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Plats och tid

Stadshuset i Tranås, måndagen den 20 juni, kl. 8:15–12:20.
Ajournering mellan kl. 10:00-10:30.

Beslutat

Passiva ersättare
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Christer Joelsson (S)
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Helen Karlsson (V)

Ledamot
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Anders Berg

Sf. förvaltningschef

Vanessa Blanco

Sekreterare

Leif Carlsson

Förvaltningsekonom

Malin Henriksson

Elevhälsochef § 143

Martin Lundberg

Utvecklingsledare §§ 146-147

Justerare

Kurre Carlson (L)

Justeringens
plats och tid

Stadshuset, Barn- och utbildningskansliet,
2016-06-23, kl. 8.00

Underskrifter

Paragrafer §§ 128-155

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2016-06-20

Datum då anslaget
sätts upp

2016-06-23

Datum då anslaget tas
ned

2016-07-15

Förvaringsplats för
protokollet

Barn- och utbildningskansliet

Underskrift

Vanessa Blanco

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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2016-06-20

§ 128
Val av justerare
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att utse Kurre Carlson (L) att justera protokollet.
Expedieras till

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 129
Föredragningslistans fastställande
Inga önskemål om förändringar framförs avseende den utsända föredragningslistan.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa föredragningslistan utan förändringarna.
Expedieras till

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 130
Meddelanden
- Skolinspektionens beslut efter granskning av Hagadals förskola. BU 2016-68.
- Protokoll kommunstyrelse 2016-05-17 §§ 118-120. BU 2016-1-27.
- Protokoll antagningskonferens 2016-05-18 i Tranås gymnasieregion. BU 20161-18.
Arbetsutskottet tog del av meddelanden 2016-06-09 § 139 och föreslog Barn- och
utbildningsnämnden att lägga informationen till handlingarna.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Expedieras till
Diariet

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 131
Förvaltningsövergripande information
-

-

Förvaltningen fick i uppdrag att se över möjligheterna för en kemikaliefri förskola,
s.k. giftfri förskola. En arbetsgrupp arbetar med frågorna. Arbetet ska utmynna i en
handlingsplan och checklista för både befintliga förskolor samt vid uppförandet av
nya.
Förvaltningen fortsätter att se över möjligheterna att starta upp vård- och
omsorgsprogrammet på gymnasiet under läsåret 2017-2018.
Ny handläggare tar från hösten över tillsynen av kommunens fristående förskolor
och fritidshem.

Rekryteringar inom Barn- och utbildningsförvaltningen
-

Ny förvaltningsekonom tillträdde tjänsten 31 maj.
Tjänsten som rektor till Linderås, Gripenberg och Sommen är tillsatt.
Samtliga karriärlärartjänster är tillsatta. 10 % av ordinarie arbetstid ska vara avsatt
för karriärtjänstens arbete.
Arbetet med lärarlönelyftet är påbörjat.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Expedieras till

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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BU 2016-8

Kö till förskola och pedagogisk verksamhet
Enligt den bifogade rapporten avseende kö till förskola och pedagogisk verksamhet fanns,
per den 31 maj, 26 barn som inväntar placering i förskolan under de kommande sex
månaderna. Det finns cirka 30 lediga förskoleplatser för den avsedda perioden, plus de
platser inom Bergets förskola som är reserverade för kvällsbarnomsorg.
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2016-06-09 § 141 och beslutade att lägga
informationen till handlingarna.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Expedieras till
Diariet

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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BU 2016-17

Ärendebevakningslista
En lista med ärenden under handläggning på Barn- och utbildningsförvaltningen gås
igenom.
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2016-06-09 § 142 och lade informationen till
handlingarna.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Expedieras till
Diariet

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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BU 2016-4

Anmälan av delegationsbeslut enligt kommunallagen 6 kap. 35 §
Handlingar med beslut tagna av tjänstemän enligt delegationsordningen presenteras på
sammanträdet. Handlingarna har följande diarienummer: BU 2016-4-15 till 18.
Arbetsutskottet tog del av besluten 2016-06-09 § 143 och föreslog Barn- och
utbildningsnämnden besluta att besluten är anmälda.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att besluten är anmälda.
Expedieras till
Diariet

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TRANÅS KOMMUN
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

§ 135

Sammanträdesdatum

2016-06-20

Sida 11 (34)

BU 2016-7

BU-rådsrapporter
Nämnden delges skriftliga BU-rådsrapporter inkomna under maj-juni 2016.
Arbetsutskottet tog del av ärendet 2016-06-09 § 144 och beslutade att föreslå Barn- och
utbildningsnämnden att rapporterna inte ska föranleda några åtgärder.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att rapporterna inte föranleder några åtgärder.
Expedieras till
Diariet

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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BU-2016-7

Muntliga redogörelser av BU-rådsbesök
De förtroendevalda redogör för sina verksamhetsbesök och BU-rådsmöten.
Marianne Samuelsson (M) och Oskar Karlsson (S) redogör för sitt besök på
Ängarydsskolan.
Bo Falkenström (M) redogör för sitt besök på byggprogrammet på Holavedsgymnasiet.
Kurre Carlson (L) redogör för sitt besök på kommunal vuxenutbildning.
Gina Pepin (M) redogör för sitt besök på Norrskolan.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Expedieras till
Diariet

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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BU 2016-5

Anmälningar om kränkande behandling m.m.
Arbetsutskottet presenteras en sammaställning av anmälningar om kränkande behandling
inkomna under maj 2016. Sammanställningen har diarienummer BU 2016-5-82.
Arbetsutskottet tog del av sammanställningen 2016-06-09 § 145 och beslutade att lägga
informationen till handlingarna.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Expedieras till
Diariet

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 138
Information om elevärenden vid Skolinspektionen
Det finna inga nyinkomna elevärenden från Skolinspektionen eller Barn- och elevombudet.
Förvaltningen jobbar löpande med att hantera de ärenden som vid tidigare sammanträden
har presenterats för Barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Expedieras till

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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BU 2016-14

Budgetuppföljning per maj 2016
Bokslutet för maj 2016 visar ett underskott på 6 Mkr, dvs. lägre än det tidigare beräknade
underskottet på 7.5 Mkr. Anledningen till det justerade underskottet är att kommunen har ett
nytt billigare städavtal samt att Skolverket har beviljat lågstadiesatsning för höstterminen
2016 i enlighet med Tranås kommuns ansökan.
Kommunens skolor är i behov av att se över sina kostnader samt upprätta handlingsplaner
för att klara sin budget. Grundskolorna och förberedelseklasserna visar på ett tydligt
underskott.
Prognosen för förskoleverksamheten är bra tack vare mottagandet av yngre barn, dvs. 1-3åringar, som budgeteras med högre barnpeng. Det finns dock vissa enskilda förskolor som
visar på ett underskott och som behöver se över sina utgifter.
Gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning visar ett beräknat positivt resultat. Detta
då gymnasieskolan inte har kunna tillsätta alla sina tjänster, samt att enheten får
statsbidrag för mottagande av migranter. Vuxenutbildningen tar också del av statsbidragen
och etableringsstödet för migranternas utbildning.
Arbetsutskottet tog del av ärendet 2016-06-09 § 147 och föreslog Barn- och
utbildningsnämnden att lägga informationen till handlingarna.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Expedieras till
Diariet

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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BU 2016-14

Utvärdering av resursföredelningssystem för förskolor och grundskolor
En socioekonomisk fördelning sker baserat på föräldrarnas utbildningsbakgrund samt
elevens vistelsetid i Sverige uppdelat på 0-2 år, 3-6 år. Statistiskt underlag över inskrivna
barn och elever i verksamheten uppdelat på vårdnadshavares utbildningsbakgrund och
barnens och elevernas härkomst tillhandahålls av Statistiska centralbyrån.
Den största delen av det riktade stödet går in i den ordinarie verksamheten. Riktat stöd
förvaltas av elevhälsan och kan endast utbetalas vid extraordinära behov som inte rör
utbildningssituationen. Svenska som andraspråk och modersmålsundervisningen ska
finansieras med den ordinarie elevpengen.
Grundskolan
Elevantalet har större påverkan på resurstilldelningen än de socioekonomiska faktorer som
nämndes tidigare. Grundskolor som tidigare har fått mycket riktat stöd påverkas negativt av
det nya resursfördelningssystem som medför att det riktade stödet finns inbakat i
elevpengen. De skolor som har legat inom normalfördelningen av riktat stöd påverkas inte
nämnvärt. Främst påverkas de skolor som, enligt tidigare resursfördelningssystem, fått en
stor andel riktat stöd grundat på vårdnadshavares lönenivå.
Förskolan
Barnantalet har större påverkan på resurstilldelningen än de socioekonomiska faktorer som
nämndes tidigare. Elevpengen för 1-3-åringar är 50 % högre än för 4-5-åringar. Detta får
stor påverkan när ett antal barn går över i den äldre gruppen och fördelning av resurser
mellan de två åldersgrupperna viktar över till den äldre gruppen, men platserna på
förskolan är densamma. Detta förändrar storleken på resurser och budgetförutsättningar i
förskolan men organisationen är densamma. Det är önskvärt att beräkna elevpengen på
nya principer för att undvika den beskriva situationen i framtiden.
Slutsatser

Justerares sign

-

Förvaltningen kan fullfölja införandet av den socioekonomiska fördelningen till att
omfatta 50 % av förskolans och grundskolans budget år 2017.

-

Fördelningen av barnpeng 1-3-åringar och 4-5-åringar bör ses över så att
effekterna blir mildare när andelen äldre barn på respektive förskola ökar.

-

Tidigarelägga fastställd budget för år 2017 till september 2016 så rektorer och
förskolechefer kan anpassa sin organisation 6 månader tidigare än idag. Detta
gäller främst personalbudgeten.

-

Under år 2016 bör underskottet för de drabbade skolorna hanteras centralt.
Skolorna förväntas hamna inom budgetramen år 2017.

-

Strukturbidraget till landsbygdskolor (idag ca 600 tkr) bör succesivt minskas då
skolorna har ett större antal elever.

-

Alla skolskjutskostnader kostnadsförs centralt.
Utdragsbestyrkande
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Arbetsutskottet tog del av ärendet 2016-06-09 § 148 och föreslog Barn- och
utbildningsnämnden att lägga informationen till handlingarna.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Expedieras till
Diariet

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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BU 2016-14

Budget år 2018
Förvaltningen informerar om den preliminära budgeten för år 2018. Beslut om budget 2018
tas i augusti 2016.
Avseende lokalinvesteringar vill Socialdemokraterna lyfta att är det tveksamt om de
planerade förskolelokalerna kommer att vara tillräckliga för att möta befolkningstillväxt och
samtidigt minska barngrupperna.
Arbetsutskottet tog del av ärendet 2016-06-09 § 149 och föreslog Barn- och
utbildningsnämnden att lägga informationen till handlingarna.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Expedieras till
Diariet

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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BU 2016-15

Aktualisering av lokalprogram
En aktualisering av lokalprogrammet för Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter
presenteras till nämnden.
Arbetsutskottet tog del av siffrorna 2016-06-09 § 151 och föreslog Barn- och
utbildningsnämnden besluta
att lokalprogrammet ska utvidgas med information som sträcker sig till år 2025.
att lägga informationen till handlingarna.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Expedieras till
Diariet
Projekt & kontroll, KLK

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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BU 2016-71

Uppföljning av skolnärvaro
Elevhälsochef Malin Henriksson föredrar ärendet. Barn- och utbildningsnämnden har
beslutat att följa upp elevfrånvaro i grundskolan, från förskoleklass till årskurs 9, se beslut
2016-02-29 § 49. Elevhälsochefen presenterar en sammanställning av elevfrånvaro per
skolenhet innefattande elever med 20 % eller högre frånvaro. Sammanställnigen avser
läsår 2015/2016.
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2016-06-09 § 152 och föreslog Barn- och
utbildningsnämnden att lägga informationen till handlingarna.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Expedieras till
Diariet

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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BU 2016-7

Aktualisering av kontaktpolitikerlistan till BU-råd
Rektor för Hubbarpsskolan önskar att kontaktpolitiker utses för förberedelseklass
årskurserna 1-6, vilka ingår i skolans organisation. Föreslagna kontaktpolitiker är de samma
som idag företräder Hubbarpsskolan. En justering har införts i förteckningen över
kontaktpolitiker enligt önskemål.
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2016-06-09 § 153 och föreslog Barn- och
utbildningsnämnden besluta
att utse kontaktpolitiker till förberedelseklasser 1 -6 enligt förvaltningens förslag.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Expedieras till
Diariet
Christina Stigenhed, rektor Hubbarpsskolan

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TRANÅS KOMMUN
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

§ 145

Sammanträdesdatum

2016-06-20

Sida 22 (34)

BU 2016-72

Riktlinjer för barnomsorg och fritidsverksamhet
Förvaltningen presenterar ett förslag på reviderade riktlinjer för förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg. Revideringen innebär bl.a. att kvällsbarnomsorgen kommer erbjudas
fr.o.m. hösten 2016 på Bergets förskola, att avgiftsfri förskola erbjuds för barn mellan 3-6 år
och att fritidsverksamhet erbjuds till barn mellan 6-13 år.
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2016-06-09 § 154 och föreslog Barn- och
utbildningsnämnden
att anta riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Expedieras till
Diariet
Ledningsgrupp för förskola och grundskola

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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BU 2016-35

Skolprogram för Tranås kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen presenterar ett skolprogram för Tranås kommuns skolor.
Skolprogrammet är en ”skolvision” eller ”framtidsvision” som riktar sig till såväl medarbetare
som vårdnadshavare, barn och elever. Dokumentet har bearbetats tillsammans med
politikerna, som har lämnat synpunkter på vad de vill se i programmet.
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2016-06-09 § 155 och föreslog Barn- och
utbildningsnämnden besluta
att anta skolprogrammet.
På nämndsammanträdet anser vissa politiker att dokumentet inte är färdigställt, utan att det
ska kompletteras med formuleringarna att: ”vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i
skolans utveckling”, samt att: ”verksamheten ska ges medel för att åstadkomma det som
uttrycks i skolprogrammet”.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att återremittera skolprogrammet till förvaltningen.
att förvaltningen ska presentera skolprogrammet i nämndsammanträde i augusti.
Expedieras till
Diariet
Utvecklingsledare

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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BU 2016-35

Pisa 2015: återrapportering till SKL
Tranås kommun har deltagit i Pisa 2015, Sveriges kommuner och landstings, SKL, satsning
i matematik. Satsningen är nu avslutad och SKL önskar en slutrapport om förvaltningens
arbete med Pisa 2015.
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2016-06-09 § 156 och föreslog Barn- och
utbildningsnämnden besluta
att godkänna återrapportering PISA 2015.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna återrapportering PISA 2015.
Expedieras till
Diariet
SKL

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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BU 2016-61

Yttrande om kostpolicy för Tranås kommun
Kommunledningens tjänstemannaberedning beslutade 2016-04-18 att begära ett yttrande
avseende revidering av kostpolicyn och riktlinjer för kost- och måltidsverksamheten. Policyn
och riktlinjerna är kommunövergripande dokument. Dokumenten kompletteras med en rutin
för Barn- och utbildningsförvaltningen gällande kost och måltider.
Den policy som nämnden har att yttra sig över idag är ett avskalat dokument som ger
uttryck för kommunövergripande mål avseende den kost som serveras inom samtliga
kommunala verksamheter. Riktlinjerna styr arbetet inom främst kostavdelningen. Policyn
och riktlinjerna medför inga påtagliga förändringar för Barn- och utbildningsförvaltningens
verksamheter, då de funnits sedan tidigare. Dokumenten har anpassats till Tranås
kommuns dokumenthierarki och nomenklatur.
Förvaltningens förslag till Barn- och utbildningsnämnden är att inte framföra några
invändningar till kostpolicyn för Tranås kommun eller till ritlinjerna för kost- och
måltidsverksamheten.
Arbetsutskottet diskuterar om vissa punkter i policyn bör ändras. Ordföranden Leif
Andersson (C), tar upp att under hållbar utveckling finns en riktlinje som anger att:
"Kommunen ska verka för upphandlingssätt som gynnar närodlade och närproducerade
produkter". Det är ordförandens mening att riktlinjen även bör innehålla krav på att
resultatet av detta upphandlingssätt följs upp.
Vidare anser arbetsutskottet att ansvaret mellan de olika förvaltningarna avseende de
gemensamma riktlinjerna måste tydliggöras. Kurre Carlsson (L) anser även att Barn- och
utbildningsnämndens uppgift som beställare bör tydliggörs och eventuellt exemplifieras.
Kurre Carlsson, (L) anser att det bör finnas ett förtydligande om vad som avses med
religiösa skäl, samt om detta stämmer överens med det beslut som togs av
kommunfullmäktige i januari på Sverigedemokraternas motion angående skäktning av djur.
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2016-06-09 § 157 och beslutade
att lämna över ärendet till Barn- och utbildningsnämnden utan eget yttrande.
På Barn- och utbildningsnämndens sammanträde menar politikerna att det är oklart vad
nämnden förväntas ta ställning till. Dessutom efterlyses en utvärdering av kostpolicyn.
Därmed avstår nämnden från att lämna något yttrande.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
att avstå från att lämna yttrande i detta ärende.
att efterlysa en utvärdering av kostpolicyn.
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Kommunrevision: särskilt stöd i Tranås kommuns skolor
Kommunrevisionen har under våren 2016 granskat Barn- och utbildningsförvaltningens
arbetet med särskilt stöd till elever. En slutrapport är nu inlämnad till Barn- och
utbildningsnämnden och till kommunstyrelsen. Då rapporten är balanserad och avspeglar
på ett rättvisande sätt förvaltningens arbete på området, har Barn- och
utbildningsförvaltningen inga invändningar att framföra.
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2016-06-09 § 158 och föreslog Barn- och
utbildningsnämnden att inte framföra några synpunkter på rapporten.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att inte lämna några synpunkter på rapporten.
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Motion om förskola och fritidshem på obekväm arbetstid
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har till kommunfullmäktige inkommit med en motion
om att förskola och fritidshem ska erbjudas på obekväm arbetstid. Motionen föreslår att
förskolan ska erbjudas tidigare än kl. 06:00 fr.o.m. hösten 2016. Fritidshem ska erbjudas
tidigare än kl. 06:00 och senare än kl. 18:00 snarast, fast senast fr.o.m. budgetår 2018.
Kommunfullmäktige har remitterat motionen till Barn- och utbildningsnämnden.
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2016-06-09 § 159 och beslutade
att lämna över ärendet till Barn- och utbildningsnämnden utan eget yttrande.
Socialdemokraterna menar att det är viktigt att kartlägga omfattningen av behovet av
barnomsorg på obekväm arbetstid. Att kartlägga behov är en förutsättning för att kunna
beräkna kostnad för sådan verksamhet.
Vänsterpartiet lyfter vikten av att barnomsorg på obekväm arbetstid ska erbjudas även till
grundskolebarn och inte endast förskolebarn.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad i den del som avser att
erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid till barn i fritidsålder fr.o.m. år 2018 då sådan
verksamhet kommer att erbjudas inom den nya förskolan Nötskrikan.
att Barn- och utbildningsförvaltningen uppdras att utreda förutsättningar, kostnad och
kartlägga behov för att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid inom förskola fr.o.m.
hösten 2016.
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Motion om elevernas användning av mobiltelefoner i skolan
En motion har inkommit till kommunfullmäktige angående mobilanvändning på Tranås
kommuns skolor. Motionen yrkar på att grundskolorna och gymnasieskolan ska anta en
gemensam policy om att förbjuda elevernas användning av mobiltelefoner på lektionstid.
Policyn ska utvärderas efter ett års tillämpning. Kommunfullmäktige har bett Barn- och
utbildningsnämnden yttra sig över motionen.
Barn- och utbildningsförvaltningen har utrett rättsläget kring elevers användning av
mobiltelefoner på skolan och lämnar ett yttrande i frågan. Användning av mobiltelefoner
omfattas av ordningsregler enligt skollagen 5 kap. 5 §. Det handlar om rektors beslut med
direkt stöd i lagen. Ordningsreglerna ska bearbetas med hänsyn tagen till elevinflytande,
enligt skollagens 4 kap. Vid överträdelser mot ordningsregler ska disciplinära påföljder
tillämpas. Mobilanvändning som stör studieron kan exempelvis angripas genom
omhändertagande av föremål enligt skollagen 5 kap. 22 §.
Vidare har Skolinspektionen granskat en skola som i sina ordningsregler hade förbjudit
elever från att ta med sig mobiltelefoner till skolan. En vårdnadshavare som inte
accepterade utformningen av ordningsreglerna, anmälde saken till Skolinspektionen.
Skolinspektionen konstaterade att det inte är lagligt att förbjuda innehav eller användning
av mobiltelefoner på skolan. En sådan regel ska bygga på frivillighet.
Rättsläget visar tydligt att det är rektor som äger rätt att besluta om elevernas
mobilanvändning på skolan och under lektionstiden. I de flesta av Tranås kommunala
skolor råder redan idag en stark begräsning av mobilanvändning på lektionstid som bygger
på konsensus mellan skola, vårdnadshavare och elever. Förvaltningen ser inga fördelar
med att gå vidare med en gemensam rutin för att förbjuda elevernas mobilanvändning
under lektionstid.
Förvaltningens inställning är att Barn- och utbildningsnämnden ska föreslå
kommunfullmäktige att besluta att avslå motionen.
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2016-06-09 § 160 och föreslog Barn- och
utbildningsnämnden besluta att avslå motionen.
På nämndsammanträdet diskuteras ärendet och följande meningar framförs. Moderaterna
vidhåller att det finns ett önskemål från vårdnadshavare om att förbjuda mobilanvändning
under skoltid. Vänsterpartiet anser att motionen ska avslås. Socialdemokraterna ställer sig
bakom förvaltningens förslag om att saken ska hanteras som en ordningsfråga på
enhetsnivå. Liberalerna och Kristdemokraterna menar att, även om motionen avslås, kan
nämnden lämpligen uttrycka sitt stöd för gemensamma regler inom kommunens skolor.
Beslutsgång
Ordföranden uppfattar att två förslag företräds i församlingen: bifall till motion och avslag till
motion. Nämnden ska först ta ställning till huruvida motionen ska bifallas eller avslås. Om
avslag till motion vinner bifall, är ordförandens mening att införa en tilläggsmening i
protokollet.
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Meningen ska ha följande lydelse: ”Barn- och utbildningsnämnden har uppmärksammats på
att mobiltelefonanvändandet är ett problem. Mobiltelefonanvändandet kan uppfattas som
störande och elever har olika tillgång till mobiltelefoner beroende på familjens ekonomi. Det
är nämndens ansvar att tillgodose ändamålsenig IT-utrustning för eleverna. I övrigt
ankommer det på lärare och rektorer att hålla ordning och nämnden kan inte mer än att
uttala stöd för att personalen inom förvaltningen vidtar de åtgärder som krävs i detta syfte.
Det är lämpligt att olika skolor inom huvudmannen Tranås kommun strävar efter regler och
rutiner.”
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anser det inte lämpligt att införa tilläggsmeningen i
protokollet, varför saken, om aktuell, kommer att avgöras med en omröstning.
Barn- och utbildningsnämnden godkänner ovanstående beslutsgång.
Omrösting om nämndens inställning till motionen
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att förslaget om avslag till motionen
får fler acklamationsröster. Omröstning begärs. Ja-röster innebär avslag till motionen. Nejröster innebär bifall till motionen.
Ledamot

Ja / Avslag

Veronica Holmstedt (S)

X

Christer Joelsson (S)

X

Susanne Bohman (S)

X

Ingegerd Hellgren (S)

X

Helene Karlsson (V)

X

Nej / Bifall

Thorbjörn Johansson (SD)

X

Tryggve Lundblad (KD)

X

Kurre Carlson (L)

X

Gina Pepin (M)

X

Marianne Samuelsson (M)

X

Leif Andersson (C), ordförande

X

Omröstningen visar att åtta (8) ledamöter röstar för avslag till motionen, medan tre (3)
ledamöter röstar för bifall till motionen. Nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Omröstning om tilläggsmeningen
Allianspartierna önskar införa en tilläggsmening i beslutet. Ordföranden uppfattar att det i
församlingen finns två förslag till beslut: att införa tilläggsmeningen i protokollet och att inte
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införa tilläggsmeningen. Ordföranden ställer förslagen mot varandra. Omröstning begärs.
Ja-röster innebär att tilläggsmeningen ska antecknas i protokollet. Nej-röster innebär att
tilläggsmeningen inte ska införas i protokollet.
Ledamot

Ja, inför meningen

Nej

Veronica Holmstedt (S)

X

Christer Joelsson (S)

X

Susanne Bohman (S)

X

Ingegerd Hellgren (S)

X

Helene Karlsson (V)

X

Thorbjörn Johansson (SD)

Avstår votering

X

Tryggve Lundblad (KD)

X

Kurre Carlson (L)

X

Gina Pepin (M)

X

Marianne Samuelsson (M)

X

Leif Andersson (C), ordförande

X

Omröstningen visar att fem (5) ledamöter vill införa tilläggsmeningen i beslutet, fem (5)
ledamöter vill inte införa tilläggsmeningen och en ledamot avstår från att rösta. Då
ordföranden har utslagsrösten, finner församlingen att tilläggsmeningen ska antecknas till
protokollet.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att besluta att avslå motionen.
att följande tilläggsmening ska antecknas i protokollet: Barn- och utbildningsnämnden har
uppmärksammats på att mobiltelefonanvändandet är ett problem. Mobiltelefonanvändandet
kan uppfattas som störande och elever har olika tillgång till mobiltelefoner beroende på
familjens ekonomi. Det är nämndens ansvar att tillgodose ändamålsenig IT-utrustning för
eleverna. I övrigt ankommer det på lärare och rektorer att hålla ordning och nämnden kan
inte mer än att uttala stöd för att personalen inom förvaltningen vidtar de åtgärder som
krävs i detta syfte. Det är lämpligt att olika skolor inom huvudmannen Tranås kommun
strävar efter regler och rutiner.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reseverar sig mot beslutet avseende andra attsatsen (tilläggsmeningen).
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Motion om ung företagsamhet
Socialdemokraterna har till kommunfullmäktige inkommit med en motion om ung
företagsamhet. Motionärerna vill att kurser inom området företagsamhet ska erbjudas inom
yrkes- och hantverkarprogram och att näringslivet ska involveras med mentorskap för
gymnasieeleverna. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till Barn- och
utbildningsnämnden för yttrande.
På Holavedsgymnasiet kan i dagsläget elever som går på barn- och fritidsprogrammet,
ekonomiprogrammet, byggprogrammet och handels- och administrationsprogrammet,
starta s.k. UF-företag. Eleverna får kunskaper och erfarenheter om entreprenörskap.
Entreprenörskap kan också läsas på andra program inom det individuella valet.
Programstrukturen, som fastställs av Skolverket, ger förutsättningarna för vilka möjligheter
som finns inom respektive program, där UF eller entreprenörskap kan läggas in i studierna.
Möjligheter finns inom ramen för valbara kurser, individuellt val och på en del program inom
gymnasiearbetet.
För att följa andelen UF/entreprenörskap har kommunfullmäktige fastställt ett styrtal som
mäter detta i en årskull. Tranås United har projektanställt en person att arbeta med
skola/arbetsliv där kontakterna med framför allt det lokala näringslivet ska utvecklas inom
alla skolformer.
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2016-06-09 § 161 och beslutade
att lämna över ärendet till Barn- och utbildningsnämnden utan eget yttrande.
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna ställer sig bakom
motionen.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
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Motion om cykling utan ålder
Miljöpartiet har, till kommunfullmäktige, inkommit med en motion om ”cykling utan ålder”.
Motionen föreslår att kommunen ska utreda förutsättningar för att yngre människor ska,
med hjälp av anpassade cyklar, ta äldre människor på cykeltur runtom i staden.
Socialnämnden har svarat på motionen och föreslagit att den ska avslås då äldreboendena
redan jobbar med liknande insatser. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat
motionen till samtliga nämnder.
Barn- och utbildningsförvaltningen ansluter sig till det som av socialnämnden har yttrats i
ärendet. Förvaltningen har inga synpunkter att framföra avseende motionen då det faller
utanför nämndens verksamhetsområden.
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2016-06-09 § 162 och föreslog Barn- och
utbildningsnämnden besluta
att avslå motionen, då motionen faller utanför barn- och utbildningsförvaltningens
verksamhetsområde.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
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Gång- och cykelvägar: samprojekt för att minska skolskjutsar
Ordförande Leif Andersson (C) väcker frågan om ett samprojekt mellan Barn- och
utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen avseende fler GC-vägar i
kommunen. Projektet skulle eventuellt kunna bidra till minskade kostnader för
skolskjutshantering.
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2016-06-09 § 163 och föreslog Barn- och
utbildningsnämnden besluta
att förvaltningen uppdras att utreda om ett projekt om säkra skolvägar kan genomföras i
samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
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§ 155
Planering av höstens sammanträden för Barn- och utbildningsnämnden
Planering av nämndens sammanträden under hösten 2016:
Augusti. I Stadshuset. Inbjuden: kostchef Hanna Welin.
September: I Stadshuset. Inbjudna: elevhälsan.
Oktober: På Fröafallskolan och Fröafalls förskola.
November: På Träningsskolan.
December. I Stadshuset.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Expedieras till
Diariet

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

