdesdatum
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2014-10-02
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2014-11-04

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsnämndens kansli

Underskrift
Helena Westh

Torsby kommun
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sid 3

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2014-10-02

§ 75 Strategier för gymnasieskolaninformation om arbetet med översynen av
organisation och om utvecklingsmöjligheter
Dnr BU 2013/322

Sammanfattning av ärendet
Vid dagens sammanträde deltar Ulrika Sahlin Munkby. Ulrika är konsult och hennes
uppdrag är att se över organisation, utvecklingsmöjligheter och utmaningar för
Stjerneskolan.
Ulrika påbörjade sitt arbete i slutet av vårterminen 2014 med att gå igenom skolans
dokument. Hon har gjort kartläggning med hjälp av enkät och gruppintervjuer med
skolans personal. Nämnden har antagit en strategi för Stjerneskolan och enligt Ulrika
är detta en mycket bra strategi men att den behöver förankras och arbetas med.
Skolledningen på Stjerneskolan har varit delaktiga i arbetet och träffar Ulrika med
jämna mellanrum.
För att stärka Stjerneskolan rekommenderar Ulrika Sahlin Munkby att organisationen
arbetar med struktur, tydlighet, mål och styrning, kvalitetsarbete och utvärdering av
gymnasiestrategin. Detta arbete har nu påbörjats.

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

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2014-10-02

§ 76 Budgetuppföljning 2014
Dnr BU 2014/68

Sammanfattning av ärendet
Vid dagens sammanträde redogör förvaltningsekonom Mikael Westin för
budgetuppföljning per 2014-09-30.
I kommunens delårsbokslut för 2014 redovisade barn- och utbildningsnämnden ett
underskott på cirka 600 000 kr. September månad är precis avslutad och det dröjer
därför ytterligare några dagar innan allt som hör till månaden har kommit in i
bokföringen eller i övrigt blivit känt.
Ytterst preliminärt ser det ut som om det alltjämt redovisas ett underskott för barn- och
utbildningsnämndens verksamheter men underskottet är något mindre.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-22 att tillföra barn- och utbildningsnämnden
1 650 000 kr för 2014. Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2014-09-18 om att ett
sparbeting på 1,5 mkr läggs ut på Stjerneskolan innevarande år för att finansiera
befarat underskott inom grundskolan. Eftersom båda besluten ännu inte justerats har
ingen hänsyn tagits till dem i denna preliminära uppföljning.
Därmed är prognosen för utfallet över helåret i nuläget att budgeten kommer att
klaras. Med de tillskott och omfördelningar som beslutats ska nämndens totala budget
hållas. En definitiv uppföljning presenteras vid nästkommande sammanträde.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redogörelsen för ärendet godkänns.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsen
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2014-10-02

§ 77 Ansökan från Transtrands friskola om
tilläggsbelopp för barn med behov av stöd
Dnr BU 2014/285

Sammanfattning av ärendet
Transtrands friskola ansöker om extra stöd till resurs enligt skollagen 10 kap, 39 § om
tilläggsbelopp för barn med ett omfattande behov av särskilt stöd.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Transtrands friskola

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bevilja tilläggsbelopp.
2. Ordförande Peter Jonsson får i uppdrag att fastställa tilläggsbeloppet när
utredningen kommit till barn- och utbildningsnämnden.

Beslutet skickas till
Peter Jonsson
Bun 2014-11-13
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2014-10-02

§ 78 Transtrands friskola ansöker om extra
stöd till resurs
Dnr BU 2014/286

Sammanfattning av ärendet
Transtrands friskola ansöker om extra stöd till resurs enligt skollagen 10 kap § 39 om
tilläggsbelopp för barn med ett omfattande behov av särskilt stöd.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Transtrands friskola

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bevilja tilläggsbelopp.
2. Ordförande Peter Jonsson får i uppdrag att fastställa tilläggsbeloppet när medicinskt
utlåtande kommit till nämnden.

Beslutet skickas till
Peter Jonsson
BUN 2014-11-13
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2014-10-02

§ 79 Transtrands friskola ansöker om förstärkt
lokalbidrag på årshyra
Dnr BU 2014/287

Sammanfattning av ärendet
Transtrands friskola har möjlighet att ansöka om ett förstärkt lokalbidrag för att kunna
bära de lokalkostnader som uppstår i verksamheten. Friskolan har lämnat in en sådan
ansökan.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Transtrands friskola
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2013-12-05 § 94

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att remittera ansökan till arbetsutskottet.
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2014-10-02

§ 80 Budget 2015
Dnr BU 2014/67

Sammanfattning av ärendet
Inför kommunstyrelsens budgetberedning i april beslutade barn- och
utbildningsnämnden 2014-04-09 att inte äska om ytterligare budgetmedel inför 2015.
Den av fullmäktige beslutade ramen för 2015 innebär en ramsänkning med 2 mkr.
Ambitionen var att klara kostnadsökningar genom omfördelning inom budgeten.
Elevminskningen gör också att det finns möjlighet att göra besparingar.
En förutsättning för nämndens beslut var att det inte skulle ske några större
förändringar i elevantalet som skulle föranleda om- eller tillbyggnader i lokaler. Det
var redan vid den tiden känt att både Holmesskolan och förskoleverksamhet stod inför
utökningar men det fanns inte något underlag hur stor kostnadsökningen skulle bli.
Även om det totala antalet elever minskar i kommunen så sker det en inflyttning till
tätorten, både inom förskolan och grundskolan, vilket leder till att det behövs nya
lokaler. Verksamheterna i ytterområden måste samtidigt behållas då det fortfarande
bedrivs verksamhet där vilket gör att det inte går att genomföra några större
besparingar som kan finansiera en utbyggnad i tätorten.
Inför höstens arbete med detaljbudgeten för 2015 finns det nu uppgifter på
kostnadsökningarna till följd av lokalutbyggnader. Vid Holmesskolan har antalet
elever till följd av inflyttning ökat med motsvarande en klass det senaste året. Antalet
elever på fritidshemmet har också ökat markant.
För att få verksamheten att fungera på ett säkert sätt och samtidigt säkerställa en god
kvalitet i undervisningen har en utbyggnad i form av moduler gjorts. Beräknad
kostnadsökningen till följd av utbyggnaden och det ökade antalet elever är 1,3 mkr.
Fritidshemsverksamheten har utökats med en avdelning vilket innebär att det behövs
ytterligare 3 tjänster, cirka 1,4 mkr, för att klara av verksamheten från tidig morgon till
kväll. Förskoleverksamheten har utökats med en avdelning vid Stjernebacken i Torsby.
Total kostnadsökningen för denna utbyggnad är 2,3 mkr.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2014-10-02

§ 80 forts. Budget 2015

En stor utmaning inför 2015 är hur verksamheten vid kommunens små ytterskolor ska
organiseras för att säkerställa behovet av pedagogiska insatser tillgodoses. Under 2014
ligger bemanning vid dessa enheter mellan 2-3 tjänster över budget. Detta har bedömts
vara nödvändigt för att ge eleverna vid dessa skolor samma förutsättningar för att
kunna nå en god måluppfyllelse som vid de större skolorna i tätorten. Hur detta ska
hanteras måste förvaltningen fortsätta att se på.
Även behovet av en särskild undervisningsgrupp vid Frykenskolan måste
förvaltningen se mer på inför 2015. För läsåret 2013/2014 fanns specialdestinerade
medel för detta och inför höstterminen 2014 finns förslag från kommunstyrelsens
arbetsutskott om fortsatt finansiering. Om denna insats ska fortsätta 2015 måste även
behoven vid högstadiet vid Kvistbergsskolan beaktas.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Mikael Westin

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden äskar om ett ramtillskott på 5 miljoner kr för att täcka
kostnader för utbyggnad av verksamheter.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelning
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2014-10-02

§ 81 Informationsärenden
Dnr BU 2014/23

Sammanfattning av ärendet
Förskolchef slutat
Pernilla Larsson har sagt upp sig från sin tjänst som förskolechef. Tjänsten har varit
utannonserad och tillsättning kommer att ske i början av oktober.
Industritekniskt centrum
Ordförande Peter Jonsson (S) redogör för möten mellan Stjerneskolan och
industrinäringen i Torsby. Företagen är mycket duktiga på att ställa upp på samarbetet
med Stjerneskolan. Stjerneskolan har fått riksintag på Industritekniska programmets
inriktning svetsteknik Bitr. rektor Anders Larsson kommer att bjudas in till kommande
nämndsammanträde för att informera om det industritekniska centrumet.
Elevantalet på Stjerneskolan
Totalt finns det 508 elever på skolan. 42 % av eleverna kommer från annan kommun än
Torsby kommun.
Gymnasiesamverkan
Ordförande Peter Jonsson (S) redogör möte med gymnasiesamverkan Värmland. Det
har gått bra i antagningsförfarandet. Jan-Olof Appel har utrett samverksavtalet. Peter
Jonsson kommer att presentera utredningen vid ett kommande sammanträde.
Utbildningsdag 1 oktober 2014
Nämndens ledamöter hade en utbildningsdag onsdagen den 1 oktober. Det var en dag
med genomgång av styrdokumenten samt nämndens mål och visoner.
Rektor Stjerneskolan
Bengt Melin övergår till att vara tf rektor från och med 6 oktober.
Företagsmässa
Den 9 oktober mellan 10-12 är det en företagsmässa i Stjernehallen. Mässan vänder sig
till högstadie- och gymnasieelever.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2014-10-02

§ 81 forts. Informationsärenden

Öppet hus Stjerneskolan
Lördagen den 15 november är det öppet hus på Stjerneskolan.

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

Beslutet skickas till
Bun 2014-08-28
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2014-10-02

§ 82 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
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Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2014-10-02

§ 83 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
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Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2014-10-02

§ 84 Skolpliktsärenden 2014
Dnr BU 2014/99

Sammanfattning av ärendet
Skolchef Ulf Blomquist redogör för ärende med skolpliktsbevakning.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redogörelsen för skolpliktsärende godkänns.
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

