BARN- OCH
UTBILDNINGSNÄMNDEN
PROTOKOLL

Tid och plats

Torsdag 19 mars 2015 kl. 14:00–15:45, 16:00-16:55
Östmarks skola

Beslutande

Peter Jonsson (S), ordförande
Ulf Lönnrot (S)
Eva Nordvall (S)
Jörgen Nilsson (S)
Anders Bergström (S)
Lillemor Ronge (M)
Ingemar Hansson (M)
Dag Nyström (C)
Kent Hallesson (V)
Per-Olov Olsén (obunden)
Claes Widell (C), tjg ersättare för AnnKatrin Uppvall (FP)

Övriga deltagare

Tommy Persson (M), ersättare som inte tjänstgör
Daniel Brosius (M), ersättare som inte tjänstgör
Andreas Holmgren (S), ersättare som inte tjänstgör
Karl-Erik Keck (MP), ersättare som inte tjänstgör
Helena Westh, sekreterare, Ulf Blomqvist, skolchef
Mikael Westin, förvaltningsekonom
Pär Bergqvist, skolindentent §§ 28-31

Justerare

Lillemor Ronge

Tid för justering

2015-03-25

Paragrafer

27 - 36

Sekreterare
Helena Westh

Ordförande
Peter Jonsson

Justerare
Lillemor Ronge

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
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Datum då anslaget tas ned
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2015-04-17
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Torsby kommun

sid 3

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2015-03-19

§ 27 Besök i Aspeds och Östmarks skolor
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden besöker före sammanträdet Aspeds skola för en
rundvisning av skolan och förskolan. Sedan fortsätter nämnden till Östmarks skola för
lunch och rundvandring. Nämndens sammanträde är förlagt på Östmarks skola.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden tackar för det fina mottagandet under besöken.
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 4

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2015-03-19

§ 28 Organisation för grundskolan
Dnr BU 2013/296

Sammanfattning av ärendet
Skolchef Ulf Blomquist har haft uppdrag av nämnden att utreda grundskolan och
lämna tjänstemannaförslag på en ny grundskolestruktur. Ulf Blomquist presenterade
utredningen den 18 december 2014 § 115.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 5 februari 2015 § 18 att de mindre
skolenheter som nämns i skolutredningen inte i nuläget ska beröras av en nedläggning
och att nämnden vill se över situationen med fördelning av elever mellan
Holmesskolan och Frykenskolan.
Vid dagens sammanträde redogör skolintendent Pär Bergqvist för vart eleverna vid
ytterskolorna bor.

Handlingar i ärendet
Utredning - förslag på ny grundskolestruktur, tjänsteskrivelse av skolchef Ulf
Blomquist
Barn- och utbildningsnämnden 2014-12-18 § 115
Barn- och utbildningsnämnden 2015-02-05 § 18
Arbetsutskottet 2015-02-26 § 8

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Skolchef Ulf Blomquist får i uppdrag att utreda placering av årskurs 6 för skolorna
Asped, Östmark och Stöllet samt lämna en konsekvensbeskrivning för detta vid
nämndens sammanträde 4 juni 2015.
2. Ulf Blomquist får i uppdrag att till den 4 juni 2015 utreda förutsättningarna för en
placering av årskurserna 4-9 på Frykenskolan i enlighet med grundskoleutredningen.
3. Ett förtydligande med informationen om det fria skolvalet kommer i
kommuntidningen Torsby Nu och Torsbybladet.
4. Ulf Blomquist får i uppdrag att till nämndens sammanträde 29 april 2015 kartlägga
vart förskoleeleverna i ytterskolornas upptagningsområde bor.
5. Grundskoleutredningen ska vara kopplad till det systematiska kvalitetsarbetet.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2015-03-19

§ 28 forts. Organisation för grundskolan

Beslutet skickas till
Ulf Blomquist
BUN 2015-04-29
BUN 2015-06-04
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2015-03-19

§ 29 Intresseskolan
Dnr BU 2013/297

Sammanfattning av ärendet
Intresseskolan är en särskild undervisningsgrupp som startades hösten 2013.
Målet är att eleverna ska komma tillbaka till ordinarie undervisning på Frykenskolan
och nå gymnasiebehörighet i alla ämnen. Fokus har varit på hemmasittare, det vill säga
de elever som har svårt att komma till skolan.
Intresseskolan kommer till hösten att flytta sin verksamhet till huset Ekeby på
Frykenskolan. Den särskilda undervisningsgruppen ska vara nära den ordinarie
verksamheten och målet är alltid att eleven ska återgå till ordinarie undervisning.

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

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 7

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2015-03-19

§ 30 Introduktionsprogrammen (IM)
Dnr BU 2014/300

Sammanfattning av ärendet
Vid varje nämnd lämnar skolchef Ulf Blomquist information om
Introduktionsprogrammen (IM).
Det finns 60 elever inskrivna på programmet. Närmare 15 elever är beräknade att bli
godkända och behöriga till gymnasieskolan efter vårterminen. En omorganisation
pågår på programmet.

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

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2015-03-19

§ 31 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 en sammanfattande
kvalitetsrapportering.
Skolintendent Pär Bergqvist lämnar en redovisning över antalet pedagoger som lämnat
in sin lärarlegitimation. Det stora flertalet har fått sina legitimationer.

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

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2015-03-19

§ 32 Budgetuppföljning 2015
Dnr BU 2015/24

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningsekonom Mikael Westin redogör för budgetuppföljning per 28 februari
2015, se bilaga till protokollet.
En preliminär uppföljning av barn- och utbildningsnämndens verksamheter efter årets
första två månader visar på ett underskott på 2,2 miljoner kronor mot budget.
Eftersom nämnden i år har ett sparbeting på 4,5 miljoner kronor att hantera ligger
denna i budgeten som en sparrad. Effekten av detta i redovisningen är att det uppstår
ett underskott så länge som besparingar inte får effekt. Av underskottet i januari kan
därför 800 000 kronor förklaras av denna sparrad under gymnasieskolan.
Även Stjerneskolan har ett sparbeting att verkställa under 2015. Beslutade åtgärder får
effekt efterhand under året men besparingen ligger som en sparrad under hela året och
för januari är beloppet knappt 600 000 kr.
En ytterligare faktor som påverkar ekonomin negativt är de kompensatoriska
åtgärderna som finns inom grundskolan. Det handlar dels om den särskilda
undervisningsgruppen vid Frykenskolan och dels tjänster utöver budget vid
kommunens mindre skolor utanför tätorten.
Vad gäller en prognos för helåret så ser det ut att bli ett stort underskott detta år.
Nämndens sparbeting på 4,5 miljoner kronor inte kommer att kunna få full effekt
innevarande år. Grundskolan har också sina utmaningar som kan bli svåra att
finanisera inom tilldelad budgetram.
Arbetsutskottet beslutade 2015-02-26 § 7 att bjuda in skolledningen på Stjerneskolan till
sammanträdet den 9 april 2015. Arbetsutskottet vill ha information om undervisningstiden för lärarna på Stjerneskolan.
Nämnden ajournerar sig 15 minuter mellan kl. 15.45-16.00

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2015-03-19

§ 32 forts. Budgetuppföljning 2015

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Mikael Westin, 2015-02-23
Arbetsutskottet 2015-02-26 § 7
Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Mikael Westin, 2015-03-18

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden uppmanar samtliga budgetansvariga till
restriktivitet vid inköp och anställningar, både tillsvidareanställningar och tillfälliga
anställningar.
2. Barn- och utbildningsnämnden har en extra nämnd 9 april 2015 för att hantera
ärendet budgetuppföljning 2015.
3. Skolchef Ulf Blomquist får i uppdrag att till den 9 april 2015 redovisa effekten i
siffror och tjänster av tidigare avvecklade gymnasieprogram på Stjerneskolan.
4. Skolchef Ulf Blomquist får i uppdrag att till den 9 april 2015 lämna en
konsekvensbeskrivning på besparingskravet för att hantera det rapporterade
underskottet för 2015.
5. Skolchef Ulf Blomquist får i uppdrag att till nämndens sammanträde 9 april 2015
utreda om organisationen för gymnasieskolan kan ha en bitr. rektor i stället för två.
6. Nämnden beslutar att ingen rekrytering av bitr. rektor på Holmesskolan ska
påbörjas innan utredningen om Stjerneskolans organisation är klar.
7. Nämnden bjuder in rektorerna för Frykenskolan och Kvistbergsskolan till nämndens
sammanträde 3 september 2015. Nämnden vill ha en uppföljning av betygsstatistiken
för årskursena 6-9 vårterminen 2015.
8. Nämnden äskar 1,5 miljoner kronor av kommunstyrelsen för finansiering av den
särskilda undervisningsgruppen på Frykenskolan vårterminen 2015 och höstterminen
2015.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, Ekonomiavdelningen, Mikael Westin
Samtliga rektorer och förskolechefer, Ulf Blomquist
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2015-03-19

§ 33 Medborgarförslag -mobilförbud på
lektionstid i Torsby kommuns alla skolor
Dnr BU 2015/31

Sammanfattning av ärendet
Jeannette Arvidsson och Helena Svensson har lämnat in ett medborgarförslag där de
föreslår att kommunen inför mobilförbud under lektionstid i kommunens alla skolor.
Frågan om mobiltelefoner i klassrummet ska hanteras på varje skola och inte i
kommunfullmäktige. God arbetsro i klassrummet är viktigt för alla och har betydelse
för elevers måluppfyllelse och det är bra att frågan om mobiltelefoner lyfts.
Diskussioner om mobiltelefonerna behöver föras mellan föräldrar och skola, på
exempelvis föräldramöten, i samband med att skolans ordningsregler ska beslutas.
Arbetsron på en skola ansvarar rektor för och tillsammans med personalen jobba med
att uppnå ett bra arbetsklimat på skolan.
Det är viktigt att komma ihåg att det är först och främst varje lärare som har ansvar för
arbetsron i klassrummet och här har även läraren stöd av skollagen (2010:800 5 kap.).

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag – mobilförbud på lektionstid i Torsby kommuns alla skolor
Tjänsteskrivelse av skolchef Ulf Blomquist, 2015-02-19
Arbetsutskottet 2015-02-26 § 9

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Medborgarförslaget anses besvarat.
2. Rektorerna får lämna en återrapport till nämnden den 3 september 2015 för hur
mobilanvändning sker på varje skola.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Rektor Marcus Lech, Rektor Rikard Martinsson, Tf rektor Ulf Blomquist
Rektor Anna Renhult, Tf rektor Bengt Melin
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2015-03-19

§ 34 Informationsärenden
Dnr BU 2015/16

Sammanfattning av ärendet
Rekrytering rektorer
Det pågår rekrytering till tjänsten som rektor vid Holmesskolan och till tjänsten som
rektor på Stjerneskolan.
Bitr. rektor Holmesskolan
Patric Svensson har sagt upp sig från sin tjänst som bitr. rektor på Holmesskolan.
Antagning till gymnasieskolan
Antalet förstahandssökande till gymnasieskolans program är 147. Till detta kommer
sökanden som kommer utanför Värmland och som söker idrottsutbildningarna
Nationell idrottsutbildning (NIU) och riksrekryterande idrottsutbildning (RIG).
Motion om handikappidrott
Lillemor Ronge (M) ställer frågan om motionen om handikappidrott. Skolchef Ulf
Blomquist meddelar att motionen behandlas på gymnasieskolan och kommer till
beredning under våren.
Besök på Frykenskolan
Lillemor Ronge (M) redogör för sitt besök som kontaktperson på Frykenskolan.
Besök på Transtrands friskola och föräldrakooperativet Vargen
Ordförande Peter Jonsson (S) redogör för sina besök som kontaktperson på
föräldrakooperativet Vargen och Transtrands friskola.
Fråga om bil i tjänsten
Lillemor Ronge (M) ställer en fråga om hur bilar får användas i tjänsten. Skolchef Ulf
Blomquist lämnar svar vid nästa sammanträde.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ordförande Peter Jonsson (S) godkänner redovisningen av informationsärendena.

Beslutet skickas till
Ulf Blomquist

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2015-03-19

§ 35 Meddelanden
Dnr BU 2015/19

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

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de inkomna
meddelandena.
2. De ärenden som gäller anmälan till huvudman om att kränkning har skett/det finns
en misstanke om att kränkning har skett, vill nämnden ha en uppföljning vad anmälan
har lett till.

Beslutet skickas till
Skolchef Ulf Blomquist
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 14

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2015-03-19

§ 36 Redovisning av delegeringsärenden
Dnr BU 2015/20

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 fritt att återkalla
lämnad delegering.

Handlingar i ärendet
Förteckning över delegeringsbeslut

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

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

