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§ 105
Besök på Åsvallehults förskola
Barn- och utbildningsnämnden besöker som inledning Åsvallehults förskola. Rektor Annelie
Johansson informerar om förskolan, som är byggd i form av två sammanlänkade villor, i den
händelse att förskolan inte skulle fått fortsatt användning.
Antalet barn är 38-42 beroende på ålder. I höst är förskolan fylld, medan lediga platser fanns förra
hösten. För att resurstilldelningen ska täcka personal under 12 tim/dag fordras ständigt fyllda platser
i en förskola med bara 2 avdelningar. Barnunderlaget kan sägas vara gemensamt med Fröafalls
förskolor. Personalen samarbetar mellan avdelningarna.
Efter planändring har kravet ökat på större yta för tillagningskök. Om- och tillbyggnad enligt
alternativ 1 innebär plats för något färre barn, vilket skulle ge en försämrad ekonomi. Tillbyggnad
enligt alternativ 2 innebär bättre och säkrare leveranser till förskolan. Det innebär också möjlighet till
att om ytterligare behov av förskoleplatser uppstår, att förskolan kan byggas till med en avdelning
genom användning av angränsande kommunal tomtmark. 3 avdelningar ger en mer ekonomisk drift
än 2 avdelningar.
Åsvallehults förskolas personal har arbetat särskilt med ljudmiljön, med ljuddämpande åtgärder i
tak, för lekmaterial och genom personalens arbetssätt, med mest åtgärder vid en av avdelningarna.
Önskemål finns om fortsätta åtgärder vid den andra avdelningen.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 106
Fastställande av föredragningslista
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa föredragningslistan med följande tillägg:
- Komplettering gällande utredning om Parkhallen
- Uppsägning av hyresavtal för Parkhallen för omförhandling, samt
att punkten Nya Bu-rådsrapporter samt Aktuella skolreformer utgår.
____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 107

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 4 Ann Andersson
Ro 5 Britt Andersson
Gy Sture Brolin
Gy Sven-Åke Arvidsson
Vux Elisabeth Åman

Förskola

Grund-/sär
1
1

Skolb omsorg

2
1
2 (intagn)
2

_____

Justerares sign

Gymn//Vux

Utdragsbestyrkande

Övrigt
2
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§ 108

Meddelanden
Följande meddelanden föredras och läggs till handlingarna:
- Skolverket/BEO: Hur motverkar vi kränkande behandling i skolan? – dialog med 10 kommuner
- Skolverket: Beviljade platser i Förskolelyftet ht 10 & vt 11 för Tranås kommun, 16 platser av sökta
19 platser i Linköping, Jönköping och Stockholm
- Länsstyrelsens i Jönköpings län beslut om utbetalning av statsbidrag till förebyggande insatser
inom alkohol- och drogområdet efter slutrapport, 35 000 kr
- Intagningskonferensen: Gymnasieelevers om- och nyval läsåret 2010/2011
- ”Utefritids” på Junkaremålsskolan – erbjudande till föräldrar; samt uppföljning från rektor att 40
barn kommer att delta
- Protokollsutdrag KF § 90/10 med återremiss av ärendet Fortsatt handläggning av Tranås
utbildningscentrum
- Protokollsutdrag KF § 110/10 med yttrande över ansökningar om fristående gymnasieskolor
- Protokollsutdrag KF § 111/10 med fastställande av ändrade tillämpningsanvisningar i avgiftstaxan
för barnomsorg i Tranås kommun fr. o. m. 2010-07-01
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 73/10 med godkännande av avrapportering av ekonomiska
utredningsuppdrag
- Miljö- och hälsoskyddsavdelningen: Rapport hälsoskyddstillsyn för Hagadals förskola och
Sommens fritidsgård.
- Regionförbundet Östsam, anteckningar 2010-05-27 från politisk arbetsgrupp L 15.
I anslutning till punkten meddelar förvaltningschefen att delegationsbeslut fattats om att Miriam
Cratz lämnar tjänst som rektor för tjänst vid öppna förskolan i familjecentralen fr o m 1 juli 2010,
samt att Sofia Gärskog anställs som rektor för Sommens skola, 50 % (kombinerad med projekttjänst
vid Västra vux) och Helene Olofssons rektorsansvar utökas med Gripenbergs skola under tiden
1 juli – 31 dec 2010 p.g.a. organisationsöversyn. Dessutom avsätts viss tid för samordnare.
Vidare meddelas att ordföranden överlåtit sin konferensplats angående förskolans läroplan och den
nya skollagen i Norrköping 9 sept, BUAu § 113/10, till enskild förskola p.g.a. ansvaret för
kommunen för implementering också i enskilt drivna förskolor.
Ordföranden har bedömt att KF-remiss, § 92/110, angående politisk organisation under nästa
mandatperiod till berörda nämnder inte berör barn- och utbildningsnämnden, varför ärendet inte tas
upp till behandling.
Ordföranden meddelar att tjänsten som förvaltningschef för barn- och utbildning är utannonserad
med sista ansökningsdag 2010-07-05. Anställningsbeslut tas av kommunchefen, efter samråd med
barn- och utbildningsnämnden. Det förutsätts att information kan ges till barn- och utbildningsnämnden vid sammanträdet 30 augusti.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 109

Dnr 048/10

Hur motverkar vi kränkande behandling i skolan?
Barn- och elevombudsmannen och Barnombudsmannen har publicerat tolv rekommendationer från
kommundialog 2010-05-11 ”Hur motverkar vi kränkande behandling i skolan?”
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare uppdragit till arbetsutskottet att arbeta vidare med
modell för uppföljning av händelser och koppling mellan bu-nämnden och enheter vad avser
likabehandlingsplaner. Efter att likabehandlingsplaner krävts in har bu-nämnden uppmanat
enheterna till likartad struktur.
Jennie Johansson (m) föreslår att med tanke på barnen/eleverna ska krav ställas på enheterna att
samverka med andra berörda förvaltningar i skolan, som personal från kostavdelning, städ och
vaktmästeri.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att rekommendationerna från BEO och Jennie Johanssons (m) förslag ska beaktas i uppdraget till
arbetsutskottet att finna ett system för huvudmannens arbete för att motverka kränkande behandling
i skolan.
____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 110

Dnr 072/10

Bu-rådsrapporter i maj - åtgärder
Kontaktpolitikers rapporter i maj 2010 från barn- och ungdomsråd (Bu-råd) m. fl. sammankomster
vid olika enheter har dokumenterats i BU § 93/10.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
- att uppdra till förvaltningsekonomen och rektor för kulturskolan att kartlägga antal barn, aktiviteter
och summa avgift per familj för att få underlag till diskussion om eventuell maxtaxa för kulturskolan,
samt
- att uppdra till ordföranden att inhämta Svenska kyrkans ställningstagande till drift av enskild
förskola i Sommen.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 111

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 genom komplettering med barn- och
utbildningsnämndens beslut i maj 2010.

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

_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 112

Dnr 012/10

Budgetuppföljning efter 5 mån 2010
Arbetsutskottet har beslutat att budgetuppföljning ska föreligga till barn- och utbildningsnämndens
junisammanträde. Följande driftkostnadsförbrukning rapporteras efter 5 mån att jämföras med
riktpunkten 41,7 %:
Barnomsorg och grundskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildning
Totalt förvaltningen

40,1 %
41,2 %
43,1 %
40,1 %

Varav personalkostnader:
Barnomsorg och grundskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildning
Totalt förvaltningen

40,1 %
40,9 %
39,4 %
40,0 %

Anslagsförbrukningen totalt ligger efter periodiseringar på 40,1 %. Förvaltningsekonomen meddelar
att nytt är att belopp för 2 % löneökningar har lagts in i rapporten tillsammans med semesterlöneskulden. Endast enstaka enheter i resursfördelningssystemet ligger över riktpunkten. Anpassning till
minskande elevunderlag vid gymnasieskolan görs genom neddragning av ca 5 tjänster fr. o m.
höstterminen 2010.
Förvaltningens prognos för utfall av driftbudget 2010 ligger kvar på + 3,4 Mkr, det belopp som fått
ombudgeteras för balansering mot 2011 års budgetram. Investeringsbudgeten har förbrukats till
nästan 50 %.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 113
Budgetprocessen 2011-2012 med styrkort 2011-2014
Barn- och utbildningsnämnden tog vid majsammanträdet del av information om styrkort för år 2011
(som en vidareutveckling från år 2010) och inriktning mot år 2012. Barn- och utbildningsförvaltningen har enligt uppdrag kompletterat styrkortet med ingångsvärden inför bu-nämndens diskussion
om inriktning mot år 2014.
Nämndernas förslag till budget år 2011-12 ska vara ekonomiavdelningen tillhanda senast 1
september 2010.
Enligt arbetsutskottets beslut om att budgetförutsättningar ska redovisas vid barn- och utbildningsnämndens junisammanträde presenterar förvaltningsekonomen arbetsmaterial med preliminära
siffror för detaljbudget 2011 och förändringar att beakta i budgetarbetet inför år 2012 rörande
tillväxtberoende kostnader, kvalitetsökningar och övriga kostnadsökningar för olika verksamhetsdelar som rör:
- Förberedelseverksamhet för nyanlända elever
- Träningsskolan och autismgruppen
- Tillväxtprognos för förskola, grundskola/fritidshem
- Vårdnadsbidragsfrågan
- Färre elever i gymnasieskolan och GY 11
- Förskola, helårseffekt efter utökning till allmän förskola fr o m 3 år
- Köp från centralköket/ uppstart av egen skollunchservering för gymnasieskolan
- Ombyggnad av Parkhallen
- Lärarlyftet/Förskolelyftet
Personalkostnadsökning för år 2011 är känd med i genomsnitt 1,7 %, medan det för år 2012 råder
ovisst utfall. 1 % löneökning kostar ca 2,5 Mkr. Lokalkostnadsökning är enligt direktiv satt till 0 kr.
Budgetering avses fortsatt göras med buffertar för förskolans - grundskolans resursfördelningssystem samt för elevunderlaget för gymnasieskolan, totalt 3 Mkr.
Ett positivt resultat från år 2010 avses användas för balans år 2011. För uppstart av ny verksamhet
med familjecentral förväntas anslagstillskott.
Barn- och utbildningsnämnden anger i arbetsmaterial styrtal för år 2014. Jennie Johansson (m)
yrkar att styrtalen kompletteras med tal för dokumentation av alla påtalade kränkningar som ska
sättas till 100 %, samt anmälningar till BEO som leder till kritik ska sättas till 0, dvs nolltolerans.
Anita Hellgren (s) ansluter sig till yrkandet.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att uppdra till arbetsutskottet att komplettera styrkortet enligt Jennie Johanssons (m) ovanstående
yrkande och med förslag till styrtal för år 2012-2013, samt
att beslut om budget och styrkort ska fattas av barn- och utbildningsnämnden vid
nämndssammanträdet 30 augusti.
______

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 114

Dnr 073/10

Dokumenthanteringsplaner för barn- och utbildningsnämndens
verksamheter
Kommunarkivarien har översänt förslag till reviderade dokumenthanteringsplaner. Förslag på
uppdaterade planer är bifogade för allmänna handlingar, barn- och utbildningskansliet, förskolafritidshem, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och elevhälsan.
Dokumenthanteringsplaner är tidigare fastställda av barn- och ungdomsnämnden och kultur- och
utbildningsnämnden år 1995-96.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att fastställa uppdaterade dokumenthanteringsplaner för barn- och utbildningsnämndens
verksamheter.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 115

Dnr 074/10

Ungdomars drogvanor i år 9, undersökning av Luppen
Arbetsutskottet har beslutat att information om rapporten ska ges på barn- och utbildningsnämndens sammanträde av elevhälsans chef Malin Henriksson.
FoU-rapporten redovisar resultat av en återkommande enkätundersökning av grundskoleelevers (åk
9) drogvanor i Jönköpings läns kommuner. I resultatsammanfattning redovisas antal rökare,
alkoholkonsumenter, narkotikaanvändning m. m.
För Tranås kommun går att utläsa:
- Flickorna är i majoritet avseende rökning likartat med nio av länets kommuner.
- I Tranås kommun är andelen alkoholkonsumenter bland pojkar över 60 procent, högst i länet.
Skillnaden mellan flickor och pojkar är tydlig bl. a. i Tranås kommun
- Däremot är andelen regelbundna alkoholkonsumenter större bland flickor än pojkar i Tranås, men
ligger under länsgenomsnittet.
- I Tranås kommun är det nära dubbelt så stor andel flickor som intensivkonsumerar alkohol, vilket
är ett omvänt förhållande mot flertalet av länets kommuner.
- I Tranås kommun anger 64 % av pojkarna och 62 % av flickorna att föräldrarna förbjuder dem att
röka, medan föräldrarna förbjuder alkoholanvändning för 39 % av pojkarna och flickorna 23 %.
Föräldrarnas attityder är alltså mycket mer tillåtande för alkohol än för tobak.
- Ett fåtal elever har angivit narkotikaanvändning, främst hasch.
Malin Henriksson meddelar att ÖPP som metod kommer också i gymnasieversion.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att fortsatt arbete med alkoholprevention ska bedrivas med ÖPP som metod som hjälp för föräldrar
att sätta gränser.

_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 116

Dnr 018/10

Närproducerad mat till Linderås skola
Linderås skolas föräldraförening har tidigare inkommit med begäran om att processen med egen
lagad och närproducerad mat ska komma till stånd under närmaste året på Linderås skola, och att
skolan ska bli pilotprojekt med tillagningskök för elever på skolan. Föreningen tror att kostnaden
skulle vara densamma som med nuvarande leverans från centralköket, fast med bättre kvalitet och
slutresultat. Argument är bl. a. problem med viss specialkost och rester som uppkommer.
År 2006 gjordes en förstudie av förutsättningar för en gemensam skolrestaurang i samverkan i
Linderås, före byggnation av tillagningskök i Linnéagårdens förskola.
Avdelningschefen för kostavdelningen har meddelat att kostnaden för bu-förvaltningen är ca 250
tkr/år ( 31,40 kr/portion) för skollunch vid Linderås skola, som innefattar alla kostnader inklusive
serveringskostnad. På bu-kansliets förfrågan har Svenska kyrkan meddelat ett pris på 33 kr/portion
för skollunch till Linderås skola. Förutsättningen är att skolans personal hämtar maten vid förskolan
och tar över ansvaret för servering och disk i skolans lokaler, vilket medför kostnadsökning.
Arbetsutskottet har föreslagit att uppdrag ska ges till barn- och utbildningsförvaltningen att utforma
avtal med Svenska kyrkan om leverans av skollunch.
Kurre Carlsson (fp) yrkar tillägg till arbetsutskottets förslag med att avtalsförslaget ska åtföljas av
ekonomisk analys, med klargörande också av förändring av centralkökets kostnader.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att enligt arbetsutskottets förslag uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att utforma avtal med
Svenska kyrkan om leverans av skollunch till Linderås skola, med komplettering av Kurre Carlssons
(fp) tilläggsyrkande om ekonomisk analys.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 117

Dnr 001/10

Delegation av ansökningar om PRIV-plats i annan kommun
En ansökan har inkommit med begäran om att en elev ska få studera vid Livsmedelsprogrammet på
gymnasieskola i Linköping i form av programinriktat individuellt program – PRIV. Då yttrande
behöver lämnas skyndsamt kommer ordföranden att efter yttrande av förvaltningschefen besluta
med stöd av delegation för brådskande ärenden.
Frågor om yttrande över ansökan om nationellt program i annan kommun, yttrande över ansökan
om specialutformat och individuellt program i annan kommun, mottagande av sökande till
specialutformat och individuellt program samt intagning av elever till gymnasieskolan är delegerade
till assistent för gymnasieintagningen. Förvaltningen bedömer att delegationsbemyndigandena inte
täcker in PRIV-platser, som innefattar bedömning av synnerligen särskilda skäl för eleven.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att komplettera delegationsförteckningen med att frågor om programinriktad individuell studiegång –
PRIV delegeras till förvaltningschefen.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 118

Dnr 060/10

Ansökan om tillstånd för fortsatt hemundervisning 2010/11, år 2 o 3
Föräldrarna Frida och David Leander ansöker om tillstånd för att få bedriva fortsatt undervisning i
hemmet enligt skollagen 10 kap 4 § för Karl Leander, skolår 3 samt Sophia Eleonora, skolår 2.
Familjen har totalt sex barn i åldern 0 – 9 år. Föräldrarna har Bachelor of Arts- utbildning från USA
och avser att följa läroplanen, Lpo 94. De åberopar fritidssysselsättningar inom musik, sport och
kyrkoverksamheter.
Enligt skollagen 10:4 gäller: ”Ett skolpliktigt barn skall medges att fullgöra skolplikten på annat sätt
än som anges i denna lag, om det framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars
står till buds enligt lagens föreskrifter. Behov av insyn i verksamheten skall kunna tillgodoses.
Medgivande kan lämnas för upp till ett år i sänder. Under dess giltighetstid skall prövas hur
verksamheten utfaller.” I rättsfall rörande hemundervisning åberopar domstolarna förarbeten som
uttalar att enskild undervisning kan tänkas i enstaka fall, främst på lågstadienivå.
Rektor för Norrskolan har i yttrande redogjort för Sophia Eleonoras och Karls kontakter med
Norrskolan och resultat. Samarbetet med familjen bedöms ha fungerat mycket bra.
I prop 2009/10:165 om ny skollag som kommer att gälla fr. o. m. 1 juli 2011 är regeringens förslag
att villkoren för att få fullgöra skolplikten på annat sätt ska skärpas genom att det ska finnas
synnerliga skäl för att medgivande ska lämnas. Regeringen gör bedömningen att den föreslagna
ändringen inte kan anses stå i strid med Sveriges internationella förpliktelser. Det behövs emellertid
även framöver ett visst utrymme för att under begränsad tid få medgivande till skolpliktens
fullgörande på annat sätt. Som nämns i förarbetena till dagens bestämmelser kan det t.ex. handla
om fall då en elev flyttat hit från något grannland men väljer att gå kvar i grannlandets skola under
återstoden av en termin eller att en elev deltar i en filminspelning eller dylikt. Bestämmelserna bör
också kunna aktualiseras när elever gör längre resor. I bestämmelsernas lydelse ligger att de ska
tillämpas med stor restriktivitet. Alla barns rätt till en likvärdig utbildning är en av grundstenarna i det
svenska utbildningssystemet och den aktuella verksamheten måste för den begränsade tid som ett
medgivande kan avse (upp till ett år i sänder) framstå som ett fullgott alternativ till den reguljära
undervisningen. Bedömningen om synnerliga skäl föreligger ska utgå från elevens intressen.
Arbetsutskottet har överlämnat ärendet till barn- och utbildningsnämnden utan eget förslag.
Ordföranden Leif Andersson (c) föreslår bifall till hemundervisning 2010/11 för Karl Leander och
Sophia Leander utifrån nuvarande lagstiftning och rättstolkning, samt att villkoret för beviljande är
fortsatt insyn från kommunal skola.
Anders Karlsson (s) föreslår att ansökan om tillstånd för att bedriva hemundervisning läsåret
2010/11 ska avslås för Karl Leander och Sophia Leander, då det inte är fråga om synnerliga skäl
utan fråga om att sätta hemundervisning i system.
1. Vid ställd proposition på dels ordförandens Leif Andersson ( c) bifallsförslag för hemundervisning
för Karl Leander, skolår 3, och dels Anders Karlssons (s) avslagsförslag finner ordföranden att barnoch utbildningsnämnden antar ordförandens bifallsförslag.
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Dnr 060/10

Forts.
Votering begärs. Följande voteringsproposition fastställs:
Ja-röst för ordförandens Leif Andersson ( c) bifallsförslag
Nej-röst för Anders Karlssons (s) avslagsförslag

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
med 6 ja-röster (Bo Falkenström (m), Jennie Johansson (m), Trygve Lundblad (kd), Maria
Sanfridsson (kd), Kurre Carlsson (fp), Leif Andersson (c) mot 5 nej-röster (Anders Karlsson (s),
Birthe Afvander (s), Ingegerd Hellgren (s), Anita Hellgren (s), Marie Thiele (s) )
att bifalla begäran om hemundervisning för Karl Leander läsåret 2010/11. Bifall till ansökan om
hemundervisning förutsätter fortsatt insyn genom kommunal skola i Tranås.
Socialdemokratiska gruppen anmäler reservation mot beslutet.
2. Vid härefter ställd proposition på dels bifall till ordförandens Leif Andersson (c ) bifallsförslag om
hemundervisning för Sophia Eleonora Leander skolår 2 och dels Anders Karlssons (s)
avslagsförslag finner ordföranden att barn- och utbildningsnämnden antar ordförandens
bifallsförslag.
Votering begärs. Följande voteringsproposition fastställs:
Ja-röst för Leif Anderssons (c ) bifallsförslag
Nej-röst för Anders Karlssons (s) avslagsförslag

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
med 6 ja-röster (Bo Falkenström (m), Jennie Johansson (m), Trygve Lundblad (kd), Maria
Sanfridsson (kd), Kurre Carlsson (fp), Leif Andersson (c) mot 5 nej-röster (Anders Karlsson (s),
Birthe Afvander (s), Ingegerd Hellgren (s), Anita Hellgren (s), Marie Thiele (s) )
att bifalla begäran om hemundervisning för Sophia Eleonora Leander läsåret 2010/11. Bifall till
ansökan om hemundervisning förutsätter fortsatt insyn genom kommunal skola i Tranås.
Socialdemokratiska gruppen anmäler reservation mot beslutet.
______
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§ 119

Dnr 068/10

Ansökan om tillstånd för fortsatt hemundervisning 2010/11 år 2
Föräldrarna Stacy och David Bergmark ansöker om tillstånd att undervisa dottern Miriam Bergmark,
född 020412, i skolår 2 läsåret 2009/10.
Familjen har 2 barn i åldern 5-8 år.
Enligt skollagen 10:4 gäller: ”Ett skolpliktigt barn skall medges att fullgöra skolplikten på annat sätt
än som anges i denna lag, om det framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars
står till buds enligt lagens föreskrifter. Behov av insyn i verksamheten skall kunna tillgodoses.
Medgivande kan lämnas för upp till ett år i sänder. Under dess giltighetstid skall prövas hur
verksamheten utfaller.” I rättsfall rörande hemundervisning åberopar domstolarna förarbeten som
uttalar att enskild undervisning kan tänkas i enstaka fall, främst på lågstadienivå.
Rektor för Norrskolan har i yttrande redogjort för Miriams kontakter med Norrskolan och resultat.
Samarbetet med familjen har fungerat mycket bra.
I prop. 2009/10:165 om ny skollag som kommer att gälla fr. o. m. 1 juli 2011 är regeringens förslag
att villkoren för att få fullgöra skolplikten på annat sätt ska skärpas genom att det ska finnas
synnerliga skäl för att medgivande ska lämnas. Regeringen gör bedömningen att den nu föreslagna
ändringen inte kan anses stå i strid med Sveriges internationella förpliktelser. Det behövs emellertid
även framöver ett visst utrymme för att under begränsad tid få medgivande till skolpliktens
fullgörande på annat sätt. Som nämns i förarbetena till dagens bestämmelser kan det t.ex. handla
om fall då en elev flyttat hit från något grannland men väljer att gå kvar i grannlandets skola under
återstoden av en termin eller att en elev deltar i en filminspelning eller dylikt. Bestämmelserna bör
också kunna aktualiseras när elever gör längre resor. I bestämmelsernas lydelse ligger att de ska
tillämpas med stor restriktivitet. Alla barns rätt till en likvärdig utbildning är en av grundstenarna i det
svenska utbildningssystemet och den aktuella verksamheten måste för den begränsade tid som ett
medgivande kan avse (upp till ett år i sänder) framstå som ett fullgott alternativ till den reguljära
undervisningen. Bedömningen om synnerliga skäl föreligger ska utgå från elevens intressen.
Arbetsutskottet har överlämnat ärendet till barn- och utbildningsnämnden utan eget förslag.
Ordföranden Leif Andersson (c) föreslår bifall till hemundervisning 2010/11 för Miriam Bergmark,
skolår 2, utifrån nuvarande lagstiftning och rättstolkning, samt att villkoret för beviljande är fortsatt
insyn från kommunal skola.
Anders Karlsson (s) föreslår att ansökan om tillstånd för att bedriva hemundervisning läsåret
2010/11 ska avslås för Miriam Bergmark, då det inte är fråga om synnerliga skäl utan att sätta
hemundervisning i system.
Vid ställd proposition på dels ordförandens Leif Andersson ( c) bifallsförslag för hemundervisning för
Miriam Bergmark och dels Anders Karlssons (s) avslagsförslag finner ordföranden att barn- och
utbildningsnämnden antar ordförandens bifallsförslag.
Votering begärs. Följande voteringsproposition fastställs:
Ja-röst för ordförandens Leif Andersson (c) bifallsförslag
Nej-röst för Anders Karlssons (s) avslagsförslag
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Dnr 068/10

Forts.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
med 6 ja-röster (Bo Falkenström (m), Jennie Johansson (m), Trygve Lundblad (kd), Maria
Sanfridsson (kd), Kurre Carlsson (fp), Leif Andersson (c) mot 5 nej-röster (Anders Karlsson (s),
Birthe Afvander (s), Ingegerd Hellgren (s), Anita Hellgren (s), Marie Thiele (s) )
att bifalla begäran om hemundervisning för Miriam Bergmark, skolår 2, läsåret 2010/11. Bifall till
ansökan om hemundervisning förutsätter fortsatt insyn genom kommunal skola i Tranås.
Socialdemokratiska gruppen anmäler reservation mot beslutet.
_____
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§ 120

Dnr 015/10

Aktuellt placeringsläge i barnomsorgen
Rapport från placeringsansvarig utvisar ansökningar till totalt 15 platser:
Aug 7

Sept 2

Okt 1

Nov 5

Inför hösten 2010 övergår 196 barn till förskoleklass. 144 barn har nyplacerats i förskolor och
familjedaghem juni - september 2010. 40 barn har bytt förskola.
Lediga platser finns inför hösten på Stoeryds förskola, Kungsparkens förskola. Fröafalls förskola,
Åsvallehults förskola, Brunnsparkens förskola, Enebackens förskola, Änglagårdens förskola och
hos dagbarnvårdare.
Som tidigare meddelats har förvaltningschefen beslutat om neddragning av organisationen vid
Kungsparkens förskola med motsvarande 20 platser under hösten 2010.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

_____
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§ 121

Dnr 044/10

Komplettering av beslut om Parkhallen
Förvaltningschefen föreslår i skrivelse 2010-06-16 barn- och utbildningsnämnden att komplettera
nämndsbeslut i maj 2010, § 89/10, då det kommit barn- och utbildningsförvaltningen till del att
Tranåsbostäder AB ingått hyresavtal med annan hyresgäst för motsvarande lokaler, under de tider
då Holavedsgymnasiet i enlighet med nuvarande avtal inte disponerar lokalerna.
Förvaltningschefen har sammanträffat med Tranåsbostäder AB tillsammans med personal från
restaurangprogrammet angående användning av Parkhallen. Vid information i samverkansgruppen
på nämndsnivå har LR, Lärarförbundet och Kommunal begärt att få ta del av det avtal som slutits av
Tranåsbostäder AB med den andra hyresgästen rörande nyttjande av Parkhallen, och i det fall
offentlighetsprincipen inte tillämpas begärs motivering för detta.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att enligt förvaltningschefens förslag göra följande tillägg till nämnda uppdrag, att projekteringen
inom befintlig lokalyta vid Parkhallen ska innefatta en tydlig verksamhetsåtskillnad av lokalerna för
de båda hyresgästerna. Detta avser samtliga lokaler som innefattar förvaring, beredning och
tillredning av livsmedel samt personal- och elevutrymmen för Holavedsgymnasiets verksamhet,
inbegripet hanteringen av skolluncher i egen regi.
_____
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Dnr 044/10

Uppsägning av hyresavtal om Parkhallen för omförhandling
Förvaltningschefen föreslår barn- och utbildningsnämnden att säga upp två av hyresavtalen för
Parkhallen för omförhandling, med anledning av förändringar av villkoren för såväl utbildningsverksamheten som skolluncherna för Holavedsgymnasiet. Konsekvenserna av ytterligare
hyresgästs verksamhet i lokalerna samt möjligheten till olika handlingsalternativ med anledning av
kommunstyrelsens ställningstagande utifrån den pågående kostutredningens rapport kräver att
barn- och utbildningsnämnden har maximal handlingsfrihet i vägvalsbeslut gällande gymnasieskolans fortsatta verksamhet i de aktuella lokalerna.
Förvaltningschefen har sammanträffat med Tranåsbostäder AB tillsammans med personal från
restaurangprogrammet angående användning av Parkhallen.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att säga upp för omförhandling dels avtalet för skolbespisning (kök 156 m² övriga utrymmen 959 m²)
och dels avtalet för kök, restaurang och personalutrymmen (totalt 450 m²) enligt förvaltningschefens
förslag.
_____
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§ 123

Dnr 075/10

Åsvallehults förskola – förslag till ombyggnad av kök
Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträdets inledning besökt Åsvallehults förskola, med
information om förslag till ombyggnad av tillagningskök av rektor Annelie Johansson.
Göran Lorentzi, Tranåsbostäder AB har informerat arbetsutskottet om två alternativa förslag till
ombyggnad av tillagningskök vid Åsvallehults förskola efter samråd med t. f. rektor och personal.
Uppdraget har lämnats till följd av att bygglov inte längre är tillfälligt utan har permanentats för
förskola, och ökade krav finns då från miljö- och hälsoskyddslagstiftningen för tillagningskök.
Alternativ 1 innebär ombyggnad främst inom befintliga ytor, med mindre tillbyggnad endast för
varuintag och personalutrymmen. Alternativ 2 innebär tillbyggnad med helt nytt kök med en yta av
44 m 2.
Kalkylen utmynnar i hyreskostnad per år med 199 700 kr (investering på 2 065 tkr) för alternativ 1
och 225 300 kr (investering på 2 130 tkr) för alternativ 2, vilket bedöms som en liten skillnad i
förhållande till mervärdet för verksamheten.
Rektor informerar vid nämndens besök om att ytterligare synpunkter finns från verksamheten, bl. a.
behov av avlastningsytor i tillagningsköket.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att uppdra till Tranåsbostäder AB att genomföra ombyggnad av kök vid Åsvallehults förskola enligt
alternativ 2, då alternativ 1 bedöms innebära för stort bortfall av yta för verksamheten.
Kurre Carlsson (fp) anmäler jäv och är inte närvarande vid ärendets behandling.
_____
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§ 124
Tack och glad sommar
Ordföranden tackar barn- och utbildningsnämnden för arbetet det gångna halvåret och
tillönskar en trevlig sommar. Ledamöterna tillönskar ordföranden detsamma.
_____
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