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Barn- och utbildningsnämnden
BBa

Plats och tid

Tranås Stadshus, måndag 22 februari 2010, kl 08.15 – 11.50

Beslutande

Leif Andersson (c)

ordförande

Bo Falkenström (m)
Jennie Johansson (m)
Trygve Lundblad (kd)
Maria Sanfridsson (kd)
Annika Bergman (fp)
Anders Karlsson (s)
Svanthe Hansson (s)

ersättare för Birthe Afvander (s)

Ann-Kristin Öhberg (s)
Anita Hellgren (s)
Övriga närvarande

Colm Ò Ciarnain (mp)

ersättare för M Thiele (s)

Kurre Carlsson (fp)

ersättare §§ 19- 38

Maywor Hansson (kd)

ersättare

Johan Lövlin (s)

ersättare

Lars Rehnberg

förvaltningschef Bu, §§ 19-38

Inger Nilsson

adm chef Bu, sekreterare

Andreas Carlsson

förvaltningsekonom

Helene Olofsson

rektor § 39

Justerare

Ann-Kristin Öhberg

Justeringens
plats och tid

Tranås Stadshus, 2001-02-24

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer 19 - 39
Inger Nilsson

Ordförande

Leif Andersson

Justerare

Ann-Kristin Öhberg
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Datum då anslaget
sätts upp

2010-02-25

Datum då anslaget tas
ned
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Förvaringsplats för
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Underskrift

Inger Nilsson
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§ 19
Fastställande av föredragningslista
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa föredragningslistan efter följande korrigeringar:
- Uppskjutande av Överklagande av beslut om elevpeng till fristående gymnasieskolor – John Bauer
Organization, i avvaktan på behandling inom Östsam
samt tillägg med:
- Behandlingsinsatser för unga med drogproblem
- Barns placering i förskoleklass 2010/11 - fråga
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 20

Dnr 001/10

Anmälan av delegationsbeslut
Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna (bilaga till denna paragraf i originalprotokollet).
Specifikation av antal anmälda beslut, efter verksamhet:
Delegat
Bu Eva Bouvin
Ro 1-2 Kerstin Karlsson
Gy Tomas Svensson

Förskola

Grundskola

Skolbarnomsorg

1
2

_____

Justerares sign

Gymn /Vux

Utdragsbestyrkande

Övrigt
Vårdn bidrag
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§ 21
Meddelanden
Följande meddelanden föredras och läggs till handlingarna:
- Utbildningsdepartementet: 225 Mkr för att förverkliga skolreformer samt uppdrag till Statens
Skolverk om implementering
- Skolinspektionen börjar med flygande tillsyn våren 2010– idrott och hälsa
- Skolinspektionens avslag på ansökan om från Lärande i Östergötland AB om bidrag till
Realgymnasiet i Jönköping för ett tiotal yrkesförberedande program samt bifall till utökad
Anläggningsförarutbildning vid fristående Nifsarpsskolan i Eksjö kommun
- Skolverkets beviljande av försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning med start
2010/2011, 20 platser
- Skolverkets beslut om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning år 2010, 35 platser
à 50 000 kr (1,75 Mkr)
- Regeringsuppdrag till Statens Folkhälsoinstitut – uppmärksamhetsvecka för matvanor och fysisk
aktivitet hos allmänheten v 16/2010
- Protokollsutdrag KF § 27/10 med beslut att bevilja Johan Broman (kd) entledigande från uppdraget
som ersättare i barn- och utbildningsnämnden
- Miljö- och hälsa: Beslut om avgift för anmälan av Hagadals förskola etapp 2, 2760 kr samt årlig
avgift för Sommens fritidsgård, 1 380 kr
- Fritid och kultur: Sportlovsaktiviteter v 7
- Protokoll från Styrgruppsmöte avseende flyktingmottagning 2010-02-01
- Anteckningar från samverkan mellan barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens
arbetsutskott 2010-02-10 angående åtgärder mot ungdomars alkoholanvändning
- Protokollsutdrag från Vetlanda kommun, barn- och utbildningsnämnden, med beslut om
upphörande av avtal avseende förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, förskoleverksamhet och
grundskola.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 22
Bu-rådsrapporter i januari 2010 – eventuella åtgärder
Kontaktpolitikers rapporter i januari 2010 från barn- och ungdomsråd (Bu-råd) m fl sammankomster
vid olika enheter har dokumenterats i BU § 18/10.
Ordföranden meddelar att rektorerna vid Junkaremålsskolan uppmanats kontakta Tranåsbostäder
AB för inledande diskussion om möjligheter för lokallösningar och en preliminär kostnadsbedömning
med uppgift om hyreshöjning.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att bu-rådsrapporter i januari, BU § 18/10, inte föranleder några åtgärder av barn- och
utbildningsnämnden i nuläget.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 23
Nya Bu-rådsrapporter (barn- och ungdomsråd)
Anders Karlsson (s) rapporterar från föräldraråd vid Hagadals/Ängaryds förskolor:
- Flyttning från nerlagda Skogslunds förskola till Hagadals förskola etapp 2 har fungerat bra
- Föräldrasynpunkter på trängsel vid Hagadals förskolas parkering
- Renovering av köket i Ängaryds förskola
- Lösning av parkeringsfrågan vid Ängaryds förskola dröjer, och utgör fortfarande problem.
Trygve Lundblad (kd) rapporterar från Bu-råd på Fröafallsskolan, som han och Anders Karlsson (s)
deltagit i:
- Lite färre barn på fritidshemmet under våren; Rönnen har 68 barn i olika grupper där barnen väljer
aktiviteter och Asken har 26 yngre barn och fast schema. Spolning av grusplanen vid skolan
saknas.
- Olika teman inom NTA (natur och teknik för alla)
- Föräldrasynpunkter att vuxna saknas på skolgården från kl 07.45. Personalen räcker inte till. På
rasterna finns alltid två vuxna ute.
- Föräldraseminarier och förändringsarbete med kursplaner, ny skollag och nytt betygssystem
- Mål för undervisningen och bedömningskriterier
- Dålig ventilation i klassrummen, efter ombyggnad, förorsakar huvudvärk.. Kraftig variation på
temperatur mellan olika rum. Föräldrarna inkommer med skrivelse.
- Föräldrafråga om likabehandlingsplanen fungerar och rektors besked att planen följs och
dokumentation finns.
Svanthe Hansson (s) rapporterar från Bu-råd på Gripenbergs skola
- Diskussion om Skolinspektionens rapport ”Kvalitetsgranskning av arbetet vid trakasserier och
kränkande behandling vid Gripenbergs skola i Tranås kommun”, med besvikelse att rapporten inte
tar upp vad som har gjorts och görs för att förbättra arbetet samt besvikelse mot lokalradions
agerande. Åtgärder ska redovisas senast 2010-04-16.
- preliminär organisation inför 2010/2011, med 20 barn i förskoleklass och totalt 67 elever
- välfungerande personal och samverkan
- föräldraföreningens arbete med skolresa till Borås Djurpark
- Kulturskolan är kontaktad angående undervisning i Gripenberg till hösten
- informationsmöte på Ängarydsskolan inför val till år 6
- elevrapport om NTA-teman; vikten av att få flickor engagerade i egna grupper
- fritidshemmets samarbete med fritidshemmet i Linderås under loven, vilket fungerar bra
- brist på sittplatser på bussar till hemkunskapsundervisning i Tranås, önskemål om
informationsmöte

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 23
Forts.
Svanthe Hansson rapporterar vidare från Bu-råd på Sommens skola:
- provisoriet paviljongen är för liten; förslag om inbjudan av politiker och barn- och
utbildningsförvaltning. 39 barn på fritidshemmet och 4 med lovplats
- bättre belysning runt skolan efterlyses; föräldrar vill hjälpa till att utveckla skolgården
- inga rapporter om kränkningar eller trakasserier
- föräldraföreningen anordnar skidutflykt och har skänkt 3000 kr för material i motorik och
lekutrustning som pulkor, bollar och klubbor
- en pensionerad lärare har skänkt pengar för teaterrekvisita, 4 000 kr
- elevrapporter med efterlysning av större lekytor för förskoleklassen samt NTA-teman
- preliminär organisation inför hösten med 9 barn i förskoleklass och totalt 63 elever. Fullbelagt i
förskolan med 16 + 34 barn. På sikt positiv elevutveckling, bl a 18 barn födda i Sommen år 2009.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 24

Dnr 011/10

Ärendebevakningslista för barn- och utbildningsnämnden
Som rutin är Ärendebevakningslista för barn- och utbildningsnämnden en stående punkt på
dagordningen. Uppdatering av listan har gjorts med barn- och utbildningsnämndens beslut i januari
2010 genom en strykning och kompletterande kommentarer.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på arbetsutskottets förslag
att godkänna den uppdaterade ärendebevakningslistan.
____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 25
Konferensinbjudningar
Sveriges Kommuner och Landsting inbjuder till kurs i Skolskjutsjuridik i Jönköping 2010-03-10.
Kursavgiften är 2 900 kr. Sista anmälningsdag var 2010-02-10. Arbetsutskottet har utsett
ordföranden Leif Andersson (c) att delta i kursen, som dock var fulltecknad och besked kommer om
eventuellt återbud.
Hjalmarson & Högberg bokförlag inbjuder tillsammans med författarna, bl a Stefan Fölster, till
skolseminarium kring den uppmärksammade boken Den orättvisa skolan i Stockholm 2010-03-17,
em. Seminarieavgift tas inte ut.
Skolverket inbjuder till nationella konferenser om arbetet mot kränkande behandling och
diskriminering i skolan, bl a i Alvesta 2010-04-14. Konferensavgift tas inte ut.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att utse Jennie Johansson (m), Maria Sanfridsson (kd) och Johan Lövlin (s) att delta i
skolseminariet Den orättvisa skolan, samt
att utse ordföranden Leif Andersson (c) och vice ordföranden Anders Karlsson (s) att delta i
Skolverkets konferens om arbetet mot kränkande behandling och diskriminering i skolan.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 26

Dnr 012/10

Årsredovisning för år 2009
Förvaltningsekonomen rapporterar att överskottet för barn- och utbildningsnämndens verksamhet
blir 3 Mkr. Som tidigare redovisats har den positiva avvikelsen uppstått i förvaltningens
gemensamma poster, främst i buffert som är nödvändig för resursfördelningssystemet för förskolagrundskola-fritidshem och genom en sämre konjunktur som minskat efterfrågan på förskoleplatser.
Dessutom fick Tranås kommun 0,5 Mkr mer i statsbidrag för Lärarlyftet för hösten 2009.
Budgetutfallet har presenterats för arbetsutskottet för förskola-grundskola-fritidshem, som utvisade
att enheterna är i balans mot budget och differensen är totalt endast + 1 600 kr. Mindre underskott
redovisas endast av Ängarydsskolan och Bergets, Stoeryds och Brunnsparkens förskolor.
Kostnadsmedvetenheten bedöms ha ökat i verksamheten under årets besparingstryck och
mediafokus på ekonomi.
För andra året tillämpas att nämnderna tar med sig budgetresultat. Kommunfullmäktige har
beslutat att den budgetavvikelse som barn- och utbildningsnämnden får ta med till år 2010 ska vara
skillnaden mellan utfall och 100 % av tilldelad budgetram.
Textkommentar till årsredovisningen på max 2 sidor för barn- och utbildningsförvaltningen har
upprättats enligt anvisningar med fokus på resultat och har sänts till Information & Marknad, som
ska utforma en ny årsredovisning av förvaltningarnas texter. Bokslutsberedning hålls 12 mars med
kommunstyrelsen.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga årsredovisningen till handlingarna.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 27

Dnr 167/09

Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden angående 2011 års budget
Kommunfullmäktige har 2009-11-23 vid fastställande av budget 2010-2011 beslutat att uppdra till
barn- och utbildningsnämnden att utreda hur budgeten för år 2011 ska efterlevas.
Arbetsutskottet har tidigare meddelat kommunstyrelsen att utredning av hur tilldelad budgetram för
barn- och utbildningsnämnden år 2011 ska kunna efterlevas kommer att göras i samband med
bokslutsarbetet för 2009 och kommer att beskrivas i erhållna mallar inför bokslutsberedning med
kommunstyrelsen.
Befarat underskott mot tilldelad budgetram för barn- och utbildningsnämnden år 2011 anges i
sammanställning med – 3,6 Mkr. Budgeten år 2010 har fördelen av att gjorda neddragningar för
2009 får helårseffekt. Däremot bedömdes budgeten för år 2011 underdimensionerad. Avgörande
blir hur löneökningarna kommer att se ut.
Förvaltningsekonomen har på arbetsutskottets uppdrag efter avstämning med ekonomiavdelningen
upprättat ett kortfattat underlag. Förslaget är att barn- och utbildningsnämndens positiva resultatet
med + 3 Mkr ska medföras till år 2010, där tanken är att pengarna ska övervintras för att användas
2011 till att täcka befarat underskott. Återstående underskott om 600 tkr kommer att hanteras inom
tilldelad ram.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att anta förvaltningsekonomens förslag som underlag för redovisning av barn- och utbildningsnämndens utredningsuppdrag till kommunfullmäktige, i samband med bokslutsberedning med
kommunstyrelsen.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-02-22

Sida 13 (24)

f

§ 28

Dnr 022/10

Justering av bidrag till enskilda förskolor år 2010
Barn- och utbildningsnämnden har i december 2009 fastställt bidraget till de enskilda förskolorna
Enebackens förskola, § 220/09, Lukas förskola § 221/09 samt Mariagårdens, Linnéagårdens och
Änglagårdens förskola § 222/09.
Invändningar har inkommit från de enskilda förskolorna beträffande beräknad kapitalkostnad. Efter
översyn har nytt grundbelopp framräknats för förskolan år 2010:

Barn 1-3 år
Barn 4-5 år

F d grundbelopp

Nytt grundbelopp

108 946 kr/år
73 900 kr/år

109 402 kr/år
74 357 kr/år

dvs ett ökat bidrag med 456 kr/barn och år.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på arbetsutskottets förslag
att, med ändring av tidigare beslut, §§ 220-222/09, fastställa bidrag till de enskilda förskolorna för
budgetåret 2010 enligt Skollagen 2a kap 17 a § med ovanstående höjda grundbelopp, dvs
innefattande retroaktiv utbetalning för januari-februari månader.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Dnr 023/10

Statsbidrag läsa, skriva och räkna – ansökan samt uppföljning
Skolverket har informerat om att Tranås kommun kan ansöka om statsbidrag med 893,9 tkr för år
2010, senast 2010-02-15. För år 2010, som är 3:e och sista året, har 500 miljoner kronor anslagits
för satsningen. Uppföljning krävs också för erhållet statsbidrag 2009, 424 tkr. Statsbidraget syftar till
att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna.
Arbetsutskottet har 2010-02-08 godkänt barn- och utbildningsförvaltningens förslag till
statsbidragsansökan för läsa, skriva, räkna år 2010, samt uppföljning för år 2009, som sänts in till
Skolverket. Enligt anvisningarna gäller två olika ändamål:
1. Åtgärder som syftar till att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna för elever i
år 1-3, särskilt dem som riskerar att inte nå målen. I begränsad omfattning får bidraget även
användas till elever i år 4-10 som är i behov av särskilt stöd.
2. Kompetenshöjande insatser för lärare som syftar till att stödja och utveckla arbetet med
individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen.
Samordnarna i svenska och matematik samt rektorerna för Norrskolan och Fröafallsskolan har
arbetat fram förslag till statsbidragsansökan. Målsättningen är att Tranås kommun vill genom en rad
insatser öka pedagogernas möjligheter att skapa förutsättningar för att alla barn, inklusive barn med
annat modersmål än svenska, ska nå målen i år 3. I detta arbete strävar vi i synnerhet mot en
förbättrad undervisning i svenska som andraspråk. Förslaget fördelas mellan personalförstärkningar
350,0 tkr, kompetenshöjande insatser 185,0 tkr, övriga stöd- och utvecklingsinsatser 168,9 tkr samt
införskaffande av läromedel 190,0 tkr.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga ansökan och redovisning till handlingarna.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 30

Dnr 023/10

Statsbidrag Matematiksatsningen 2010 – ansökan
Skolverket har fått regeringens uppdrag att under 2009-2011 fördela bidrag till skolhuvudmän som
stöd till lokala utvecklingsprojekt i matematik. Statsbidraget syftar till att stimulera och stärka
skolornas eget utvecklingsarbete med att höja kvaliteten i matematikundervisningen.
Tranås kommun beviljades inget statsbidrag vid starten hösten 2009.
Skolhuvudmän för grundskolan/grundsärskolan kan ansöka om projektmedel senast 26 februari
2010 för att genomföra utvecklingsinsatser i syfte att höja kvaliteten i matematikundervisningen.
Ansökan ska gälla insatser till stöd för metodutveckling, fördjupade ämneskunskaper, pedagogisk
utveckling och liknande insatser som är avsedda att förbättra undervisningen i matematik och som
syftar till att öka elevernas måluppfyllelse i ämnet.
Statsbidraget regleras i SFS 2009:313, som tillförts 2 ändringar: Utvecklingsprojekt kan fördelas
över hela projektperioden, och bidraget är högst 3 000 kr/elev som projektet omfattar. Skolverket
kommer inledningsvis att göra en kvalitetsbedömning av ansökningarna. Därefter kommer
statsbidraget att fördelas mellan skolhuvudmän och verksamheter som har olika förutsättningar när
det gäller elevgruppernas sammansättning och storlek, lärarnas utbildning, verksamheternas storlek
och organisation samt den geografiska spridningen och utvecklingsprojektens olika karaktär och
innehåll.
Styrgruppen med rektorer för Tranås kommuns matematikprojekt har inkommit med förslag till
följande 3 projektansökningar som omfattar alla skolenheter. Arbetsutskottet uppdrog till barn- och
utbildningsförvaltningen att arbeta vidare med förslagen. Tillägg är föreslagna till projektansökan för
åk 1-5, och förslagen omfattar nu totalt 3 772 975 kr:
Årskurs 1-5, 952 elever, ansökt summa 2 329 375 kr
Årskurs 6-9, 758 elever, ansökt summa 1 248 000 kr
Årskurs 6-9, 66 elever, ansökt summa 195 600 kr

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att ansöka hos Skolverket om projektmedel för ovanstående 3 projekt inom Matematiksatsningen
2010 för att höja kvaliteten i matematikundervisningen.
____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 31

Dnr 24/10

Bedömning av pedagogiska resultat i grundskolan ht 2009
Skolverkets utbildningsinspektion påtalade i beslut 2008-08-22 som brist att Tranås kommun inte
gör någon systematisk uppföljning och utvärdering av elevernas kunskapsresultat i förhållande till
nationella mål i årskurs 5. Kvalitetsarbetet bedrivs inte tillräckligt systematiskt på skolorna och
kvalitetsredovisningarna har inte utvecklats till vara ett reellt verktyg i verksamheternas utvecklingsarbeten. Brister i kunskapsuppföljningarna är ett problem och såväl grundskolor som gymnasieskolan saknar en övergripande bild av elevernas kunskapsutveckling.
Kommunen bör ta ansvar för att måluppfyllelsen kontinuerligt följs upp och analyseras såväl på
elevnivå, verksamhetsnivå som kommunnivå. Skolverket ser det som angeläget att kommunen ökar
sina ansträngningar att finna åtgärder för att elevernas möjlighet att nå målen ska öka.
Förvaltningschefen har infordrat bedömning av grundskolornas pedagogiska resultat höstterminen
2009, efter samråd med rektorerna, för varje ämne i årskurs 1-7 samt terminsbetyg för årskurs 8- 9.
Bedömning är gjord i 3 nivåer: ”Ja, med god marginal, ja, respektive osäkert.” För de praktisktestetiska ämnena redovisas bedömningen att det är osäkert för ett mindre antal elever att uppnå de
nationella målen. Följande bedömning, sammanställd till kommunnivå, görs av andel elever som
riskerar att inte uppnå målen i de teoretiska ämnena:
Ämne

Årskurs 3 -osäkerhet

Årskurs 5 - osäkerhet

Årskurs 9 – ej godkänd

Engelska

7,7 %

18,6 %

10,4 %

Matematik

22,4 %

15,4 %

10,9 %

Svenska

20,2 %

21,8 %

8,0 %

No-ämnen

5,5 %

8,5 %

Ej enhetliga betyg

So-ämnen

4,9 %

9,6 %

”

Förvaltningschefen redovisar för barn- och utbildningsnämnden att uppnådda resultat finns för
respektive grundskola att arbeta vidare med. Denna första pedagogiska resultatredovisning kommer
att följas upp, vidareutvecklas och förbättras. Eleverna tar del av bedömningar i samband med IUP,
individuella utvecklingsplaner.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att anteckna informationen till protokollet.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-02-22

Sida 17 (24)

f

§ 32

Dnr 25/10

Ny policy för politiska partiers medverkan i skolan
Arbetsutskottet har i augusti 2009 uppdragit till förvaltningschefen att ta fram ny policy för politiska
partiers besök i skolan för anpassning till Skolverkets riktlinjer, efter att fråga om omprövning väckts
av Anders Karlsson (s).
Policy har funnits antagen sedan förra mandatperioden. Skolverket har utkommit med ny skrift.
I arbetsutskottets direktiv angavs att det är viktigt är att det framgår att skolan inte är en allmän
plats, att besök sker efter inbjudan från skolan och att alla politiska partier ska ha samma rättigheter
men att skolans värdegrund och likabehandlingsprincip inte får åsidosättas genom besöken.
Förslag till ny policy har utarbetats av förvaltningschefen i samverkan med rektorerna för
Junkaremålsskolan Christer Haag, för Ängarydsskolan Per Mårtensson samt för Holavedsgymnasiet Sture Brolin. I förslaget redogörs för skolans demokratiska uppdrag och värdegrund, för
yttrandefrihet och tryckfrihet i skolan och skillnaden mellan att verka och medverka. Riktlinjer för
politiska partiers medverkan vid Tranås kommuns skolor är formulerade dels för grundskolan och
dels för gymnasieskolan.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att godkänna förslaget till ny policy för politiska partiers medverkan i skolan.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-02-22

Sida 18 (24)

f

§ 33

Dnr 03/10

Motion angående gruppboende för ensamkommande flyktingbarn
Kommunfullmäktige har 2009-12-14 till bl a barn- och utbildningsnämnden remitterat motion från
socialdemokraterna med förslag om att kommunledningskontoret snarast utreder möjligheten att ta
emot ensamkommande flyktingbarn i syfte att starta ett gruppboende i Tranås kommun. Arbetsutskottet har anmält ärendet för behandling i Tranås kommuns gemensamma forum, Styrgruppen
för flyktingmottagande, 2010-02-01.
Av motionen framgår att det visat sig svårt att finna familjehem för ensamkommande barn, och
därför föreslås att kommunen inrättar ett gruppboende med förslagsvis 5-8 platser. Med statligt
bidrag antas lösningen ge en god ekonomi, som innebär ett flertal arbetstillfällen i Tranås kommun.
Från styrgruppen rapporteras att Jönköpings län har anmodats ta emot 65-70 barn. Socialnämnden
avser att samarbeta med övriga höglandskommuner angående utredning om mottagande och
gruppboende.
Ordföranden Leif Andersson (c) föreslår att barn- och utbildningsnämnden som motionssvar ska
meddela att nämnden är positiv till utredning av möjligheten att ta emot ensamkommande
flyktingbarn i syfte att starta gruppboende.
Vid information i samverkansgrupp på bu-nämndsnivå har Lärarförbundet påtalat att förberedelser
måste göras mellan skola och socialtjänst av hur barnen ska mötas, och hur arbetet mellan skola
och hem som t ex utvecklingssamtal ska genomföras.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att avge yttrande över motionen enligt ordförandens förslag, att nämnden är positiv till utredning av
möjligheten att ta emot ensamkommande flyktingbarn i syfte att starta gruppboende.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-02-22

Sida 19 (24)

f

§ 34

Dnr 20/10

Motion för barnens bästa - yttrande
Kommunfullmäktige har 2010-01-11, enligt § 3/10, remitterat motion från Jennie Johansson (m) och
Annika Bergman (fp) ”För barnens bästa” till barn- och utbildningsnämnden. Kommunledningsförvaltningen begär yttrande senast 2010-03-01.
Motionen mynnar ut i förslag om att de enskilda förskolorna ska få rätt:
•

att delta i fortbildningar och föreläsningar som anordnas centralt av Tranås kommun, till
självkostnadspris

•

att de dessutom ska få vara delaktiga i förskolornas nätverk gällande våra prioriterade
områden; språk och matematik.

Förvaltningschefen har upprättat yttrande. De enskilda förskolorna är delaktiga genom att vara
anslutna till Smedjan för språkutveckling m m. Delaktighet i nätverk som till exempel med
matematiksamordnare är möjlig. Fortbildningsverksamheten för förskolorna är i Tranås kommun
varje rektors ansvar, till skillnad från i motionen omnämnda Nässjö kommun som har en central
utvecklingsledare och en områdesorganisation under förskolechefer. I kvalitetsredovisningarna för
2009 har rektorerna redovisat fortbildningsinsatser för Tranås kommun som huvudman i form av
ledstjärnan, AHA-enkäten samt kommunens kvalitetsutvecklingssystem. Nu är Förskolelyftet aktuellt
som varje huvudman ansöker om.
Jennie Johansson (m) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska ställa sig bakom motionen och
föreslå kommunfullmäktige att bifalla den. Trygve Lundblad (kd) ansluter sig till yrkandet.
Anders Karlsson (s) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska ställa sig bakom motionen under
förutsättning att Tranås kommun tar ut faktisk kostnad från de enskilda förskolorna för deltagande i
fortbildningar och föreläsningar.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att motionen bifalles, under förutsättning att Tranås kommun tar ut
faktisk kostnad från de enskilda förskolorna för fortbildningar och föreläsningar som anordnas av
Tranås kommun.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-02-22

Sida 20 (24)

f

§ 35

Dnr 15/10

Aktuellt placeringsläge i barnomsorgen
Rapport från placeringsansvarig utvisar ansökningar till totalt 31 platser, varav 4 står kvar i kön innan januari
januari för att vänta på sitt alternativ:
jan 7 febr 6 mars 5 april 5 maj 3 juni 1
7 barn är erbjudna placeringar, och ytterligare 4 kan placeras i mars-maj. Ett antal barn väntar på
sina alternativ. Lediga platser består av Kungsparkens förskola 1 plats och Enebackens förskola 4
platser.
43 barn står i överflyttningskön för byte augusti 2010.
Placeringsansvarig har också informerat ordföranden om placeringsläget i Sommen framöver.
Lagkravet att tillhandahålla barnomsorgsplats avser kommunen. Plats ska enligt skollagen
2 a kap 8 § erbjudas så nära barnets eget hem som möjligt med beaktande av vad som krävs för att
effektivt utnyttja lokaler och andra resurser.
Födelsetalet i Sommen har under många år varit 11 – 13 barn per årskull; enligt befolkningsstatistik
finns 17 barn födda 2006 och 18 barn år 2009.

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

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-02-22

Sida 21 (24)

f

§ 36
Aktuella skolreformer – stående punkt
Förvaltningschefen rekommenderar Skolverkets samlingssida för aktuella reformer inom förskola
och skola samt presenterar följande information:
Regeringen har överlämnat proposition Bäst i klassen - en ny lärarutbildning till riksdagen.
Skolverkets förslag till regeringen om gymnasieskolans inriktningar har presenterats 2010-02-15,
som ska börja gälla inför ht 2011. Den nya gymnasieskolan får 18 nationella program – tolv
yrkesprogram och sex högskoleförberedande program. Bl a tas medieprogrammet bort. Nya
program som införs är humanistiska programmet, ekonomiprogrammet, hotell- och turismprogrammet och vvs- och fastighetsprogrammet.
Alla program utom vård- och omsorgsprogrammet får inriktningar. Antalet inriktningar har utökats till
67, eftersom specialutformade program (över 1000) inte ska finnas kvar. Strukturerna blir mer låsta
än hittills. Branschorganisationer har haft och kommer att få större påverkan. Entreprenörskap blir
obligatoriskt på vissa program.
Förvaltningschefen påtalar att det lokalt i kommunerna finns anledning till diskussion om vilka
inriktningar man ska satsa på, och bedömer att tidspress redan råder för genomförandet.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-02-22

Sida 22 (24)

f

§ 37

Dnr 026/10

Behandlingsinsatser för unga med drogproblem
Anita Hellgren (s) väcker fråga i anledning av tidningsartikel angående brist på behandlingsinsatser
i Tranås kommun för unga med drogproblem.
Ordföranden återkopplar till sammanträde mellan barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens arbetsutskott 2010-02-10. Resurser har funnits anslagna i socialnämndens budget år
2009 för två behandlingstjänster, som strukits vid besparingar. Socialtjänsten har inventerat behovet
av behandlande åtgärder: familjeverksamheten anger 18 ungdomar och socialsekreterare för
personer över 21 år 19. Elevhälsan ser behovet men kan inte ange exakt antal.
Förvaltningschefen anser att frågan om drogsamordnare är underordnad och det akuta problemet
är behov av behandlingstjänst som skolsköterskor och kuratorer kan hänvisa till.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att uppdra till ordföranden att kontakta socialnämndens ordförande i frågan som är ett gemensamt
problem, med meddelande om att barn- och utbildningsnämnden stödjer anslagsbegäran från
socialnämnden om behandlingsinsatser.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-02-22

Sida 23 (24)

f

§ 38
Barns placering i förskoleklass 2010/2011 - fråga
Anders Karlsson (s) ställer fråga om placering av barn i förskoleklass inför 2010/2011.
Förvaltningschefen meddelar att antalet 6-åringar inför hösten bildar tryck mot Hubbarpsskolan, och
att 3 förskoleklasser i stället för beslutade 2 klasser övervägs, p g a berättigade krav utifrån
närhetsprincipen. Totalt för Hubbarpsskolan/Ängarydsskolan ökar inte elevantalet. Ängarydsskolan
har ca 90 färre elever sett över en längre period. Förvaltningschefen kommer att sammanträffa med
rektorerna för samordningslösningar.
Resultatet av val till fristående skolor inför förskoleklass är ännu oklart .
Vidare meddelas att inför upphandling av skolskjutsar ses strukturen över för rationella
skolskjutsturer.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-02-22

Sida 24 (24)

f

§ 39
Nämndsbesök på Hagadals förskola, etapp 2
Rektor Helene Olofsson hälsar barn- och utbildningsnämnden välkommen till Hagadals förskola,
som blivit ett lyft för området och det kommer att bli ännu mer levande då skolidrotten drar igång i
vår. Etapp 2 av Hagadals förskola med tillagningskök och lokalutrymmen för skolidrott, med PEAB
som entreprenör, blev klar för inflyttning mellan jul- och nyårshelg. Skogslunds förskoleavdelningar
Ekorren och Björnen har flyttat in. Flyttningen gick bra och hade förberetts under ett halvår, med
Ängaryds förskola som tillfällig placering för barn med behov av omsorg under mellandagarna.
Personalen upplever förbättrad arbetsmiljö, dels i fysisk miljö och dels genom fler arbetskollegor.
De nya avdelningarna har fått förbättrad ljudnivå genom mjuka mattor och speciella takplattor. Nya
möbler har kunnat anskaffas i stället för Skogslunds förskolas slitna inventarier, tak mot solvärme
har satts upp på lekplatsen, motorikbana har anlagts och städmaskiner har inköpts.
I förskolan finns nu 4 avdelningar med ca 80 barn. Rektor framhäver fördelar med 4 avdelningar,
inte minst ekonomiskt. Vikarier m m kan samordnas. Organisationen kommer att jobbas ihop från
hösten 2010. Föräldrarna är överlag nöjda..
På fråga meddelas att några intresseanmälningar finns för Förskolelyftet.
Konstutsmyckning är aviserad genom skulptur från Kultur- och fritid passande för barn, och
invigning planeras när den finns på plats.
______

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

