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§ 40
Sammanträde på Ängarydsskolan
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att förlägga marssammanträdet till Ängarydsskolan för
att ta del av ombyggnader under 2009. Rektor Per Mårtensson informerar om Ängarydsskolans
arbete som inleds med rådstid för eleverna på måndagsmorgnar, Öppet Hus i lördags var välbesökt
med minst 250 föräldrar och ”slussen” för invandrarungdomar har startat på ett bra sätt.
Rektor leder rundvandring till ombyggd f d idrottslokal till musiksal samt till ombyggda no-salar, 3 st.
Under maj – september 2009 byggdes 3 st no-salar om och utrustades med utsug, dragskåp och
mobilt dragskåp. Två av salarna är intilliggande, med preparandrum emellan. Hög andel elever från
Ängarydsskolan har nu sökt till naturvetenskapligt program vid gymnasieskolan.
Tidigare idrottssalsutrustning togs omhand så långt möjligt, men svårigheten är olika takhöjder för
redskap. Under hösten 2009 har tillskapats en musiksal med ljudisolering av golv, dörrar och
fönster, två ljudisolerade grupprum, fantastisk akustik och utrustning med gitarrer, keyboards,
trummor mm. Tidigare redskapsutrymme har byggts om till kontor och omklädningsrum för
fastighetspersonal. Musiksalen är anpassad för ny läroplan och lärare anser det lättare att inspirera
eleverna i musikundervisningen. Ett ökat intresse för förhyrning av salen har noterats.
Total kostnad för byggprojektet musiksal och no-salar är 4,6 Mkr, och inventarier tillkommer.
Efter neddragning av personal innebär fler deltidsanställda problem med uppdelade tjänster som
schemamässigt ska stämma med andra enheter, och dessutom frånvaro p g a Lärarlyftet. Ett annat
problem är personalåtgång för tillsyn i omklädningsrum för idrott, under den del av året som
utomhusidrott pågår på Ängaryds IP. Gräsklippning på Ängaryds IP är ett annat problem, som inte
fungerat.
Då antalet paralleller vid Ängarydsskolan minskat från fyra till tre finns tomma klassrum, som kan
användas som grupprum, vilket annars skulle ha varit en brist. Elever från Sommen erbjuds
Ängarydsskolan i år 6.
När musiksalsbaracken är borta ska basketplan ordnas på skolgården, som är ett medborgarförslag
från en elev. Arbetet mot mobbning är ständigt pågående. F n råder det lugn och arbetsro vid
Ängarydsskolan, nu har en något stökig årgång gått vidare till gymnasieskolan.
_____

Justerares sign
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§ 41
Fastställande av föredragningslista
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa föredragningslistan efter följande tillägg:
- Erbjudande till rektorerna om kampanj om trafikkunskap för barn/elever
- Konferensinbjudan
Punkten Aktuella skolreformer utgår.
_____
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§ 42

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
Bu Birgitta Davidsson
Ro 1-2 Kerstin Karlsson
Ro 4 Ann Andersson
Ro 5 Susanne Tingvall
Ro 5 Britt Andersson
Ro 6 Christer Haag
Gy Tomas Svensson
Gy Sture Brolin
Gy Sven-Åke Arvidsson

Förskola

Grundskola

Skolbarnomsorg

1
1
3
1
2
1
2
1
8 (intagn)

_____

Justerares sign

Gymn /Vux
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§ 43

Meddelanden
Följande meddelanden föredras och läggs till handlingarna:
Utbildningsdepartementet: Uppdrag till Skolverket att informera om förutsättningar för opinionsbildande verksamhet i skolan/politiska organisationer – senast 15 april 2010
Lagrådsremiss: Nationell sfi-bonus fr om 1 juli 2010
Justitiedepartementet: Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare, högst 8 500 kr/skada
fr o m 1 sept 2010
Skolinspektionen: För få vuxna på rasterna äventyrar elevernas rätt till trygghet.
Beslut om rätt till bidrag för Naturbruksprogrammet inriktning Hund samt avslag avseende
Hantverksprogrammet inriktning Stylist vid Fristående gymnasieskolan Realgymnasiet i Jönköping
Skolverket: Omfattande insatser för den nya skolan – planering i 3 steg för politiker och chefer,
rektorer samt lärare, med start med konferens i Linköping 26 maj m m.
Statsbidrag till maxtaxa, utbetalning i mars 2 703,9 tkr samt kvalitetssäkrande åtgärder 432, 6 tkr.
Statens Folkhälsoinstitut: Unik studie av skolbarns psykiska hälsa i år 6 och 9, med Tranås kommun
bland de bästa kommunerna i landet, med undantag av mobbning i år 9.
- Förslag om utökad rätt att överlämna myndighetsutövning på entreprenad samt sfi-undervisning
vid folkhögskola – sammanfattning av proposition 2009/10:68
- Befolkningsförändringar i Tranås kommun under år 2009
- Protokoll från Regionförbundet ÖSTSAM, Politisk arbetsgrupp L 15 2010-01-28 samt 2010-02-19.
- Miljö och hälsa: Beslut om avgift för anmälan enligt miljöbalken för Ängarydsskolans musiksal och
no-institution, 2 760 kr. Kontrollrapport för Tranås Utbildningscentrum.
- Protokollsutdrag från Aneby kommun angående upphörande av mellankommunalt avtal avseende
förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola
- Protokollsutdrag från Aneby kommun med godkännande av förlängning av nuvarande avtal om
gymnasiesamverkan på Höglandet, dock längst t o m 2010-12-31.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 44
Bu-rådsrapporter (barn- och ungdomsråd) i februari - åtgärder
Kontaktpolitikers rapporter i februari 2010 från barn- och ungdomsråd (Bu-råd) m fl sammankomster
vid olika enheter har dokumenterats i BU § 23/10.
Arbetsutskottet konstaterade
- att parkering vid Ängaryds förskola finns med på Tranåsbostäder AB:s åtgärdslista år 2010,
- att av framtagen fakta från Skolverket m fl kring sponsring står det klart att det för Sommens skola
är fråga om gåvor, och inte sponsring då inget krav finns på motprestation, samt
- att fråga om behov av nybyggnation i Sommen återfinns under arbetsutskottets § 52/10.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att uppdra till nämndsledamöterna att i Bu-råden efterhöra inställning till utomstående vuxna på
skolgårdar; exempel finns att hämta från Växjö kommun, samt
att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att inventera läget vad avser eventuellt
behov av policy för sponsring.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 45
Nya Bu-rådsrapporter (barn- och ungdomsråd)
Maria Sanfridsson (kd) rapporterar från Bu-råd vid Junkaremålsskolan F-5:
Träningsskolan:
- lugnare miljö i matsalen, och maten upplevs bättre, ett förslag är lugn musik i matsalen
- raster fungerar bra
- fler rum och verksamheter i samma hus önskas till hösten, önskemål om datautrustning m m
F-5:
- trots resurslärare på 50 % är det fortfarande sårbart och svårt att täcka upp raster
- svenskprojekt är igång, planer finns för vidareutveckling av matteverkstad
- önskemål om utegård för utomhusmatematik
- 32 elever till förskoleklass 2010/11
- rapport från elevrådet om planer på utbyte med annan skola
- rapport från matrådet att maten blivit bättre
Anders Karlsson (s) rapporterar från hans och Maywor Hanssons (kd) deltagande i Bu-råd vid
Linderås skola:
- fastighetsfrågor, ommålning i matsal och idrottsutrymme
- resultat av trivselenkät, ingen större skillnad mot föregående år
- krisberedskap aktiverad vid bilolycka på fritid för elever
Jennie Johansson (m) rapporterar från hennes och Marie Thieles (s) deltagande i Bu-råd vid
Hubbarpsskolan:
- efter trafikinformation till föräldrar fungerar parkering och hämtning/lämning bättre; fråga om
förbättrad trafikkunskap för barnen har utlovats tas med till bu-nämnden
- uppskattad information av kostchefen, nya textilier och ljuddämpande bord i matsalen
- 2009 har varit ett tufft år; ökande elevantal inför hösten 2010 med 70 barn i f-klass, och textilslöjd
till Ängarydsskolan, inför framtiden finns önskemål om att bygga ut skolan
- smartboards har inneburit inspiration
- eleverna saknar brickor i matsalen, och vill hjälpa till att minska på disken; förslag om ett rullande
schema med hantering utanför köket framförs till kostavdelningen
Jennie Johansson (m) rapporterar vidare från Bu-råd vid Ängarydsskolan:
- information av kostchefen på föräldrarådet, påtalande att föräldrar kan få proväta skollunch
- ”slussen ” för invandrarelever fungerar bra
- lugn och arbetsro på skolan
Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 45
- lärare lägger mycket tid på skriftliga omdömen, fråga lyft om effektivisering av för- och efterarbete
- för få datorer på skolan, inköp av flyttbara skåp eller bärbara datorer
- talangjakt i Holavedsgymnasiets aula blev utsatt för störningar från ett 60-tal gymnasieelever
- aktivt elevråd; innebandymatch planeras. Nedmontering önskas av baracken på skolgården.
Leif Andersson ( c) rapporterar från Bu-råd på Norrskolan tillsammans med Anders Karlsson (s):
- skolmatsenkät genomförd, vikten av nyttig mat också vid frukost, bättre miljö genom ljuddämpade
bord
- insamling av värmeljusbehållare
- all personal har deltagit i Komet-utbildning
- ca 45 i f-klass 2010/11
- 165 besök vid Öppet hus
- restriktiv inställning mot att elever ska exponeras mot andra vuxna än anställda; rastvaktssystem
fungerar från kl 07.30
- budget i balans, satsning på lägre årskurser
- skolan saknar direktiv och koppling från bu-nämnden för likabehandlingsplanen
Svanthe Hansson (s) rapporterar från Brukarråd i Adelövs friskola:
- 40 elever är prognosen inför hösten, efter inflyttning av barnfamiljer. Organisation blir år 1-2,3-4,
5-6 nästa läsår.
- lokaltillskott utreds, eventuellt genom barack
- redovisning har gjorts till Skolinspektionen efter påtalade brister för kvalitetsredovisning och
likabehandlingsplan. Behörig slöjdlärare söks.
- trivselenkät har genomförts
- NTA-projekt ska drivas nästa läsår
- deltagande i dialog kring Skolverkets arbete med nya kursplaner i hem- och konsumentkunskap
har varit positivt
- bidragansökan i matematik 80 tkr, läsa-skriva-räkna 22 tkr. Bidrag till stödpedagoger 2 x 150 tkr
- önskemål om information till föräldrar om barns Internetanvändning
- vid Öppet hus en lördag kom över 100 personer.
Leif Andersson ( c) och Tryggve Lundblad (kd) rapporterar från besök på Åsvallehults förskola:
- köket ej godkänt, efter permanentande av förskolan. 2 olika förslag ska komma från
Tranåsbostäder AB, med förändrat kök eller tillbyggnad.
_____

Justerares sign
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TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-03-29

Sida 10 (24)

f

§ 46

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 februari
2010 genom en strykning och kompletterande kommentar.

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

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 47

Dnr 012/10

Ekonomisk uppföljning efter 2 mån 2010
Budgetuppföljning per 28 februari har godkänts av arbetsutskottet och överlämnats till ekonomiavdelningen 15 mars. Följande driftkostnadsförbrukning rapporteras efter 2 mån att jämföras med
riktpunkten 16,7 %:
Barnomsorg och grundskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildning
Totalt förvaltningen

16,2 %
16,5 %
16,7 %
16,2 %

Varav personalkostnader:
Barnomsorg och grundskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildning
Totalt förvaltningen

16,0 %
16,5 %
16,8 %
16,0 %

Ny kolumn för semesterlöneskuld är inlagd i rapporten för personalkostnader. F n innebär semesterlöneskulden ca 1 Mkr. Resursfördelningssystemet visar negativ avvikelse för Sommens och
Linderås skolor, Ängarydsskolan samt Fröafalls förskola, annars är enheterna i balans mot budget .
Beträffande investeringsbudgeten har ombudgetering begärts för Hagadals förskola etapp 2.
Textkommentar har upprättats om verksamheten under årets första 2 månader, och prognosen är
att budgetramen kommer att hållas.
Förvaltningsekonomen meddelar att redovisning för Tranås Utbildningscentrum (TUC) ligger kvar
under kommunstyrelsen, trots barn- och utbildningsnämndens övertagande av huvudmannaskapet
fr o m 1 januari 2010.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga budgetuppföljningen till handlingarna, samt
att redovisning för Tranås Utbildningscentrum (TUC) ska presenteras för barn- och utbildningsnämnden fr o m nästa budgetuppföljning.
_____
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§ 48

Dnr 040/10

Fastställande av interkommunala ersättningar för förskola,grundskola
m fl år 2010
Propositionen Offentliga bidrag på lika villkor bedöms ge skäl för nämndsbeslut om interkommunala
ersättningar för olika skol-/verksamhetsformer år 2010. Tidigare har prissättning hanterats på
förvaltningsnivå.
Anm. Möjlighet finns sedan årsskiftet till överklagande av kommunens bidragsbeslut till fristående
huvudmän genom förvaltningsbesvär.
Förvaltningsekonomen har upprättat förslag till ersättning per år enligt följande:
Förskoleplats, barn 1-3 år
”

, barn 4-5 år

115 651 kr
83 552 kr

Anm. För avdelning Törnrosa vid Parkens förskola sker prissättning för varje barn.
Fritidshemsplats

30 067 kr

Grundskoleplats, f- klass – år 5

57 802 kr

”

63 258 kr

, år 6 – 9

Grundsärskoleplats, år 1 – 5

128 156 kr

Grundsärskoleplats, år 6 - 9

173 253 kr

Träningsskolan:
Undervisning

319 250 kr

Fritidshemsplacering

74 500 kr

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att fastställa föreslagen interkommunal ersättning för förskola, fritidshem, grundskola,
grundsärskola och träningsskolan år 2010.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 49

Dnr 041/10

Tranås Utbildningscentrum – information
Ordföranden meddelar att kommunstyrelsen har beslutat att återremittera ärende angående Tranås
Utbildningscentrum (TUC), samt har begärt yttrande från barn- och utbildningsnämnden. Frågan
avses behandlas av kommunstyrelsen 20 april.
Förvaltningschefen har på ordförandens uppdrag sammanställt förslag till yttrande från barn- och
utbildningsnämnden.
Verksamheten vid TUC kan sammanfattas i sex områden:
- Kvalificerad yrkesutbildning (KY) och Yrkeshögskoleutbildning
- Utlokaliserad högskoleutbildning; enstaka kurser och kortare program på grundläggande nivå
- Lärcentrafunktioner för eftergymnasiala studier, inkl vägledning
- Kontakt och samordning av kompetensutvecklingsbehov inom kommunens näringsliv
- Uppdragsutbildningar och konferensverksamhet
- Projektägande och projektledning
Ny huvudman får ansöka hos myndigheten för yrkeshögskolan om KY- och YH-utbildning; det är
utanför kommunens mandat. Utlokaliserade högskoleutbildningar kan inte överlåtas till privat
huvudman, och bedöms vara en vikande verksamhet. Studie- och yrkesvägledarfunktionen ska vara
neutral och kan inte ligga på enskild utförare. Tjänstemannaförslaget innebär att inte sälja
lärcentrafunktioner och projektägande. Samordning av kompetensutveckling för kommunens
näringsliv gränsar till Tranås United. Uppdragsutbildningar och konferensverksamhet drivs med
fördel i privat regi.
En försäljning av TUC skulle innebära att de planerade samordningsvinster som låg till grund för
beslutet att samorganisera all utbildning för vuxna i Tranås kommun inte kvarstår.
Det första ställningstagandet blir om försäljning ska ske eller inte. Därefter föreslås klargöras vad
som ska hanteras i en budgivning. Tranås kommuns budgetanslag för TUC är 3,7 Mkr/år, som med
olika statsbidrag m m omfattar verksamhet för 16-17 Mkr.
Barn- och utbildningsförvaltningen bedöms ha kostnader på 1 – 1,5 Mkr/år för funktioner som
måste finnas i kommunal regi. En flyttning av vuxenutbildningen från nuvarande delvis bristfälliga
lokaler innebär ökade lokalkostnader, oavsett lösning av samlokalisering.
På yrkande av Jennie Johansson (m) beslutar barn- och utbildningsnämnden att ajournera
sammanträdet för överläggning i partigrupper.
_____
Barn- och utbildningsnämnden återupptar sammanträdet efter ajournering i 15 min.
Ordföranden Leif Andersson ( c) föreslår extra sammanträde för barn- och utbildningsnämnden
tisdag 6 april kl 15.00.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att anteckna dagens information i ärendet till protokollet, samt
att bifalla ordförandens förslag om att barn- och utbildningsnämnden ska hålla extra sammanträde
tisdag 6 april kl 15.00 för att avge yttrande i ärendet.
_____
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§ 50

Dnr 042/10

Ansökningar till gymnasieskolan 2010/2011
Intagningskansliets statistik per 2010-02-24 anger 239 1:a handssökande, mot motsvarande period
förra året 269 ( årskull i Tranås år 9: 227 elever, år 2009: 236 elever)
Tendensen är stigande intresse för naturvetenskapliga programmet och estetiska programmet.
Fortsatt stort intresse visas för byggprogrammet. Negativt är det vikande intresset för teknikcollege
(f d industriprogrammet ), handels- och administrationsprogrammet och samhällsvetenskapliga
programmet. Per 2010-02-02 sökte 163 elever i intagningsregionen till annan ort, mot förra årets
203. 30 % av eleverna från Aneby kommun har sökt Tranås kommun i första hand mot förra årets
34 %. 67 (förra året 82) Tranåselever har sökt gymnasieutbildningar på andra orter. För IVprogrammet finns ingen elev redovisad än.
Förvaltningschefen belyser den stora förskjutningen i elevernas val mot studieförberedande
program, till nackdel för yrkesförberedande program. Oförändrat 130 elever söker studieförberedande program, mot yrkesförberedande 85 elever att jämföra med förra årets 129 elever. Endast 85
elever fördelade på 7 gymnasieprogram innebär att inriktningar noga måste ses över inför GY11. En
ytterligare faktor är att Tranås kommun diskuterar införande av nytt resursfördelningssystem för
nämnder.
Studiedag för gymnasieskolan 2010-03-17 kommer att behandla fråga om framtida gymnasieorganisation och samverkan med andra kommuner i närområdet. Skolverket anger att den
nationella trenden är att gymnasieprogram i större städer och fristående gymnasieskolor lockar
ungdomarna mera. En ökad trend i landet är också att byta utbildning första året, och är nu uppe i
15 %.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att fråga om eventuell ändrad organisation för gymnasieskolan 2010/11 återupptas efter elevernas
omvalsperiod, som utgår i mitten av maj.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-03-29

Sida 15 (24)

f

§ 51

Dnr 043/10

Förändrad inriktning för deltagande i försöksverksamheten med
lärlingsutbildning
Förvaltningschefen informerar om förändrad inriktning p g a försenat beslut från Skolverket om
beviljande av 20 platser i den nationella försöksverksamheten med lärlingsutbildning med start
läsåret 2010/11. Ansökan avsåg platser på yrkesinriktade program.
Ett förslag till en ny lokal arbetsmodell för lärlingsutbildning har tagits fram i samverkan mellan
näringslivsföreträdare, Tranås kommun och Tranås United. Modellen bygger på en bred ingång för
eleverna med möjlighet att pröva olika materialområden, för att med bättre kännedom om olika
alternativ kunna välja inriktning för den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen. En koordinator
skulle ansvara för grunden med materialverkstäder samt hela karaktärsämneskursen innefattande
organisering av utbildningen hos lokala företagare.
Ingen möjlighet finns nu att inför läsåret 2010/11 genomföra den upphandling av koordinatorsfunktion och karaktärsämnesuppdrag som planerats. Dessutom visar ansökningar till gymnasieskolan läsåret 2010/11 en kraftig elevöverströmning från yrkesprogram till studieförberedande
program.
Platser för utbildning i s k småyrken på befintliga yrkesprogram kommer att läggas in som del i
försöksverksamheten med lärlingsutbildning. Holavedsgymnasiet ansvarar för att tillfråga alla i
förarbetet intresserade lokala företag om att kunna medverka i en lärlingsutbildning enligt de villkor
som gäller enligt förordningen för försöksverksamheten.

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

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-03-29

Sida 16 (24)

f

§ 52

Dnr 044/10

Lokalförsörjning för gymnasieskolan
Förvaltningschefen meddelar att Tranåsbostäder AB i maj 2010 kommer att påbörja förbättring av
den inre miljön och energiåtgärder i Parkhallens matsalsdel, som är skolmatsal för gymnasieelever,
efter att underhållet varit eftersatt. Dessa åtgärder ska inte påverka barn- och utbildningsnämndens
hyresnivå.
Förvaltningschefen meddelar vidare att Tranåsbostäder AB inte fattat beslut om samlade åtgärder
för Parkhallen, då finansieringsfrågan inte är klar. Barn- och utbildningsförvaltningens hyresnivå
totalt till Folkets Park låg på 2,6 Mkr/år, och barn- och utbildningsförvaltningen tar på sig hyreskostnad endast för ytor som förvaltningen har behov av. Vikten av detta har ökat efter statens
reglering av ”Offentliga bidrag på lika villkor” till fristående utbildningsanordnare. En fråga som
sammanhänger med Parkhallen och som måste avgöras inom en snar framtid är gymnasieskolans
programutbud efter gymnasiereformen, GY 11.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att anteckna informationen till protokollet.

_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-03-29

Sida 17 (24)
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§ 53

Dnr 017/10

Överklagande av beslut om elevpeng till fristående gymnasieskolor –
John Bauer Organization/Ultra Education AB
John Bauer Organization/Ultra Education AB överklagar genom förvaltningsbesvär barn- och
utbildningsnämndens beslut 2009-12-15, § 217/09, om programpriser för gymnasieutbildning år
2010, som fastställts efter proposition ”Offentliga bidrag på lika villkor”, med ersättningar till
fristående gymnasieskolor enligt bilaga. Huvudmannen har inkommit med utvecklande av
grunderna 2010-02-08.
Kommunerna inom Regionförbundet Östsam har samarbetat om förslag till yttrande, då likartat
överklagande sänts till ett flertal kommuner. Förslag till yttrande som utgör komplettering till
specificerat beräkningsunderlag för Tranås kommun har vidarebearbetats inom barn- och
utbildningskansliet.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att ställa sig bakom av förvaltningschefen undertecknat yttrande till Förvaltningsrätten i Jönköping
och vidhålla nämndens beslut om ersättningar till fristående gymnasieskolor år 2010, och att
följaktligen Ultra Education AB:s yrkanden ska avslås.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-03-29

Sida 18 (24)

f

§ 54

Grundskolans organisation läsåret 2010/2011
Förvaltningschefen meddelar att grundskolans organisation läsåret 2010/2011 planeras efter
samtliga elever i Tranås för vilka gäller skolpliktsansvar.

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

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-03-29

Sida 19 (24)
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§ 55

Dnr 045/10

Organisation av förskoleklass 2010/11 – information
Förvaltningschefen informerar om att rektorerna vid fördelning av 6-åringar till förskoleklass läsåret
2010/11 funnit, att utifrån närhetsprincipen är det inte rimligt att hänvisa ett stort antal barn från
Hubbarps-/Ängarydsområdet till annan skola, utan lämpligast är att tre förskoleklasser erbjuds
placering på Hubbarpsskolan med ca 70 barn. För Norrskolan planeras 2 förskoleklasser med totalt
ungefär 50 barn.
Lokallösningen är att undervisning i textilslöjd flyttas från Hubbarpsskolan till Ängarydsskolan, en
lösning som redan finns i hemkunskap.
Skrivelser har inkommit från Hubbarpsskolans lärarpersonal, samt från fritidshemspersonalen.
Ordföranden Leif Andersson (c) meddelar att han besökt Hubbarpsskolan efter inbjudan.
Elevantalet för rektorsområde 3 Hubbarpsskolan och Ängarydsskolan ökar inte totalt sett, utan
minskar snarare, varför lokalanvändning ses som en verksamhetsfråga för rektorer och
förvaltningschef. Lösningar får göras för fritidshem och skollunch så bra som möjligt i befintligt
lokalutrymme, sett över hela dagen. Ett annat exempel finns, elever från Norrskolan har textilslöjd
förlagd till Fröafallsskolan.
Anders Karlsson (s) föreslår översyn på lång sikt av elevunderlag.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att hänskjuta fråga om långsiktig planering för elevantal till arbetsutskottet.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-03-29

Sida 20 (24)
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§ 56

Dnr 039/10

Familjecentral i Tranås – information
Förvaltningschefen informerar om att kommunfullmäktige fattat inriktningsbeslut om tillskapande av
familjecentral i Tranås i samverkan med landstinget. Arbetsgrupp för verksamhetsfrågor har
tillsatts. Familjecentral blir en budgetfråga för år 2011, med återöppnande av öppen förskola som en
prioriterad fråga med 0,75 tjänst som förskollärare. Tidsplanen är öppnande 1:a kvartalet år 2011.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-03-29

Sida 21 (24)

f

§ 57

Dnr 022/10

Bidrag till kostnader i samband med ombyggnad av Enebackens förskola
Styrelsen för Enebackens förskola begär utökat kommunalt bidrag för extra driftkostnader i
samband med ombyggnad, 112 129 kr, som uppkommit för att förskolan inte skulle stänga under
ombyggnaden hösten 2009.
Kompletterande uppgifter med kopior av verifikationer har inkommit.
Förvaltningschefen informerar, med hänvisning till Offentliga bidrag på lika villkor, att extra
kostnader uppkommit i samband med ombyggnader av kommunala förskolor.
Arbetsutskottet har överlämnat ärendet till barn- och utbildningsnämnden utan eget förslag.
Ordföranden Leif Andersson (c) föreslår att bidrag ska utbetalas till styrelsen för Enebackens
förskola enligt verifikationer med 112 129 kr för extrakostnader i samband med ombyggnaden.
Jennie Johansson (m) tillstyrker ordförandens förslag, med tillägg av att det är fråga om en
engångsutbetalning.
Vice ordföranden Anders Karlsson ( s) föreslår att begäran om utökat kommunalt bidrag ska avslås.
Vid ställd proposition på dels eget förslag och dels Anders Karlssons förslag finner ordföranden att
barn- och utbildningsnämnden har beslutat
att som ett unikt tillfälle bifalla begäran om utökat kommunalt bidrag till Enebackens förskola med
112 129 kr för extrakostnader i samband med ombyggnad år 2009. Bidraget täcks från bufferten för
resursfördelningssystemet för förskolan.

_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-03-29

Sida 22 (24)
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§ 58

Dnr 015/10

Aktuellt placeringsläge i barnomsorgen
Rapport från placeringsansvarig utvisar ansökningar till totalt 94 platser, varav 9 står kvar i kön innan januari
mars, och 7 därav väntar på sitt alternativ:
mars 6 april 5 maj 4 juni 2 aug 68
6 barn är erbjudna placeringar. Lediga platser finns endast på Enebackens förskola, 2 platser.
37 barn står i överflyttningskön för byte augusti 2010.
Inför hösten 2010 övergår 196 barn till förskoleklass. Jämförelsevis meddelas att 181 barn övergick
till förskoleklass förra hösten, 2009.

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

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-03-29

Sida 23 (24)

f

§ 59

Dnr 021/10

Medborgarförslag angående skolskjutsar - överlämnat av KF
Kommunfullmäktige har till barn- och utbildningsnämnden överlämnat medborgarförslag från Helena
Jonsson och Olof Göransson, Galtås Södergård, Tranås, med begäran om att kommunen ser över:
- att upphandla transporterna med ett större helhetsperspektiv. Det skulle troligen spara många mils
körning och kanske skapa möjligen att öka turer på olika tider i stället för två turer på samma tid från
olika skolor till samma gårdsadress
- att erbjuda gymnasieelever möjlighet att åka med när ingen annan kollektivtrafik existerar.
- att se över de olika skolornas starttid på morgonen i förhållande till när skoltaxin lämnar av barnen.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade att översända punkt nr 1 och 2 till kommunstyrelsen, som
upphandlat skolskjutsar i Tranås kommun senast för 6 år 2004-07-01—2010-06-30. Kommunledningskontoret har återsänt medborgarförslaget för barn- och utbildningsnämndens besvarande
av samtliga frågeställningar.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att besvara medborgarförslaget enligt följande:
p 1. Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag att genomföra upphandling av skolskjutsar
efter avtalsperiodens utgång 2010-06-30. Upphandlingsarbetet har nyligen startat i samverkan
med Tranås kommuns inköpskontor i ett större helhetsperspektiv, och för en lämpligare något
kortare period. Skolskjutsar för extern entreprenör upphandlas i ett samlat område, och med
förutsättningen en entreprenör.
p 2 . Som angivits vid barn- och utbildningsnämndens föregående behandling, § 61/09, finns ett
regelverk för gymnasieelever att förhålla sig till. För gymnasieelever finns inte rätt till skolskjuts
enligt skollagstiftning. Enligt ”lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor” ska stöd
till gymnasieelever ges vid avstånd över 6 km kontant eller på annat lämpligt sätt.
Räddningstjänstens yttrande belyser problematiken kring lämpligt stora fordon, som avgör
prissättningen per km. I en kursutformad gymnasieskola finns inga självklara ramtider att förhålla sig
till, och problematiken blir mest märkbar på turer med få gymnasieelever.
p 3. Som också angavs i § 61/09 kommer skolornas starttid inom kort att åter tas upp med
rektorerna inför läsåret 2010/2011 och i samband med den nya skolskjutsupphandlingen.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-03-29

Sida 24 (24)
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§ 60

Erbjudande om kampanj om trafikkunskap för elever
I samband med Bu-råd (barn- och utbildningsråd) vid Hubbarpsskolan har Jennie Johansson (m)
åtagit sig att ta kontakt med Claes Lindell, Folkhälsorådet, och efterhör barn- och utbildningsnämndens stöd för erbjudande till rektorerna om kampanj för förbättrad trafikkunskap.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att ställa sig positiva till kampanjerbjudandet till rektorerna om förbättrad trafikkunskap för eleverna.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

