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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Plats och tid

Stadshuset, Tranan 1 och 3, 2015-10-26, kl. 8:15-12:00.

Beslutat

Leif Andersson (C)

Ordförande

Veronica Holmstedt (S)

Vice ordförande, §§ 171-184

Anders Gustavsson (S)

Ersättare för Veronica Holmstedt, §§
185-194

Kurre Carlson (FP)

Ledamot

Marianne Samuelsson (M)

Ledamot

Gina Pepin (M)

Ledamot

Trygve Lundblad (KD)

Ledamot

Thorbjörn Johansson (SD)

Ledamot

Christer Joelsson (S)

Ledamot

John Barchow (S)

Ersättare för Susanne Bohman (S)

Ingegerd Hellgren (S)

Ersättare för Marie Thiele (S)

Volker Sissek (V)

Ledamot

Christoffer Nehm (M)

Ersättare

Bo Falkenström (M)

Ersättare

Dina Sacic (C)

Ersättare

Annika Bergman (FP)

Ersättare, §§ 171-192

Anders Gustavsson (S)

Ersättare, §§ 171-184

Oskar Karlsson (S)

Ersättare

Licen Vickström (V)

Ersättare

Hanna Forsell (SD)

Ersättare

Peter Tuvberger

Förvaltningschef, §§ 171-194

Vanesa Blanco

Sekreterare, §§ 171-194

Malin Henriksson

Chef för Elevhälsa, § 173

Eva Bengtsson

Specialpedagog Elevhälsa, § 173

Carina Tollander

Specialpedagog Elevhälsa, § 173

Erika Viktorin

Skolkurator Elevhälsa, § 173

Passiva ersättare

Övriga närvarande

Barn och utbildningsförvaltningen

tfn 0140-681 00
fax 0140-176 50
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Susanne Argus

Skolkurator Elevhälsa, § 173

Mikaela Mattsson

Skolpsykolog Elevhälsa, § 173

Anna Lingmerth

Medicinskt ledningsansvarig
skosköterska Elevhälsa, § 173

Per Sundström

Vik. förvaltningsekonom, §§ 171-180,
183

Ulla Blom

Enhetschef dagbarnvård, §§ 187-188

Bo Horndahl

Samhällsbyggnadschef, §§ 189-193

Tommy Söderström

Rektor Holavedsgymnasiet, § 193-194

Stadshuset, 2015-10-29, klockan 13:00

Underskrifter

Sekreterare

Vanesa Blanco

Ordförande

Leif Andersson (C)

Justerare

Thorbjörn Johansson (SD)

Justerares sign

Paragrafer §§ 171-194

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

Barn – och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2015-10-26

Datum då anslaget
sätts upp

2015-10-30

Datum då anslaget tas
ned

2015-11-23

Förvaringsplats för
protokollet

Barn- och utbildningskansliet, Stadshuset

Underskrift

Vanesa Blanco, sekreterare

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 171
Val av justerare
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att, tillsammans med nämndens ordförande, utse Thorbjörn Johansson (SD) till justerare.
Expedieras till

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 172
Föredragningslistans fastställande
Ärende nummer 19 om barnomsorg på obekväm arbetstid, med diarienummer BU 2015152 och BU 2015-161, utgår. Förvaltningen återkommer med mer information i ärendet.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa föredragningslistan med ovanstående ändring.
Expedieras till

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 173
Presentation av Elevhälsans verksamhet
Verksamhetschef Malin Henriksson presenterar Elevhälsan. I presentationen deltar följande
medarbetare: Eva Bengtsson, specialpedagog, Carina Tollander, specialpedagog, Erika
Viktorin, skolkurator, Susanne Argus, skolkurator, Mikaela Mattsson, skolpsykolog och
Anna Lingmerth, medicinskt ledningsansvarig skosköterska.
Till mötet har patientsäkerhetsberättelsen för läsår 2014/2015 och verksamhetsberättelsen
för läsår 2014/2015 bifogats.
Under presentationen och med utgångspunkten i politikernas frågor diskuteras följande:
- Tidiga insatser till barn och elever.
- Bemötande till barn och elever: arbetet ska utgå ifrån hälsofrämjande insatser
istället för att fokusera kring barns och elevers ”problembild”.
- Användning av sociala medier.
- Användning av mobiltelefon i klassrummet.
- Samarbetet med BUP, Barn- och ungdomspsykiatrin.
- Vaccinationsfrekvensen i Tranås kommun som bedöms vara väldigt hög.
- Förekomsten av alkoholkonsumtion och rökning.
- Nyanlända elevers behov av språkstöd för att klara av skolgången.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att riktlinjer för användning av mobiltelefoner i skolan ska behandlas i ledningsgruppen.
att tacka elevhälsochefen och medarbetarna för presentationen och notera informationen.
Expedieras till

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 174
Meddelanden
Sekreteraren föredrar följande meddelanden:
- Lagändringar inom skoljuridiken avseende nyanlända elever.
- Grundskoleutredningens slutbetänkande ”Mer tid för kunskap – förskoleklass,
förlängd skolplikt och lovskola”, Sou 2015:81.
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-06 § 210, avseende
byggnation av parkering vid Junkaremålsskolan.
- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2015-10-06 § 204, avseende nya
ersättare till Barn- och utbildningsnämnden: John Barchow och Anders Gustavsson
för Socialdemokraterna.
- Beslut avseende rivning av Talp-stugan vid Junkaremålsskolan. BU 2015-198.
- Skrivelse från föräldragruppen i ett BU-råd avseende byggnation av en ny
grundskola i Tranås tätort. Dnr NU 2015-202. Förvaltningen uppdras formulera ett
lämpligt svar.
Leif Andersson (C) kommenterar Lärarförbundets ranking ”Bästa skolkommun 2015”, där
Tranås kommun har placering 126 av 290.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Expedieras till

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 175
Förvaltningschefens informationspunkt
Förvaltningschef Peter Tuvberger redogör för följande punkter:
- Västra Vux flytt till EFG:s lokaler: de ökade hyreskostnaderna kommer att hanteras
inom beslutad budgetram för år 2016. En investeringsbudget är fastställd för att
inhandla inventarier.
- Pågående rekryteringar. Vid Holavedsgymnasiet tillträder Cecilia Axelsson som
rektor. Tjänsten som rektor för Junkaremålsskolan 7-9 är utannonserad.
Rekrytering av förvaltningsekonom och kulturskolechef pågår. Tjänsten som
kvalificerad ekonomihandläggare/ skolskjutshandläggare är nu tillsatt.
- En rektor är sjukskriven på heltid och dennes arbetsuppgifter har fördelats till andra
rektorer och biträdande rektorer.
- Kvarteret Läroverket: Tranåsbostäder har fått uppdrag att projektera Arena Tranås
utifrån styrgruppens intentioner samt A-huset utifrån tillgänglighet.
- Fröafallskolan: en lokalutredning pågår för att planera för en två-parallellig skola F6.
- Med anledning av händelserna i Trollhättan 2015-10-22, informerar
förvaltningschefen om rutinerna kring avvisning av obehöriga och hantering av hot
och våld i skolan. En utbildning i hot och våld för förvaltningens chefer är planerad
till 2015-11-02.
Veronica Holmstedt (S) tar upp frågan om lokalprogrammet samt budgetram för år 2017
och framöver. Förvaltningschefen svarar att lokalprogrammet fortfarande är gällande men
beslut måste fattas i nämnden för att verkställa det enligt tidsplanen. Ekonomiskt medför
verksamhetens tillväxt stora åtaganden för nämnden. Det är också nämnvärt att i samband
med att verksamheten växer, uppstår ett allt större behov av lärare. Redan i dagsläget är
det svårt att klara av tillsättning av lärartjänster.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att arbetsutskottet jobbar vidare med att förbättra prognoser för budgetäskanden för år
2017 och framöver.
att lägga informationen till handlingarna.
Expedieras till
Förvaltningsekonom BU

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 176
Konferensinbjudningar
Inbjudan till kursen ”Nyanlända elever – mottagande och skolgång” har inkommit. Kursen
anordnas av Kommunförbundet Skåne och äger rum 2015-11-23 i Lund.
Arbetsutskottet beslutade 2015-10-14 att Kurre Carlson och Volker Sissek åker till
Dialogmöte om vuxenutbildningen i Linköping, och att Leif Andersson åker till samråd för
Kulturskoleutredning i Göteborg.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Expedieras till

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BU 2015-9

Kö till förskola och till pedagogisk verksamhet
Till sammanträdet bifogas en rapporten avseende kö till förskola och till pedagogisk
verksamhet. Enligt rapporten, upprättad per 2015-09-30, inväntar 45 barn placering under
perioden oktober 2015 till januari 2016. Det finns mellan 17 och 20 lediga förskoleplatser
under perioden.
Arbetsutskottet informerades om kösituationen under sammanträdet 2015-09-14 och lade
informationen till handlingarna.
Förvaltningschefen informerar om att en garantiförskola kommer att öppnas i Kungsparkens
övre plan. Starten för verksamheten blir från och med januari 2016. Tranåsbostäder får i
uppdrag att se över den yttre miljön.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Expedieras till
Diariet

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BU 2015-19

Ärendebevakningslista
En lista med ärenden under bevakning gås igenom.
Arbetsutskottet informerades om ärendebevakningslistan under sammanträdet 2015-09-14
och lade informationen till handlingarna.

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

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BU 2015-8, BU 2015-171

Anmälan av delegationsbeslut
En lista med beslut tagna av tjänstemän enligt delegationsordningen presenteras under
sammanträdet. Listan avser perioden september 2015 och innehar diarienummer: BU
2015-8-14 och BU 2015-8-16.
Ett beslut fattat av nämndens ordförande enligt kommunallagen 6 kap. 36 §, med
diarienummer BU 2015-171-4, anmäls också. Ärendet var av brådskande karaktär och
arbetsutskottets sammanträde kunde inte inväntas.
Arbetsutskottet beslöt 2015-09-14 att delegationsbesluten var anmälda.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att delegationsbesluten är anmälda.

Expedieras till
Diariet

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BU 2015-15

BU-rådsrapporter
BU-rådet för Sommenskolan sammanträdde 2015-09-17 och mötesprotokollet har skickats
till nämnden för kännedom. Arbetsutskottet tog del av BU-rådsrapportern på sammanträde
2015-10-14 och beslutade att rapportern inte föranledde några åtgärder.
Thorbjörn Johansson (SD) tar upp frågan om ett tillagningskök i Fröafallskolan.
Arbetsutskottet kommer att diskutera frågan vidare.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att frågan om ett tillagningskök vid Fröafallskolan ska diskuteras av arbetsutskottet.
att rapportern inte föranleder några åtgärder av Barn- och utbildningsnämnden.
Expedieras till
Diariet

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BU 2015-4-27 / 35

Information om inkomna rapporter om kränkande behandling
Sekreteraren redogör för rapporter om diskriminering, trakasserier och kränkande
behandlingar som inkommit till huvudmannen genom registrering vid Barn- och
utbildningskansliet under september 2015.
Rapporterna omfattar följande diarieföringsnummer: BU 2015-4-27 till BU 2015-4- 35.
Enligt delegeringsordningen ska förvaltningschefen eller sekreteraren ta emot rapporterna
för huvudmannens räkning. Huvudmannen ska också se till att händelserna utreds och att
lämpliga uppföljningar lämnas till huvudmannen.
Arbetsutskottet informerades om de inkomna rapporterna om kränkande behandling på
sammanträdet 2015-10-14 och lade informationen till handlingarna.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Expedieras till
Diariet

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 182
Information om skolinspektionsärenden och barn- och
elevombudsärenden
Ärendet BU 2015-200. Barn- och elevombudet utreder en anmälan från vårdnadshavare
som anser att barnet har blivit utsatt för kränkande behandling. Barn- och
utbildningsförvaltningen förbereder ett yttrande till BEO.
Ärende BU 2015- 206. Skolinspektionen utreder en anmälan från en före detta
gymnasiesärskoleelev som anser sig ha blivit kränkt under sin tid som student vid
Holavedsgymnasiet. Barn- och utbildningsförvaltningen förbereder ett yttrande till
Skolinspektionen.
Arbetsutskottet informerades om ovanstående ärenden på sammanträdet 2015-10-14 och
lade informationen till handlingarna.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Expedieras till

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 183
Budgetuppföljning per den 2015-09-30
Bokslutet för september är klart och prognosen visar ett underskott på 4 Mkr. Den
prognosticerat underskottet per augusti var 4,2 Mkr. Till sammanträdet bifogas ett resultat
per ansvar som visar tvärsnittet inklusive periodiserade kostnader. Detta resultat har ett
underskott på 2,1 Mkr. Detta innebär att ett antal ansvar planerar i sin prognos att använda
större delen av sitt just nu positiva resultat.
Sedan förra prognosen är PO-pålägget och periodisering för flyktingfonden justerade.
Arbetsutskottet behandlade budgetuppföljningen per september 2015 och lade
informationen till handlingarna.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Expedieras till
Diariet
Förvaltningsekonom BU

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BU 2015-15

Kontaktpolitiker till BU-råden
Justeringar har gjorts avseende kontaktpolitiker till bu-råd för förvaltningens verksamheter.
Till sammanträdet bifogas en förteckning över kontaktpolitikerna.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att justera listan med kontaktpolitiker till Bu-råden enligt den bifogade förteckningen.
Expedieras till
Diariet
Rektorer och förskolechefer

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TRANÅS KOMMUN
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

§ 185

Sammanträdesdatum

2015-10-26

Sida 18 (29)

Dnr BU 2015-189-12

Skrivelse avseende pedagogiska måltider
En skrivelse har inkommit från en pedagog avseende sk pedagogiska måltider. Pedagogen
menar att det är orimligt att den ska behöva betala 30 kronor för sin lunch när den äter med
barnen och lunchen därmed är en del av hennes arbetstid.
Vad gäller regleringen, är pedagogisk lunch undantagen från beskattning om pedagogen
har ett uttalat tillsynsansvar under måltiden. Skatteverkets skriver i sin Handledning för
beskattning, s 705 (tillgänglig via skatteverket.se, hämtad den 2015-10-15):
”Vidare är måltider för vissa yrkesgrupper skattefria. Så är fallet om det finns pedagogiska inslag i samband
med måltiderna eller om det finns en tillsynsskyldighet i samband med dessa. Enligt gammal praxis är
kostförmån för lärare eller annan personal vid grundskola, förskola, daghem och fritidshem skattefri om
personalen vid måltiden har tillsynsskyldighet (eller motsvarande ansvar) för barn under skolmåltid eller i
samband med s.k. pedagogisk måltid.”

Frågan har diskuterats under det senaste arbetsutskottssammanträdet och under dagens
nämndssammanträde och olika synpunkter har lyfts.
Den pedagogiska lunchen är en arbetsuppgift och den anställdes rast ska planeras utöver
den tid som ägnas till måltider med barn och elever. Pedagogen har möjlighet att utöva
tillsyn över barnen utan att äta lunch. Det är först när pedagogen väljer att äta lunch
tillsammans med barn och elever som en kostnad för den enskilde tillkommer. Priset för
den pedagogiska lunchen har legat på 30 kronor och varit oförändrat i Tranås kommun
sedan år 2004.
Barn- och utbildningsnämnden förespråkar att frågan om pedagogiska måltider ska
hanteras på kommunstyrelsenivån inom Tranås kommun i och med att arbetsgivaransvaret
koncentreras i kommunsstyrelsen. Om Barn- och utbildningsförvaltningen avser att erbjuda
kostnadsfria pedagogiska måltider för personal inom förvaltningens verksamheter kommer
det att belasta budgeten och då måste en diskussion om budgetramar föras med
kommunledningen.
Vidare, om Barn- och utbildningsförvaltningen skulle erbjuda kostnadsfria pedagogiska
måltider till personalen, skulle frågan också väckas bland socialtjänstens personal. Inom
socialtjänsten kan frågan om pedagogiska måltider vara aktuell för de som vårdar
funktionsnedsatta eller mäniskor med degenerativa sjukdomar. Då frågan är
förvaltningsöverskridande bör hanteringen ske på kommunledningsnivån.
Arbetsutskottet behandlade ärendet under sammanträdet den 2015-10-14 och lade
informationen till handlingarna.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att överlämna ärendet till kommunledningsförvaltningen.
Expedieras till
Diariet
Kommunstyrelse
Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BU 2015-156

Motion om sommarundervisning i svenska
Evelina Olsson (S) inkom med en motion som handlar om att Tranås kommun ska erbjuda
svenskundervisning till ungdomar under sommaren. Vuxna som behöver lära sig svenska
kan gå på SFI året runt, medan barn och ungdomar som går i skolan inte kan träna
svenska under sommarlovet. Under sommaren 2015 har ideella föreningar bedrivit träning i
svenska för ungdomar som är placerade på boendet för ensamkommande och underåriga
asylsökande.
Motionen har behandlats i Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-09-14 § 167
och arbetsutskottet ställde sig positiva till motionen men ville se en finansiering genom den
sk flyktingfonden, dvs. de statliga ersättningarna för mottagande av nyanlända som
Migrationsverket betalar ut till kommunen.
Ärendet har också behandlats på det gemensamma sammanträdet med socialnämndens
arbetsutskott, 2015-09-16 § 453. Då kom man fram till att diskussionen skulle fortsätta med
andra förvaltningar, bl a med Kultur och fritid.
Arbetsutskottet ställer sig positiv till motionen och anser att det är viktigt att
svenskundervisning bedrivs på ett lämpligt sätt så att den gynnar integrationen i det
svenska samhället och ungdomars förutsättningar för att nå kunskapsmålen i skolan.
Undervisning i svenska under loven kan givetvis inte uteslutas som en relevant insats för att
främja integration och framgång i skolan.
Arbetsutskottet står fast i sin mening att finansiering av den här typen av insatser, som för
Barn- och utbildningsnämndens del, inte är lagreglerade, ska ses som en insats av en
social karaktär och därmed bekostas åtminstone till en viss del av socialnämnden.
Barn- och utbildning, socialtjänsten och kultur- och fritidsförvaltningen jobbar i dagsläget för
att kunna erbjuda en sysselsättning till nyanlända ungdomar som inte har kommit igång
med skolgången än.
På sammanträde 2015-10-14 föreslog arbetsutskottet Barn- och utbildningsnämnden
besluta:
att bifalla motionen.
att undervisning ska bedrivas som en gemensam insats från socialtjänsten, kultur och fritid
och Barn- och utbildning.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att undervisning ska bedrivas som en gemensam insats från socialtjänsten, kultur och fritid
och Barn- och utbildning.
att bifalla motionen.
Expedieras till
Diariet
Kommunstyrelse
Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BU 2015-29

Reviderad skolskjutsrutin
Barn- och utbildningskansliet har bearbetat ett nu gällande dokument vid namn
”skolskjutsreglemente”. Dokumentet ska fungera som en rutin för skolskjutshandläggaren
och som information och vägledning till de föräldrar och elever som vill ha sin rätt till
skolskjuts prövad.
Den bearbetade rutinen för skolskjuts som föreslås förtydligar beslutsgången i
skolskjutsärenden ytterligare, vilket kommer att gynna transparensen gentemot
allmänheten och rättssäkerheten i handläggningen.
På sammanträde 2015-10-14 föreslog arbetsutskottet Barn- och utbildningsnämnden
besluta
att anta den reviderade skolskjutsrutinen.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att anta den reviderade skolskjutsrutinen

Expedieras till
Diariet
Skolskjutshandläggare

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Företag söker godkännande och bidrag för att driva privat barnomsorg
C Företaget, med säte i Uppsala, har inkommit med en ansökan om godkännande och rätt
till bidrag för att driva pedagogisk omsorg i form av dagbarnvårdare. Ärendet har tidigare
behandlats under sammanträde 2015-09-14 då arbetsutskottet beslutade att saken
behövde vidare utredning innan ett beslut kunde tas. Enhetschefen för dagbarnvårdare,
Ulla Blom, redogör för ärendet.
När kontakt togs med företagets ledare framkom det att den huvudsakliga kontakten med
de anställda dagbarnvårdarna kommer att ske på distans. Företaget har en förskolechef
som är ansvarig för pedagogisk omsorg. Hon åker runt och besöker dagbarnvårdarna, men
mycket av kontakten sker på distans. Blir det flera dagbarnvårdare anställda så utser man
en dagbarnvårdare som ansvarig för gruppen.
I några kommuner där företaget redan är verksamt har man valt att ha en egen kö till
dagbarnvårdarna medan företaget i andra kommuner tar emot barn från den kommunala
kön. Vad gäller kompetensutbildningen för dagbarnvårdare sker den i Uppsala. Finns fler
dagbarnvårdare på en annan ort kan kompetensutbildningen ordnas på den orten.
Avståndet mellan företaget i Uppsala och dagbarnvårdarna i Tranås, ger upphov till en viss
tveksamhet till att lämna tillstånd till C företaget.
Företaget har i dagsläget inga anställda dagbarnvårdare och det är oklart hur
rekryteringsinsatsen kommer att se ut. Anställning av enskilda dagbarnvårdare måste
godkännas av Barn- och utbildningsförvaltningen som är tillsynsmyndighet. Ett
godkännande vid den här tidpunkten kan endast fungera som ett grönt ljus för företaget att
inleda en rekrytering. En verksamhetsstart är beroende av de enskilda dagbarnvårdarnas
lämplighet för uppdraget.
Arbetsutskottet behandlade ärendet på sammanträdet 2015-10-14 och beslutade:
att överlämna ärendet till Barn- och utbildningsnämnden utan eget yttrande.
Efter diskussion i nämnden framkommer att det finns två förslag till beslut, nämligen:
1- Leif Anderssons (C) proposition, som lyder:
Att ställa sig positiv till etablering av C företaget i Tranås kommun men beslut tas vid
godkännandet av varje ny dagbarnvårdare.
2- Christer Joelssons (S) proposition, som lyder:
Att avslå ansökan om etablering av C företaget i Tranås kommun.
Socialdemokraterna begär votering. Ordföranden ställer följande propositionsordning:
Ja-röst för proposition 1.
Nej-röst för proposition 2.
Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Omröstningsresultat:
Ledamot

Ja-röst

Leif Andersson (C)

X

Kurre Carlsson (FP)

X

Tryggve Lundblad (KD)

X

Marianne Samuelsson (M)

X

Gina Pepin (M)

X

Thorbjörn Johansson (SD)

X

Nej-röst

Christer Joelsson (S)

X

Ingegerd Hellgren (S)

X

John Barchow (S)

X

Anders Gustavsson (S)

X

Volker Sissek (V)

X

Efter voteringen finner ordföranden att Barn- och utbildningsnämnden antar proposition 1,
nämligen:
Att ställa sig positiv till etablering av C företaget i Tranås kommun men beslut tas vid
godkännandet av varje ny dagbarnvårdare.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att ställa sig positiv till etablering av C företaget i Tranås kommun men beslut tas vid
godkännandet av varje ny dagbarnvårdare.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.

Expedieras till
Diariet
C Företaget
Enhetschef danbarnvård

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Information om ny grundskola
Samhällsbyggnadschef Bo Horndahl föredrar ärendet och går igenom olika
lokaliseringsförslag för en ny grundskola: Stoeryd, Granelund, Golfbanan, Lillån Norra,
Kungsparken, Vitsippan Väst, Hättevägen och Kanalgatan.
I diskussionen i arbetsutskottet och i nämnden understryks att skolan ska ligga i den norra
delen av Tranås tätort och att det ska finnas en expansionspotential. Storlek på skolan
diskuteras också, i avseende antal parallella klasser.
Arbetsutskottet beslutade 2015-10-14 att de mest intressanta lokaliseringsförslagen är
Granelund, Golfbanan och Vitsippan Väst, som uppfyller kraven avseende storlek på
marken, expansionspotential och god anslutning till framtida bostäder. Barn- och
utbildningsnämnden ansluter sig till arbetsutskottets bedömning.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att gå vidare med följande lokaliseringsförslag för grundskola i Tranås tätort: Granelund,
Golfbanan och Vitsippan Väst.
Expedieras till
Diariet
Mark- och exploatering, kommunledningsförvaltning
Ledningsgrupp grundskola
Samhällsbyggnadschef Bo Horndahl

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Ny förskola Kvarteret Nötskrikan
Samhällsbyggnadschef Bo Horndahl föredrar ärendet. Enligt ett lokalprogram för Barn- och
utbildning för år 2014-2020, planeras en ny förskola med 6 avdelningar på fastigheten
Nötskrikan. Förskolan ska ersätta Parkens förskola samt utöka antalet förskoleplatser med
tre avdelningar. För att kunna möta tidsplanen är det nödvändigt att ett beslut fattas snarast
i Barn- och utbildningsnämnden avseende byggandet av förskolan på fastigheten
Nötskrikan.
På sammanträde 2015-10-14 beslutade arbetsutskottet att föreslå Barn- och
utbildningsnämnden:
att byggnation av förskola på fastigheten Nötskrikan ska startas snarast.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att Tranåsbostäder uppdras att bygga en förskola med sex avdelningar på fastigheten
Nötskrikan.
att byggnationen ska vara klar år 2017.
Expedieras till
Diariet
Tranåsbostäder
Ledningsgrupp förskola
Samhällsbyggnadschef Bo Horndahl
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Uppdrag till Tranåsbostäder att köpa Boulehallen vid Fröafallskolan
med syfte att iordningsställa den till utbildningslokal
Samhällsbyggnadschef Bo Horndahl föredrar ärendet. Tranåsbostäder ska uppdras att
köpa Boulehallen och iordningsställa den i undervisningssyfte. Som bekant flyttar många
nya familjer till Tranås kommun, bl a nyanlända, och grundskolorna i tätorten är fulla och
har ingen möjlighet att ta emot några nya elever. Av den anledningen utreds nu nya
lösningar för att hantera den uppkomna situationen.
Under sammanträde 2015-10-14 beslutade arbetsutskottet att föreslå Barn- och
utbildningsnämnden:
att Tranåsbostäder uppdras köpa Boulehallen vid Fröafallskolan för att iordningsställa den
till utbildningslokal.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att Tranåsbostäder uppdras förhandla om eventuellt inköp av Boulehallen vid
Fröafallskolan för att iordningsställa den till utbildningslokal.

Expedieras till
Diariet
Tranåsbostäder
Rektor Fröafallskolan
Samhällsbyggnadschef Bo Horndahl

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Lokalsituation och ökande elevantal i grundskolor i Tranås tätort
Med anledning av inflyttningar av nya familjer i Tranås kommun, där ibland många
nyanlända, är läget akut avseende klassplacering av elever på låg- och mellanstadiet.
Platserna i förberedelseklassen behöver utökas och lösningar behöver hittas för att
klassplacera elever, särskilt i de lägsta årskurserna.
Olika möjliga lösningar diskuterades för att hantera situationen. Under arbetsutskottet 201510-14 enades man om att hyra bottenvåningen i Wigénshuset och göra den i ordning för
elever i förberedelseklasser.
De elever som så småningom lämnar förberedelseklassen ska sedan slussas vidare till sina
ordinarie undervisningsgrupper. I dag är det inte möjligt att ta emot nya elever i grundskolor
i tätorten. Kapaciteten är maximerad och problem kan uppstå med infrastrukturen
(ventilationen, toaletterna) om fler elever tillförs där. Av den anledingen förespråkar
rektorerna för grundkolor i Tranås tätort att nya elever ska placeras i Gripenberg, Linderås
och Sommen skolor där kapacitet finns.
Att hänvisa nya elever till ytterskolor, även om de är bosatta i tätorten eller när
vårdnadshavarna har lämnat önskemål om placering i en skola i tätorten, får rättfärdigas
utifrån den situationen som har uppstått i Sverige med anledning av det exceptionellt höga
antal migranter som kommer in i landet. Att placera nytillkomna elever i ytterskolor öppnar
fler frågeställningar, bl a: ska eleverna fullgöra hela skolgången i de ytterskolor där de
placeras?; hur ska syskon hanteras?; hur ska rektorn resonera när en plats blir ledig i en
skola i tätorten, vem har företräde till den?
Frågeställningarna kan inte förutses eller besvaras fullt ut nu, utan prioriteringen är att
skaffa fram lämpliga lokaler för undervisning och erbjuda placering till nyinflyttade och
nyanlända familjer.
Arbetsutskottet beslutade på sammanträde 2015-10-14 föreslå Barn- och
utbildningsnämnden besluta:
att hyra Wigénshuset för förberedelseklass.
att nya elever som flyttar in till Tranås tätort får placeras i Gripenberg, Linderås och
Sommen skolor med anledning av att skolor i tätorten är fulla.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att hyra Wigénshuset för förberedelseklass.
att nya elever som flyttar in till Tranås tätort får placeras i Gripenberg, Linderås och
Sommen skolor med anledning av att skolor i tätorten är fulla.
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet avseende hyrning av Wigénshuset.
Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Diariet
Skolskjutshandläggare
Ledningsgrupp grundskola
Samhällsbyggnadschef Bo Horndahl
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Lokaler för språkintroduktion
Samhällsbyggnadschef Bo Horndahl och rektor Tommy Söderström föredrar ärendet.
Språkintroduktion vid Holavedsgymnasiet har för nuvarande 141 inskrivna elever och 23
elever i kö. En stor ökning av elever i språkintroduktion registreras redan idag och ökningen
förväntas fortsätta med anledning av det höga antal ensamkommande underåriga migranter
som kommer till Sverige och till Tranås kommun. Lokaler för språkintroduktion vid
gymnasieskolan är inte tillräckliga.
Olika tilltänkta lokaler som är lämpliga för att hålla språkintroduktionskurser presenteras till
nämnden. Barn- och utbildningsförvaltningen och nämnden är överens om att lokalen vid
Smedjegatan är den mest lämpade. Nämnden förespråkar ett kort avtal med start den 1
december 2015.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att hyra lokalen vid Smedjegatan för att starta språkintroduktion snarast, senast den 1
december 2015.
att Tranåsbostäder uppdras att utreda möjligheter att bygga fler klassrum vid
Holavedsgymnasiet.
Expedieras till
Diariet
Tranåsbostäder
Rektor Tommy Söderström
Samhällsbyggnadschef Bo Horndahl

Justerares sign
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§ 194
Övrigt
Bo Falkenström (M) tar upp frågan om lärarbrist och hur Tranås kommun påverkas.
Den förtroendevalde förespråkar också ett förvaltningsbeslut om förbjud mot
mobilanvändning i klassrumet.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Expedieras till

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

