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§ 167
Barn- och utbildningsnämndens besök på Lärcentrum Västra vux
Barn- och utbildningsnämndens sammanträde inleds med besök i den äldre delen av Lärcentrum
Västra vux under ledning av rektor Elisabeth Åman. Den äldre delen används främst för sfiundervisning och särvux, och inrymmer också expeditionslokaler med studievärd, lärararbetsrum
och vägledningscentrum. Schema för undervisningen kan i princip läggas endast för en månad i
taget p.g.a.ständiga elevförändringar, och lokaler får hela tiden pusslas mot elevantal. Antal sfielever är f.n. ca 130 som studerar på olika nivåer. Därav är ca 30 somalier, som är analfabeter och
kräver särskild lärarkompetens som f.n. endast finns hos pensionsavgångna lärare. Utrymmen för
klädavhängning saknas. Rampar fungerar någorlunda för särvuxelever, som är få och kan hjälpas in
och ut.
Luftkvaliteten är sämre i s.k. Stiga-huset. Raster och vädring används som motmedel. Hissproblem
råder i huset, där nu också 3:e våningen tillfälligt har förhyrts. Skärmväggar får användas som
tillfällig lokalavskärmning.
Undervisningen startar kl. 08.30, och är upplagd i individuella studieplaner och kurser.
Omvårdnadsutbildning har mest stabilt schema. Västra vux är tekniskt välutrustat med datorer och
OH-kanoner. Datorer används för alla skolformerna. I vägledningscentrat arbetar 3 studie- och
yrkesvägledare, och ytterligare en tjänst arbetar med yrkesvux som utöver produktion av kurser och
poäng kräver uppföljning av individers resultat till Skolverket. Korrekt registrering mot CSN är viktig,
och elektronisk plattform används för mätning av elevers studieaktivitet, fysisk närvaro krävs inte för
studier. Valideringar, yrkesprövningar och ämnesprövningar utförs. Handlingar prövas av Verket för
högskoleservice. Mall finns för bedömning i sfi och samma bedömningar eftersträvas i hela
kommunen i svenska som andraspråk. Projekt Redo för jobb har drivits i 2 år, i 4 omgångar med
förberedelse för industriarbete och praktik.
Nämndssammanträdet hålls i vuxenutbildningens konferensrum i s.k. Stiga-huset.
_____
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§ 168
Fastställande av föredragningslista
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa föredragningslistan med följande tillägg:
-

Inbjudan till Holavedssalongerna 2010

-

Fråga angående fortsatt behandling av ärendet om restaurangprogrammet

_____
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§ 169

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 5 Britt Andersson

Förskola

Grund-/sär

Skolb omsorg

Övrigt

1 (vårdnb)
2

_____

Justerares sign
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§ 170

Meddelanden
Följande meddelanden föredras och läggs till handlingarna:
- Regeringskansliet: Betyg från årskurs 6 i grundskolan
- Regeringskansliet: Nationell handlingsplan för arbetsmiljöpolitiken
- Skolinspektionen ber 50 000 personer att berätta om sin skola, inför 2011 års inspektioner
- Skolinspektionen: Skolan har ett allvarligt likvärdighetsproblem
- Skolverket: Statsbidrag till maxtaxa 2,7 Mkr samt kvalitetssäkring 432,6 tkr
- Skolverkets begäran om förändringar i förordningarna om statsbidrag för maxtaxa m. m.
- Skolverket: En ökning av elevvårdspersonal i grund- och gymnasieskolan under 2000-talet
- Arbetsutskottet har tillsammans med socialnämndens arbetsutskott kallats till kommunrevisionen
2010-10-25, kl. 14.00
- Ordförandens svar på interpellation angående förskolor och grundskolor
- BEO:s (Barn- och elevombudsmannens) beslut om avskrivning av en anmälan avseende
Gripenbergs skola
- SKL cirkulär 10:63 med regeringens budgetproposition, avseende barn- och utbildning.
____
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§ 171

Nya bu-rådsrapporter (barn- och ungdomsråd)
Trygve Lundbladh (kd) rapporterar från brukarråd vid Adelövs friskola, i korthet om:
-

Antal elever är 46 (F-klass 8, år1-2 14 elever, 3-4 15 elever och 5-6 9 elever), varav 32 från
Tranås kommun, 4 från Aneby kommun och 8 från Gränna/Jönköpings kommun

-

Ombyggnad av kök och matsal projekteras, åtgärder efter radonmätning

-

Skolans lokaler har utökats genom köp av en paviljong

-

Bidrag genom landsbygdsprojekt för skolgården, också för andras aktiviteter

-

Skolskjutsar fungerar bra – med 4 bussar

-

Budgeten är i balans – omslutning på 3,7 Mkr

samt rapporterar från bu-råd på Fröafallsskolan, som han och Anders Karlsson ( s) deltagit i :
-

Skolarbetet i de olika årskurserna

-

Intressant diskussion kring kostutredningen på remiss efter presentation av kostavdelningens
chef

-

Likabehandlingsplanens betoning av dokumentation vid ev kränkande behandling

-

Diskussion kring insamlingar till fadderbarn m m

-

Större restriktivitet för elevers ledighet har aviserats – men det kan finnas synnerliga skäl

-

Nya lekredskap

Anders Karlsson (s) rapporterar från bu-råd vid Sommens skola:
-

Efter diskussion kring antal barn i förskolan, 50, samt på fritidshemmet 47 gavs uppdrag till
rektor att upprätta skrivelse till bu-nämnden om skolsituationen i Sommen

-

Verksamheten fungerar bra under t.f. rektor Sofia Gärskog under hösten

samt från yrkesråd för byggprogrammet vid Holavedsgymnasiet:
-

väl fungerande yrkesråd, med engagerad bransch. I det närmaste alla elever har fått jobb efter
utbildningen

Maywor Hansson (kd) rapporterar kort från Ängaryds förskola:
-

utvärdering av semesterperioden utvisade att tjänstgörande ordinarie personal varit få.

Ordföranden Leif Andersson ( c) rapporterar från bu-råd på Junkaremålsskolan, F-5, som han och
Birthe Afvander (s) deltagit i:
Justerares sign

träningsskolan önskar lugn musik vid skollunchen
Utdragsbestyrkande
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§ 171

-

mycket utvändig förstörelse tidigare, också av cyklar, och övervakningskamera är önskad

-

”matte-gård” iordningsställs bl.a. genom byggprogrammets elever

-

svenskprojekt

-

barn och personal är nöjda med ”ute-fritids” verksamhet

-

synpunkter på kostutredningen lämnas till rektor; elever har upplevt det kul med kändiskocks
besök på skolan

-

längre ledigheter för elever kommer att beviljas med restriktivitet

-

förslaget till ombyggnad har bu-nämnden vidarebefordrat till Tranåsbostäder AB.

Jennie Johansson (m) föreslår att riktlinjer för elevers insamlingar på skolorna ska upprättas.
Anders Karlsson (s) och Anita Hellgren (s) ansluter sig till förslaget.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att uppdra till arbetsutskottet att upprätta riktlinjer för elevers insamlingar på skolor.

_____
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§ 172

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 september 2010.
Arbetsutskottet har uppdragit till ordföranden att kontakta tillskrivna pensionärsföreningar för svar
angående inställning till att medverka i projekt med utomstående vuxna på skolgårdar.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att punkten om kartläggning av taxan för kulturskolan anses redovisad och ska strykas, samt att i
övrigt godkänna den uppdaterade ärendebevakningslistan.
_____
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§ 173
Konferensinbjudningar
Förteckning föreligger över konferensinbjudningar, samt inbjudan till Skolinspektionens dag 2010
bl.a. i Linköping 24 november 2010.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att utse ordföranden Leif Andersson (c) att delta vid Skolinspektionens dag i Linköping.
___
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§ 174

Dnr 012/10

Budgetuppföljning efter 9 mån 2010
Arbetsutskottet har beslutat att emotse fullständig budgetuppföljning till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. Följande förbrukning efter periodisering rapporteras efter 9 mån att
jämföras med riktpunkten 75 % :
Barnomsorg och grundskola efter periodisering 73,3 %
Gymnasieskola

73,4 %

Vuxenutbildning

81,5 %

Totalt förvaltningen

72,8 %

Därav rapporteras följande personalkostnadsutfall efter 9 mån efter periodisering:
Barnomsorg och grundskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildning
Totalt förvaltningen

72,5 %
75,8 %
81,3 %
73,5 %

Negativ avvikelse för personalkostnader finns för bu gemensamt (buffertar), bu-nämnden och
Ängarydsskolan. Hänsyn är tagen till nya löner fr. o. m. april.
Resursfördelningssystemet uppvisar negativ avvikelse för Sommens skola och Ängarydsskolan.
Ordföranden har sammanträffat med rektorerna för Ängarydsskolan och Hubbarpsskolan angående
lokalfrågor och ekonomisk enhet. I resursfördelningssystemet ligger förskolorna lågt, men
avstämning per tertiär kommer att innebära reducering av anslag med upp emot 900 tkr p.g.a. färre
barn. För vuxenutbildningen finns avvikelser p.g.a. projekt. TUC har hållits utanför barn- och
utbildningsnämndens ram.
Förvaltningens analys pekar mot budgetresultat med + 4,0 Mkr, som avses balansera minskad ram
år 2011.
Investeringsbudgeten följer totalt riktvärdet väl.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
_____
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§ 175
Jämförelsetal för huvudmän – kommunblad från Skolverket/SCB
avseende 2009
Skolverket översänder årligen kommunblad med jämförelsetal, som underlag för diskussion och
reflektion om den lokala verksamheten. Organisationstal är tidigare publicerade, medan
kostnadsjämförelserna för 2009 nyredovisas.
Jämförelsetalen för förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen utvisar att andelen inskrivna barn
i Tranås kommun är oförändrad med 63 % och 12 % finns i enskild regi. Avgiftsfinansieringsgraden
ligger på genomsnittet 10 %. Därav har andelen inskrivna barn 1-5 år minskat från 79% till 78 %,
vilket kan tillskrivas färre 1-åringar, för vilka i stället valts vårdnadsbidrag.
Andel årsarbetare i förskolor med pedagogisk utbildning har ökat ytterligare i Tranås från 73 % till
76 %, mot rikets 54 %. Antalet inskrivna barn per årsarbetare har i Tranås kommun minskat något
från 5,8 till 5,7, genom en viss förändring i resurstilldelningen. Genomsnittet i landet är oförändrat
5,3. Kostnaden per inskrivet barn i Tranås kommun är i det närmaste oförändrad, 115 200 kr, och
ligger fortsatt under riksgenomsnittet på 117 600 kr.
Antalet inskrivna barn per anställd i pedagogisk omsorg/familjedaghem i Tranås har ökat marginellt
från 5,1 till 5,2, ungefär som kommungruppen. Kostnaden per inskrivet barn har minskat något från
100 000 kr till 98 900, något högre än genomsnittet. 94 600 kr.
Andelen inskrivna barn i fritidshem har återgått till 74 % av barn i åldern 6-9 år, och har i åldern 1012 år minskat till 10 %, under kommungruppen och riket. Antal inskrivna barn per årsarbetare har
ökat ytterligare från 18,8 till 20,4, högre än kommungruppen men lägre än riksgenomsnittet.
Kostnaden per inskrivet barn är i princip oförändrad, 30 000 kr, klart lägre än genomsnittet.
Andelen 6-åringar i förskoleklass var 100 % i Tranås kommun. Kostnaden per elev i förskoleklass
har minskat ytterligare från 42 400 kr till 31 900, och ligger för fjärde året lägre än andra kommuners
kostnad efter besparingar genom avtalsförändring och en effektiviserad organisation de senaste
åren.
Antalet lärare per 100 elever för grundskolan var 7,9, en kraftig minskning från 8,6. Riksgenomsnittet var 8,3 lärare/100 elever. Personalneddragning som gjordes under år 2009 av budgetskäl,
dels vid årsskiftet och dels inför läsåret 2009/10 avspeglar sig.
Andelen lärare med pedagogisk utbildning var 91 %, högre än riksgenomsnittet på 88 %. Den totala
kostnaden per elev i grundskolan ligger nu mer än 14 tkr under riksgenomsnittet, 69 600 kr/elev mot
rikets 83 700 kr/elev. Drygt hälften av avvikelsen hänförs till kostnaden för undervisning och mindre
än hälften till lokalkostnader, eller
Tranås

Samtl knr

Differens

Undervisning

36 700

42 800

- 6 100

Lokaler

11 900

16 700

- 4 800

Andelen elever i år 9 som ej uppnått målen i ett eller flera ämnen har ökat från 20 % till 23 %, nära
genomsnittet på 24 %. Andelen elever i år 9 som var behöriga till gymnasieskola var 91 %, högre än
landet och kommungruppen på 88 %.
För grundsärskolan har kostnaden per elev genom elevförändringar ökat från 295 500 kr till 350 000
kr, högre än kommungruppen och genomsnittet. Kostnad per elev i gymnasiesärskolan ligger på
ungefär oförändrad nivå 238 600 kr, något lägre än genomsnittet.
För gymnasieskolan har andelen elever från annan kommun ökat marginellt från 35 till 36 %.
Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-10-25

Sida 13 (24)

f

§ 175
Antalet lärare per 100 elever har minskat kraftigt från 8,8 till 8,3, vilket är mycket nära riksgenomsnittet på 8,2 och klart lägre än kommungruppen på 9,0. Andel lärare med pedagogisk utbildning
har ökat ytterligare något till 70 % mot rikets genomsnitt 80 % och kommungruppen 74 %.
Kostnaden för gymnasieundervisning har ökat något till 43 200 kr, helt i nivå med andra kommuner.
Kostnaden för lokaler per elev i Tranås är oförändrat låg, 16 600 kr/elev, mot genomsnittet 19 100
kr/elev.
Andelen elever som fullföljt utbildningen inom 4 år har minskat något från 84 % till 82 %, men är
ändå klart högre än kommungruppen och genomsnittet. Andelen invånare 20 år med
grundläggande behörighet till högskola är något lägre 69 % mot tidigare 72 %, men klart högre än
kommungruppen och genomsnittet.
För komvux är andelen deltagare 20-64 år ganska oförändrat 3,7 %, något högre än genomsnittet.
Andel kursdeltagare hos annan utbildningsanordnare har sjunkit från 12 % till 8 %, medan
genomsnittet gått åt andra hållet från 29 % till 33 %. Andel elever som godkänts i SFI har ökat kraftigt,
från 39 % till 51%, en mycket positiv avvikelse mot genomsnitt på ca 30 %, något som kan
sammanhänga med de projekt som drivits.
Kostnaden per heltidsstuderande i komvux är i Tranås 37 700 kr mot genomsnittets 48 400 kr, vilket
tolkas bero på mycket låga lokalkostnader.
Kostnaden per invånare för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg har i Tranås ökat från 6 371 kr till
6 529 kr, vilket är högre än kommungruppen men lägre än riksgenomsnittet. Utbildningskostnaden har i
Tranås minskat från 15 103 kr/invånare till 14 665 kr, vilket är i nivå med riksgenomsnittet men klart
lägre än kommungruppen.

Arbetsutskottet har konstaterat
att flertalet statistikuppgifter ligger väl i nivå med kommungruppen och riksgenomsnittet, dock
uppmärksammas följande:
- att antal inskrivna barn per avdelning i fritidshem är ett föråldrat mått, som inte avspeglar hur
arbetet numera organiseras i fritidshem
- att andel elever i åk 9 som inte uppnått målen i ett eller flera ämnen upplevs skrämmande högt
med 23 %, och frågan bör lyftas hur vi förbättrar resultatet i grundskolans alla 16 ämnen
- att kostnadsavvikelsen i grundskolan har efter en stigande ökning årligen nu har nått över 14
tkr/elev och är sammansatt av en något högre avvikelse för undervisning än för lokaler
- att Tranås kommuns budget är i balans efter neddragningar år 2009; personaltätheten kan antas
påverkas kommande år i andra kommuner som ännu inte gjort budgetanpassning,
Vid information i samverkansgruppen på bu-nämndsnivå har uppmärksammats bekräftelsen av de
kraftiga sänkningarna av personaltätheten, dels i grundskolan från 8,6 till 7,9 lärare/100 elever mot
riksgenomsnittet på 8,3, och dels i gymnasieskolan från 8,8 till 8,3 lärare/ 100 elever, vilket är
mycket nära riksgenomsnittet på 8,2 och klart lägre än kommungruppen på 9,0.
Anita Hellgren (s) framför föräldrars synpunkter på att de inte är nöjda med organisationen i
förskolorna, utan önskar mindre barngrupper och att byggnation utformas med tanke på
förutsättningar att bedriva verksamhet i små grupper.
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§ 175
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
_____
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§ 176

Motion för integrationspolitiskt handlingsprogram – remiss
Kommunfullmäktige har till bl. a. barn- och utbildningsnämnden remitterat motion från Hannah
Hellgren (s) med förslag om att ett politiskt handlingsprogram för integration skapas med tydliga mål
som innefattar konkreta samarbetsformer med aktuella föreningar.
Arbetsutskottet konstaterar att barn- och utbildningsförvaltningen deltar i följande arbetsgrupper
inom Tranås kommun:
- Styrgrupp för flyktingmottagning
- Arbetsgrupp för ensamkommande flyktingbarn
- Ung chans
Vidare konstateras att riksdagen beslutat att Arbetsförmedlingen fr. o. m. 1 december 2010 får
ansvar för nyanlända invandrare. Arbetsförmedlingen ska, genom etableringssamtal tillsammans
med den nyanlände och i samverkan med bl. a. berörda kommuner, upprätta en individuell
etableringsplan med insatser som ska underlätta och påskynda den nyanländes etablering på
arbetsmarknaden. Planen ska innehålla minst svenska för invandrare (sfi), samhällsorientering och
arbetsförberedande aktiviteter. Etableringsplanens aktiviteter ska bedrivas på heltid och pågår
under maximalt 24 månader. En ny aktör — etableringslots — ska stödja den nyanlände på vägen
till arbete. Etableringslotsen är en fristående aktör, ett företag eller en organisation, som arbetar på
uppdrag av Arbetsförmedlingen. För den nyanlände blir etableringslotsen en viktig personlig kontakt
— en brygga till det svenska samhället. Etableringslotsen ska stödja den nyanlände i arbetsrelaterade frågor, men också i sociala frågor. Arbetsförmedlingen kommer också att ta över
ersättningen från kommunerna, etableringsersättning.
Kommunernas roll för etablering av nyanlända blir för socialtjänsten ansvar för bostadsförsörjning
och insatser inom det sociala området, och för barn- och utbildningsförvaltningen undervisning i
svenska (sfi), samhällsorientering och annan vuxenutbildning, skola och barnomsorg. T.f.
förvaltningschefen meddelar att förvaltningarna börjat se över befintliga avtal.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att i svar på motionen påtala de samarbetsgrupper som redan finns och förändringen med
Arbetsförmedlingens huvudansvar för nyanlända invandrare. Barn- och utbildningsnämnden ställer
sig positiv till integrationspolitiskt handlingsprogram och föreslår bifall till motionen.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-10-25

Sida 16 (24)

f

§ 177

Information inför valet 19 sept 2010 - Demokratikommitténs skrivelse
till Holavedsgymnasiet
Protokollsutdrag från Demokratikommittén har sänts till Holavedsgymnasiet, med kopia till barn- och
utbildningsnämnden, med kritiska synpunkter på:
-

planeringen av insatser inför valet har påbörjats för sent

-

presentation ute i klasserna har lagts upp så att det gått åt orimligt mycket tid för partierna i
förhållande till den korta tid som varit avsatt för varje klass

-

lärare har avbrutit pågående presentationer och framfört kritik mot partiprogrammen

-

den paneldebatt som genomfördes var dåligt förberedd i flera avseenden och de elever
som hade i uppdrag att svara för den gavs inte rätt förutsättningar för detta uppdrag

-

osäkert om skolan önskade lokala partiföreträdare eller politiker som kunde föra en
diskussion om riksdags- och landstingspolitik och ideologiska frågor.

På arbetsutskottets begäran får barn- och utbildningsnämnden del av Sture Brolins, ansvarig rektor,
svar till Demokratikommittén. Svaret tar upp skolans demokratiuppdrag enligt skollag och läroplan,
som är vidare än aktiviteter i samband med politiska val. Sakskäl redovisas till sen information till
partierna, och synpunkterna i övrigt har kommenterats.
Svaret utmynnar i att Demokratikommittén inbjuds till Holavedsgymnasiet för samtal med rektor och
lärare i samhällskunskap kring skolans demokratiuppdrag och framtida samarbete under såväl valår
som icke-valår.

Barn- och utbildningsnämnden konstaterar
att olika uppfattningar finns från partiföreträdare om hur olika moment i valinformationen
fungerat, samt lägger rektors svar till handlingarna.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-10-25
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§ 178

SFI-bonus – delegationsbemyndigande m m
Sedan 1 september 2010 är verksamhet med sfi-bonus permanent i alla Sveriges kommuner. Sfibonus innebär att nyanlända invandrare (folkbokförda från 1 juli 2010) som slutfört vissa kurser
inom sfi kan bli beviljade en bonus. Beroende på vilken kurs den studerande har slutfört kan hon
eller han beviljas 6000, 8000 eller 12 000 kronor.
Kommunen ska informera de studerande om möjligheten att ansöka om sfi-bonus och om vilka
regler som gäller. Kommunen ska även ta emot ansökningar, besluta om och betala ut bonusen.
Skolverket ersätter kommunerna fyra gånger per år för utbetalda bonusbelopp och med 800 kronor
för administration per utbetalad bonus.
Skolverket bistår kommunerna med följande i informationsinsatserna till de studerande:
- Lättläst information om sfi-bonus, ansökningsblankett, lista över klassningskoder hos
Migrationsverket vilka berättigar till sfi-bonus.
Vid överläggning inom bu-förvaltningen har överenskommits att information ska ges och
handläggning ske vid Lärcentrum Västra vux, och rektor förslår att delegation ges till
assistent/handläggare att besluta om sfi-bonus. Rekvisition av bonusbelopp och bidrag för
administration hos Skolverket hanteras av förvaltningsekonomen.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att komplettera delegationsordningen med att beslut om sfi-bonus delegeras till assistent/
handläggare vid Västra vux.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-10-25
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§ 179

Samverkansavtal om Naturbruksutbildning i Jönköpings län – yttrande
Primärkommunala nämnden inom Regionförbundet Jönköpings län har remitterat förslag till nytt
avtal avseende naturbruksgymnasierna i länet till kommunerna för godkännande senast
2010-11-30.
Samverkansavtal om naturbruksutbildning med Landstinget i Jönköpings län har varit uppsagt av
länets kommuner, för omförhandling. Riksdagsbeslut om offentliga bidrag på lika villkor har föranlett
bl.a. krav på åtskillnad mellan elevkostnad och ersättning för överföring av skatteväxlat belopp som
kvarstår sedan skatteväxlingen år 1999.
Kommunerna får genom nytt avtal inflytande genom primärkommunala nämnden.
Förslaget har behandlats på skolchefsträff i länet, gemensamt med barn- och utbildningsnämndernas presidier, i Tranås 2010-10-22. Från Tranås kommun deltog vice ordföranden Anders Karlsson
(s). Utgångspunkten var att ingen kommun vid överläggning inför avtalsuppsägning uttalat att nytt
avtal inte ska tecknas. 9 kommuner av 12 närvarande vill helst se en differentierad prislista för
naturprogrammets (4) inriktningar. Dessutom uttalade 4 kommuner tveksamhet till oförändrad punkt
6, som reglerar beräkning av elevkostnad i 30 % som en fast ersättning och 70 % som en rörlig del.
Yrkanden
Ordföranden Leif Andersson (c) yrkar ändring av arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen, till
att avtalet om naturbruksutbildning kan godkännas, dock med begäran till primärkommunala
nämnden om att differentierad prislista för naturbruksprogrammets inriktningar utarbetas. Vidare ska
elevkostnadens beräkning i 30 % som en fast ersättning contra 70 % som en rörlig del upphöra
p.g.a. intentionerna i lika villkor inom utbildningsväsendet.
Bo Falkenström (m) yrkar tillägg med att bu-förvaltningen ska tillföra ärendet uppgifter om avtalets
kostnadsmässiga konsekvenser inför behandling av kommunstyrelsen.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att avge yttrande till kommunstyrelsen enligt ordförandens Leif Andersson (c) ändringsyrkande,
samt att lämna uppdrag till barn- och utbildningsförvaltningen enligt det av Bo Falkenström (m)
yrkade tillägget.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-10-25
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§ 180

Motion om datorer till elever i åk 7-9 samt gymnasieelever – remiss
Kommunfullmäktige har till barn- och utbildningsnämnden remitterat motion från Bo Falkenström
(m) och Ulf Clasén (m) med förslag om att en kraftfull förstärkning beträffande tillgång till IT som
lärande verktyg genomförs för samtliga elever från årskurs 7 till 9 och på gymnasieskolan.
Förvaltningsekonomen har meddelat att I budgeten har efter en genomgång år 2006 avsatts i
genomsnitt 400 tkr årligen för uppgradering och nyinköp av datorer till grundskolan, och
gymnasieskolan använder ca 400 tkr årligen av investeringsbudgeten för datorer.
I arbetsutskottets diskussion har belysts de kringkostnader som utökad datorpark medför.
På arbetsutskottets begäran förtydligar motionären Bo Falkenström (m), att förslaget i princip
innebär en stegvis utbyggnad till leasing av en dator per elev i gymnasieskolan och till grundskolans
årskurs 9,8 och 7. Förslaget är lagt av konkurrensskäl, och det finns exempel från t.ex. Mjölby
kommun och Åtvidabergs kommun.
Arbetsutskottet har uppdragit till t.f. förvaltningschefen att inhämta synpunkter från respektive
ledningsgrupp för grundskola respektive gymnasieskola på motionen, och att dessutom inhämta
synpunkter och kostnadsbedömning från dataavdelningen.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att motionssvar ska avges efter ytterligare ärendeberedning.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
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§ 181

Antal barn i förskoleålder i förhållande till barnomsorgsplatser –
redovisning av uppdrag
Arbetsutskottet har uppdragit till förvaltningen att karlägga antal barn i förskoleåldern i olika
områden i förhållande till befintliga barnomsorgsplatser.
Befolkningsstatistiken ger möjlighet till kartläggning efter postnr, som dock inte enhetligt svarar mot
viss förskola. Täckningen är högst i västra delarna av Tranås, och lägst i Linderås-Adelöv.
Ett alternativ till utbyggnad i Tranås som diskuterats är utökning från 2 till 3 avdelningar vid
Åsvallehults förskola, för att få ökad ekonomisk effektivitet vid enheten. Ett annat alternativ är
utökning från 3 till 4 avdelningar vid Junkaremålens förskola.
Svenska kyrkan överväger drift av enskild förskola i Sommen enligt pressuppgift.
Vid ordförandens kontakt med plan- och byggavdelningen har uppgift begärts om uppskattad yta för
en förskoleavdelning.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att till planberedningen anmäla behov av stadsplaneändring för tillbyggnad av Åsvallehults förskola
med en avdelning från 2 till 3-avdelningar.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar dessutom
att hos Tranåsbostäder AB begära bedömning av ytbehov för tillbyggnaden.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
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§ 182

Aktuellt köläge i barnomsorgen
Rapport från placeringsansvarig utvisar ansökningar till totalt 62 platser:
Nov 7

Dec 0

Jan 32

Febr 13 Mars 10

Därav finns 11 ansökningar till Sommens förskola.
Lediga platser finns på Kungsparkens förskola, Ängaryds förskola, Brunnsparkens förskola,
Fröafalls förskola, ev Åsvallehults förskola, Enebackens förskola, Bergets förskola, Hagadals
förskola någon enstaka, Änglagårdens förskola, totalt drygt 35 platser.
Problematiken är att organisationen har utrymme för främst stora barn, medan flertalet ansökningar
avser små barn.
I budget för år 2012 planeras för utökning med 2 avdelningar.
Svenska kyrkan avser att starta enskild förskola i Sommen under våren 2011, enligt pressuppgift.
Enligt § 181/10 har barn- och utbildningsnämnden till planberedningen anmält behov av
stadsplaneändring för tillbyggnad av Åsvallehults förskola med en avdelning från 2 till 3-avdelningar.
På uppdrag av arbetsutskottet redovisar t.f. förvaltningschefen att förskolans rektorer inte kunnat
presentera förslag till förhyrning av tillfälliga lokalytor för förskoleavdelning för ytterligare
förskoleplatser våren 2011. Som minst dålig lösning av ekonomiska skäl bedömer rektorerna att
köläget kan åtgärdas genom att ett antal förskoleplatser tillskapas under våren genom personalförstärkning.

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

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden
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§ 183

Konferensrapporter
Dokumentation har upprättats av nämndens sekreterare Inger Nilsson från regionförbundet
Östsams/Linköpings Universitets konferens i Linköping om Vad påverkar resultaten i svensk
grundskola?, som baserar sig på 6 filmer på Skolverkets hemsida med kommentarer kring reformer,
resursers betydelse för elevers resultat, skolans inre arbete och Skolverkets sammanfattande
analys.
Från motsvarande konferens i Jönköping kompletterar Anders Karlsson (s) och Jennie Johansson
(m) med att lärarnas kapacitet, entusiasm och förmåga att lära ut, tillsammans med flexibel
användning av resurser är det avgörande för resultatet. Bäst resultat visas vid lägst storlek på
årskull.
Dessutom har via e-post sänts ut sekreterarens dokumentation från Rektor och lagen i Jönköping
2010-13 som behandlar:
-

Nya skollagen – viktiga punkter med juristen vid Utbildningsdepartementet Lars Werner

-

Strategier för inspektion – generaldirektör Ann-Marie Beglers sammandrag av
Skolinspektionens granskningar år 2009 samt

-

Granskning av rektors pedagogiska ledarskap – Skolinspektionens avdelning i Linköping

_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
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§ 184

Inbjudan till Holavedssalongerna 2010
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att i likhet med tidigare år inbjuda fyra representanter från vardera Aneby kommun samt KÖBYkommunerna att tillsammans med barn- och utbildningsnämnden närvara vid Holavedens salonger
onsdag 15 december, som anordnas i Parkhallen av gymnasieskolans estetiska program och
restaurangprogrammet i samarbete.

_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 185

Fråga ang fortsatt behandling av ärendet om restaurangprogrammet
På fråga av Kurre Carlsson (fp) meddelar ordföranden Leif Andersson (c) att sammanträffande skett
mellan barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, kommunstyrelsens arbetsutskott samt
gymnasieskolans rektorer. Frågan är ställd utifrån Tranåsbostäder AB:s meddelande i augusti att för
genomförande av ombyggnad av Parkhallen enligt tidplanen måste beställning ske senast
2010-11-01 .
Kommunstyrelsens arbetsutskott har begärt ytterligare kostnadsuppgifter från Tranåsbostäder AB
för alternativ 2, dvs. ombyggnad för oförändrat restaurangprogram. Vissa ombyggnadsarbeten
måste utföras på Parkhallen oavsett vad som inryms. Rektorerna avser att ta med restaurangprogrammet i gymnasieutbudet 2011/12.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

