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§ 207
Fastställande av föredragningslista
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa föredragningslistan utan ändring.
_____
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§ 208

Dnr 001/10

Anmälan av delegationsbeslut
Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna (bilaga till denna paragraf i originalprotokollet).
Specifikation av antal anmälda beslut, efter verksamhet:
Delegat
Bu Eva Bouvin
Ro 1-2 Helene Olofsson
Ro 5 Annelie Johansson
Britt Andersson
Ro 6 Christer Haag

Förskola

Grund-/sär

Skolb omsorg

Övrigt

1 (vårdnb)
2
5
1
1

_____
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§ 209

Meddelanden
- Rektors för gymnasieskolan redovisning till Skolinspektionen avseende ämnet svenska på
Holavedsgymnasiets barn- och fritidsprogram
- Rektors för vuxenutbildningen redovisning av uppföljning till Skolverket av beslut 2010-01-29
avseende statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 172/10 med yttrande angående samverkansavtal om
naturbruksutbildning i Jönköpings län
- Anteckningar från Regionförbundet Östsam 2010-11-25 angående samverkansavtal för
gymnasieskolan och arbetet med inriktning mot gemensam prislista
- Slutförhandlat samverkansavtal med Östsam, daterat 2010-12-09, med smärre ändringar
- Miljö och hälsa: Möjlighet att avge yttrande angående förslag till beslut om att utreda buller på
Lillaryd, kontrollrapporter över livsmedelstillsyn Hagadals förskola, Ängaryds förskola, Novisen
restaurangprogrammet (2 ggr) samt Lillaryds avlösarlägenhet
- Stadsbiblioteket: Allmänna boklådor upphör.
____
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§ 210

Erfarenheter från kontaktpolitikernas dialoger kring kvalitetsredovisningar för 2009/10
Enligt kvalitetscykel fastlagd i Tranås kommuns skolplan ska erfarenheter från kontaktpolitikernas
dialoger på enheterna kring kvalitetsredovisningar för 2009/10 behandlas i december.
Följande återrapporter görs från kontaktpolitikerna efter kvalitetsredovisningarnas behandling i
bu-råd eller motsvarande:
Ro 1-2
Kvalitetsredovisningarna har sänts ut till kontaktpolitikerna. Ingen kontaktpolitiker kom till av
rektorerna erbjuden gemensam genomgång.
Ro 3
Jennie Johansson (m) informerar tillsammans med Marie Thiele (s) om hög andel barn på
fritidshem på Hubbarpsskolan. Ängarydsskolan har problem med schema för ämneslärarsystem.
IT-miljön var dålig under läsåret, och ifrågasättanden görs av varför nya system prövas inom buförvaltningen. Ljuspunkt är att jämförelse av samma elevers resultat mellan åk 5 och åk 9 har visat
förbättrade resultat. Reflektionen är att det är bra med förebilder, att resultat kan förbättras!
Ro 4
Anders Karlsson (s) reflekterar kring 270 elever på Norrskolan och 170 inskrivna fritidshemsbarn.
Åtgärdsprogram finns för 55 barn. Flera elever behöver svenska som andraspråk vilket kräver
ökade resurser. I övrigt togs upp ett aktivt värdegrundsarbete, uppföljning av likabehandlingsplan,
goda värden i Skoldialogen, men förbättringsområde finns som tydlighet mot föräldrar.
Ro 5
Trygve Lundblad (kd) rapporterar tillsammans med Anders Karlsson (s) om ändrad organisation för
förskolan till 3 hemvister med barn i åldern 1-5 år i varje, vilket ska göra det lättare att gå in hos
varandra. Verksamheten upplevs ryckig i förskolan, och svårigheter vid för många barn med också
vid för få barn att personalen ska kunna täcka hela dagen. Åsvallehults förskola ser fram emot att få
bli 3 avdelningar. Föräldrar är nöjda. Verksamheten vill förbättra språk och matematik, likabehandlingsplan är reviderad. Farlig slänt finns vid Fröafalls förskola.
På Parkens förskola bedrivs ett aktivt genusarbete, med videofilmning för iakttagelse av bemötande
mot barnen.
Fröafallsskolan är organiserad i åldersintegrerade grupper i åk 1-4 och åldershomogen i åk 5 samt
autismgrupp. Färre riktade resurser har avsatts och i stället har mindre grupper gjorts. Gediget
arbete görs med årsplan för undervisningen, med mål och riktlinjer för varje elev och temaområden
samt kontakt med föräldrar. Skolan gör matriser för att bedöma utvecklingen framåt, vad eleven
ska nå. Nationella prov i år 5 visar mycket få elever som inte nått målen. I stället för miljöcertifiering
läggs arbetet in i NTA. I skolfastigheten är värme och ventilation problem. Frustration har rått över
att IT och därmed ett antal pedagogiska program inte fungerat.
Ro 6
Birthe Afvander (s) uppskattar kvalitetsredovisning med genomgång av hela skolans verksamhet
under 2 tim. Värdegrundsarbetet lyfts fram. Skolan har genomgått tuff besparing med mindre antal
vuxna. Lärare har deltagit i utbildning mot mobbning och diskussion förs om kamratstöd. 85 %
måluppfyllelse i år 9 upplevs inte bra, med minskning speciellt i matematik och svenska ,däremot
har fler nått målen i engelska. Rektor bedömer att extra personal kan göra mycket. Sommarskolor
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§ 210

lyfter inte resultaten, men är bra ändå. 30 olika språk finns på skolan. Knuffkontakter uppstår lätt i
trängsel. Utomhusverksamhet på fritidshem innebär lugnare barn, flest pojkar deltar. Föräldrar
anser att fördelen är att barnen äter bra och sover bra.
Gymnasieskolan
Ordföranden Leif Andersson (c) och vice ordföranden Anders Karlsson (s) delger från
gymnasieskolan att brist på kontakt upplevs med politiker, och avsaknad av naturligt forum för
kontaktpolitiker. Rektorerna anser att det fysiska underhållet blivit sämre med trasiga element och
dålig städning.
Skolinspektionen har för kontrollrättning begärt in kopior av nationella prov; 5 000 kopior i
matematik och engelska har sänts in.
Elever och personal är nöjda i enkät. Elever är nöjda med tillgång till datorer och bra stämning
råder.
Elevrådet har beslutat att flytta studentbalen till Parkhallen.
Följande kommentarer noteras:
T.f.förvaltningschefen meddelar:
- att dataavdelningen nu har varit runt på samtliga skolenheter, och att felanmälningar har minskat
till någon per dag. Vissa program som är konstruerade av lärare går inte längre att använda. Nya
program ska anpassas till citrix-lösning.
- Uppföljning av elevers resultat i varje ämne fortsätter. Underlag sänds ut i december och kommer
att redovisas till barn- och utbildningsnämnden preliminärt i februari 2011. Personal i åk 1-5 har
genomgått kompetensutveckling i bedömning, och närmar sig åk 6-9, samtidigt som elever från åk 5
möts på ett bättre sätt i åk 6-9.
- Politiker föredrar att målområden kan följas i mål-åtgärder etc.
- Förskolorna önskar mer politikerkontakt och att få veta barn- och utbildningsnämndens dagordning
i förväg. Föräldraråd har startat på Åsvallehults förskola.
_____
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§ 211

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 november och arbetsutskottets förslag i december 2010.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att godkänna den uppdaterade ärendebevakningslistan.
_____
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§ 212

Konferensinbjudningar
Regionförbundet Jönköpings län och Landstinget i Jönköpings län inbjuder till ”Tillsammans för
barns och ungas psykiska hälsa”, som anordnas 26 januari 2011 i Huskvarna.
Kostnaden är 375 kr per deltagare.

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden
att utse vice ordföranden Anders Karlsson (s) samt ledamoten Trygve Lundblad (kd) att delta i
konferensen.

_____
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§ 213

Dnr 012/10

Budgetuppföljning efter 11 mån
Följande personalkostnadsutfall efter 11 mån rapporteras efter periodisering, att jämföras med
riktpunkten 91,7 % :
Barnomsorg och grundskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildning
Totalt förvaltningen

89,1 %
91,8 %
102,4 %
89,5 %

Förvaltningsekonomen har kompletterat med uppföljning av resursfördelningssystemet enligt
följande:
Grundskola och fritidshem efter periodisering
Förskolor

90,1 %
90,9 %

Negativa avvikelser finns för barn- och utbildningsnämnden, några förskolor och Ängarydsskolan.
Utfallet för vuxenutbildningen sammanhänger med EU-projekt.
Budgetöverskottet bedöms fortfarande till nivån 5,5 Mkr, men osäkerhet finns i att rektorer kan
verkställa inköp i slutet av året, då det klarlagts att skolans budgetramar visat sig hålla.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga rapporten till protokollet.
_____
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§ 214

Dnr 047/10

Fastställande av 2011 års driftbudget – fördelning mellan verksamhetsformer
För barn- och utbildningsnämnden har kommunfullmäktige fastställt budgetramen år 2011 till
349 991 tkr, före kapitaltjänstförändring, en ökning med 2 298 tkr från budgetram 2010. Till budgetramen tillkommer 2 756 tkr avseende Tranås kommuns kostnader för högskoleutbildning efter
TUC:s avknoppning. Förändringar i sociala avgifter och kapitalkostnader har meddelats från
ekonomiavdelningen. Därefter har förslag till fördelning mellan verksamhetsformer omarbetats
omfattande 352 757 tkr. Dessutom prognostiseras budgetöverskott år 2010, som avses användas
för balans år 2011.
I förutsättningarna för budgetprocessen 2011-2012 har angivits att personalkostnadsökning för år
2011 är känd med i genomsnitt 1,7 %. Lokalkostnadsökning skulle enligt direktiv vara 0 kr. En riktad
utökning gäller Elevhälsan med 200 tkr.
För uppstart av ny verksamhet med familjecentral finns anslagstillskott.
Förslaget till fördelning av budget år 2011 är upprättat mellan verksamhetsformer efter arbetsutskottets intentioner. För resursfördelning för förskola, grundskola, fritidshem gäller följande
principer år 2011, som är i det närmaste oförändrade jämfört med 2010:
* Generell uppräkning per barn/elev och grundresurs med 1,3 %
* Två nivåer för SVA; nyanlända belopp x 3
* Prioritering av grundskolans tidiga år (F-5) + 1 300 kr/elev medföljer från år 2010
(Anm. Fokus på F-klass – åk 2)
* 40 kr/barn och elev i förskola och grundskola läggs centralt för att täcka kostnader för tolkar, som
främst drabbar vissa enheter
För övriga verksamheter föreslås
* löneuppräkning med 1,5 %
Tillkommande tidigare inte kända kostnadsökningar är skolskjutsar efter upphandling med ca 1 Mkr
och kostavdelningen har nyligen begärt prisökning med 1,70 per portion eller med 5,4 %.
Budgetering avses fortsatt göras med buffertar för förskolans - grundskolans resursfördelningssystem med 1,5 Mkr samt för interkommunala ersättningar för gymnasieplatser med 1,5 Mkr. Den
stora förändringen avser ökat antal fritidshemsbarn med 75.
För övertagen verksamhet från TUC finns 1,6 Mkr avsatt.
Gentemot AB Tranåsbostäder gäller indexuppräkning för lokalhyror, dvs. ingen uppräkning. Uppgift
om kostnader efter neddragen städning har inte erhållits. En tanke är att differensen ska tillfalla
respektive enhet för att användas för att förstärka nuvarande nivå på lokalvården. T.f. förvaltningschefen meddelar att uppgift begärts från AB Tranåsbostäder under ett halvår om vad som ingår i
nuvarande städnivå.
Annika Bergman (fp) föreslår att krav ska ställas på AB Tranåsbostäder om att städning i skolorna
ska skötas, och att neddragen städning inte ska accepteras behöva kompletteras med extra
städning. Anders Karlsson (s) och Birthe Afvander (s) ansluter sig till att köp av extra städning är
oacceptabelt.
Marie Thiele (s) påtalar att Jönköpingsmodellen lett till att samma städpersonal inte används vilket
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§ 214

Dnr 047/10

är negativt för eleverna. Tryggve Lundblad (kd) och Jennie Johansson (m) ansluter sig till vikten av
att all personal delar skolans värdegrundssyn. Birthe Afvander (s) påtalar dessutom att försämrad
städning är skadlig för eleverna, då de inte vill använda ostädade toaletter.
Anders Karlsson (s) föreslår fortsatt förhandling med kostavdelningen om skollunchpriset, med
förutsättningen att livsmedlen inte får utsättas för kvalitetssänkning. Ordföranden Leif Andersson (c)
föreslår skrivelse till kommunstyrelsen med påtalande av att budgetprinciperna bör ses över, så att
samma budgetprinciper tillämpas för verksamheter som säljer sina produkter vidare, som för
slutanvändande verksamheter.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att begära uppgift från AB Tranåsbostäder om vad som ingår i städningen på skolorna, som
upplevs ha försämrats. Barn- och utbildningsnämnden påtalar att förutom bra utförande av städning
är kontinuitet med samma personal på skolorna viktig för eleverna, för att all personal ska dela
skolans värdegrund och vara aktiva i arbetet mot kränkande behandling, samt
att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att fortsätta förhandling om skollunchpriset med
kostavdelningen, med förutsättningen bibehållen livsmedelskvalitet, samt att påtala hos
kommunstyrelsen att budgetprinciperna bör ses över, så att samma budgetprinciper tillämpas för
verksamheter som säljer sina produkter vidare, som för slutanvändande verksamheter.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar därefter
att fastställa fördelningen av 2011 års driftbudget mellan verksamheterna enligt bilagor, samt
att uppdra till förvaltningschefen:
- att för förskoleverksamheten genomföra avstämning av ersättning baserat på förändrat barnantal
per den 15 april respektive 15 augusti,
- att inför halvårsskiftet verksställa halvårsavstämning avseende resursfördelningen för grundskola,
fritidshem och särskola,
- att fortlöpande genomföra erforderliga ombudgeteringar inom respektive verksamhetsform, samt
- att vid behov till barn- och utbildningsnämnden redovisa eventuella behov av ombudgeteringar
mellan verksamhetsformerna.

_____
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Dnr 115/10

Programpriser för gymnasieutbildning år 2011
Riksdagsbeslut efter propositionen ”Offentliga bidrag på lika villkor” styr fr.o.m. år 2010 underlaget
för framräkning av programpriser för gymnasieutbildning.
Vägledande principer för bestämmande av bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor från
kommuner inom Regionförbundet ÖSTSAM, efter ny lagstiftning, fastställdes inför år 2010.
Ekonomerna inom ÖSTSAM har fortsatt samarbetet kring principer för framräkning av priser.
Inriktningspriser tas fram för naturbruks- och hantverksprogrammet.
Förvaltningsekonomen presenterar förslag till priser att tillämpa som interkommunal ersättning
mellan kommunerna, dels gymnasiepriser våren 2011 och dels prislista för program efter införande
av GY 11 hösten 2011,
samt motsvarande ersättning till fristående gymnasieskolor våren 2011 samt prislista för program
efter införande av GY 11 hösten 2011.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa programpriser för gymnasieutbildning år 2011, dels i form av interkommunal ersättning
enligt bilaga 1 och dels i form av ersättning till fristående gymnasieskolor enligt bilaga 2.
_____
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Dnr 116/10

Interkommunala priser för förskola, grundskola och fritidshem
Riksdagsbeslut efter propositionen ”Offentliga bidrag på lika villkor” styr fr.o.m. år 2010 underlaget
för framräkning av interkommunala priser för förskola, grundskola och fritidshem.
Förvaltningsekonomen presenterar förslag till prissättning enligt följande:
Förskola
Årskostnad 1-3 år 117 358 kr
Årskostnad 4-5 år

84 865 kr

Fritidshem
Årskostnad

29 588 kr

Grundskola
F-klass – åk 5

58 183 kr

Åk 6-9

64 126 kr

Integrerad särskola
Åk 1-5

129 322 kr

Åk 6-9

175 356 kr

Träningsskolan
Undervisning
Fritidshem

324 000 kr
75 600 kr

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa ovanstående interkommunala priser för förskola, grundskola och fritidshem år 2011.
_____
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§ 217

Dnr 117/10

Bidrag till fristående grundskola och fritidshem år 2011 Lövstadskolan
Bidragsregler för fristående skolor, förskoleklasser, förskolor och fritidshem gäller enligt riksdagsbeslut fr.o.m. år 2010 genom förtydligande av skollagen efter propositionen ”Offentliga bidrag på
lika villkor”.
Förändringarna innebär sammanfattningsvis följande:
• Likabehandlingsprincipen betyder att bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen
tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.
• Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för bestämningen av
bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet.
• Bidraget till fristående skolor (utom individuella program),förskoleklasser, förskolor och fritidshem
ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp.
Tranås kommuns resursfördelningssystem är i princip oförändrat i jämförelse med år 2010.
Individinriktat stöd avgörs i varje särskilt fall. Förslag har utarbetats av förvaltningsekonomen.
Grundskola och grundsärskola
* Bidrag till fristående grundskola och grundsärskola baseras på den ersättning per elev som barnoch utbildningsnämnden fastställt för de kommunala skolorna i två kategorier:
Grundbelopp
Elev F-klass--åk 5

63 524 kr/år

Elev åk 6-9

70 013 kr/år

Elev särskola åk 1-5

139 847 kr/år

Elev särskola åk 6-9

190 459 kr/år

Beloppet bygger på följande grunder:
* Bidrag till lokalkostnad baseras på kommunens genomsnittskostnad
* Bidrag till administration utbetalas med schablon på 3 %
* Bidrag utbetalas med schablon 6 % för mervärdesskatt
* Justering av bidrag sker som för kommunala grundskolor baserat på antal elever inför
halvårsskiftet.
Tilläggsbelopp
Svenska som andraspråk, SvA, per elev

10 000 kr/år

SvA för elev kortade tid än 18 mån i landet 30 000 kr/år
Modersmål, per elev

5 000 kr/år

* Utöver bidrag per elev sker en samordnad bedömning av enskilda elever med behov av ett
särskilt riktat stöd genom barn- och utbildningsförvaltningens Elevhälsa.
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Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-12-16

Sida 16 (37)

f

§ 217

Dnr 117/10

Fritidshem
Grundbelopp
Grundbidrag, avser 1-20 barn

597 255 kr/år

Från det 21:a barnet

30 609 kr/år

Lovplats

5 946 kr/år

Beloppet bygger på följande grunder:
* Bidrag till lokalkostnad baseras på kommunens genomsnittskostnad.
* Bidrag till administration utbetalas med schablon på 3%. Tranås kommun kommer att debitera
kostnad för administration i form av ansökan, köhantering, placering och debitering då barn- och
utbildningsförvaltningen anlitas för denna tjänst.
* Bidrag utbetalas med schablon 6 % för mervärdesskatt
* Justering av bidrag sker som för kommunala fritidshem baserat på antal barn inför halvårsskiftet.
Tilläggsbelopp
* Utöver bidrag per barn sker en samordnad bedömning av enskilda barn med behov av ett särskilt
riktat stöd genom barn- och utbildningsförvaltningens Elevhälsa.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa bidrag till fristående Lövstadskolan för budgetåret 2011:
enligt Skollagen 9 kap 6 § med ovanstående grundbelopp och tilläggsbelopp för grundskolan enligt
framtaget beräkningsunderlag (ny skollag 10 kap 37-39 §§ fr.o.m.2011-07-01)
enligt Skollagen 9 kap 6 a § med ovanstående grundbelopp och tilläggsbelopp för obligatoriska
särskolan enligt framtaget beräkningsunderlag (ny skollag 11 kap 36-38 §§ fr.o.m.2011-07-01)
att fastställa bidrag till Lövstadskolans fritidshem enligt Skollagen 2a kap 17 a § med ovanstående
grundbelopp enligt framtaget beräkningsunderlag (ny skollag 14 kap 15-17 §§ fr.o.m. 2011-07-01)
att utbetalning sker månadsvis med en tolftedel, samt
att ytterligare tilläggsbelopp kan prövas i varje enskilt fall efter särskild ansökan och underställd
prövning bl. a. genom Elevhälsan på motsvarande sätt som för kommunala enheter.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-12-16

Sida 17 (37)

f

§ 218

Dnr 118/10

Bidrag till fristående grundskola år 2011 – Adelövs friskola
Bidragsregler för fristående skolor, förskoleklasser, förskolor och fritidshem gäller enligt riksdagsbeslut fr.o.m. år 2010 genom förtydligande av skollagen efter propositionen ”Offentliga bidrag på
lika villkor”.
Förändringarna innebär sammanfattningsvis följande:
• Likabehandlingsprincipen betyder att bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen
tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.
• Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för bestämningen av
bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet.
• Bidraget till fristående skolor (utom individuella program),förskoleklasser, förskolor och fritidshem
ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp.
Tranås kommuns resursfördelningssystem är i princip oförändrat i jämförelse med år 2010.
Individinriktat stöd avgörs i varje särskilt fall. Förslag har utarbetats av förvaltningsekonomen.
Grundskola
* Bidrag till fristående grundskola baseras på den ersättning per elev som barn- och
utbildningsnämnden fastställt för de kommunala skolorna i två kategorier:
Grundbelopp
Elev F-klass--åk 5

63 524 kr/år

Elev åk 6-9

70 013 kr/år

Beloppet bygger på följande grunder:
* Bidrag till lokalkostnad baseras på kommunens genomsnittskostnad
* Bidrag till administration utbetalas med schablon på 3 %
* Bidrag utbetalas med schablon 6 % för mervärdesskatt
* Justering av bidrag sker som för kommunala grundskolor baserat på antal elever inför
halvårsskiftet.
Tilläggsbelopp
Svenska som andraspråk, SvA, per elev

10 000 kr/år

SvA för elev kortade tid än 18 mån i landet 30 000 kr/år
Modersmål, per elev

5 000 kr/år

* Utöver bidrag per elev sker en samordnad bedömning av enskilda elever med behov av ett
särskilt riktat stöd genom barn- och utbildningsförvaltningens Elevhälsa.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-12-16

Sida 18 (37)

f

§ 218

Dnr 118/10

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa bidrag till Adelövs friskola för budgetåret 2011 enligt Skollagen 9 kap 6 § med
ovanstående grundbelopp och tilläggsbelopp för grundskolan enligt framtaget beräkningsunderlag
(ny skollag 10 kap 37-39 §§ fr.o.m.2011-07-01),
att utbetalning sker månadsvis med en tolftedel, samt
att ytterligare tilläggsbelopp kan prövas i varje enskilt fall efter särskild ansökan.

_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-12-16

Sida 19 (37)

f

§ 219

Dnr 119/10

Bidrag till fristående förskola år 2011 – Enebackens förskola
Bidragsregler för fristående skolor, förskoleklasser, förskolor och fritidshem gäller enligt riksdagsbeslut fr.o.m. år 2010 genom förtydligande av skollagen efter propositionen ”Offentliga bidrag på
lika villkor”.
Förändringarna innebär sammanfattningsvis följande:
• Likabehandlingsprincipen betyder att bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen
tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.
• Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för bestämningen av
bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet.
• Bidraget till fristående skolor (utom individuella program),förskoleklasser, förskolor och fritidshem
ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp.
Tranås kommuns resursfördelningssystem är i princip oförändrat i jämförelse med år 2010.
Individinriktat stöd avgörs i varje särskilt fall. Förslag har utarbetats av förvaltningsekonomen.
Bidrag till fristående förskola baseras på den ersättning per barn som barn- och utbildningsnämnden fastställt för de kommunala förskolorna i två kategorier:
Grundbelopp
Barn 1-3 år
Barn 4-5 år

110 293 kr/år
74 816 kr/år

Beloppet bygger på följande grunder:
* Bidrag till administration utbetalas med schablon på 3%. Tranås kommun kommer att debitera
kostnad för administration i form av ansökan, köhantering, placering och debitering, då barn- och
utbildningsförvaltningen anlitas för denna tjänst.
* Bidrag utbetalas med schablon 6 % för mervärdesskatt
* Avstämningstidpunkt är den 15:e i varje månad. Justering av ersättning till kommunala förskolor
och bidrag till enskilda förskolor, baserat på antal barn och ålderskategori, sker per den 15 april
respektive 15 augusti.
* Motsvarande som för kommunala förskolor ersätts fristående förskola med faktisk lokalkostnad,
som tillkommer utöver grundbeloppet, under förutsättning att kostnaden bedöms som skälig.
Tilläggsbelopp
* Utöver bidrag per barn sker en samordnad bedömning av enskilda barn med behov av ett särskilt
riktat stöd genom barn- och utbildningsförvaltningens Elevhälsa.

Forts.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-12-16

Sida 20 (37)

f

§ 219

Dnr 119/10

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa bidrag till Enebackens förskola för budgetåret 2011 enligt Skollagen 2a kap 17 a § med
ovanstående grundbelopp enligt framtaget beräkningsunderlag (ny skollag 8 kap 21-24 §§ fr.o.m.
2011-07-01).
att utbetalning sker månadsvis med en tolftedel, samt
att ytterligare tilläggsbelopp kan prövas i varje enskilt fall efter särskild ansökan och underställd
prövning bl. a. genom Elevhälsan på motsvarande sätt som för kommunala enheter.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-12-16

Sida 21 (37)

f

§ 220

Dnr 120/10

Bidrag till fristående förskola år 2011 – FVBU/Lukas förskola
Bidragsregler för fristående skolor, förskoleklasser, förskolor och fritidshem gäller enligt riksdagsbeslut fr.o.m. år 2010 genom förtydligande av skollagen efter propositionen ”Offentliga bidrag på
lika villkor”.
Förändringarna innebär sammanfattningsvis följande:
• Likabehandlingsprincipen betyder att bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen
tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.
• Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för bestämningen av
bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet.
• Bidraget till fristående skolor (utom individuella program),förskoleklasser, förskolor och fritidshem
ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp.
Tranås kommuns resursfördelningssystem är i princip oförändrat i jämförelse med år 2010.
Individinriktat stöd avgörs i varje särskilt fall. Förslag har utarbetats av förvaltningsekonomen.
Bidrag till fristående förskola baseras på den ersättning per barn som Barn- och utbildningsnämnden fastställt för de kommunala förskolorna i två kategorier:
Grundbelopp
Barn 1-3 år
Barn 4-5 år

110 293 kr/år
74 816 kr/år

Beloppet bygger på följande grunder:
* Bidrag till administration utbetalas med schablon på 3 procent. Tranås kommun kommer att
debitera kostnad för administration i form av ansökan, köhantering, placering och debitering, då
barn- och utbildningsförvaltningen anlitas för denna tjänst.
* Bidrag utbetalas med schablon 6 % för mervärdesskatt
* Avstämningstidpunkt är den 15:e i varje mån. Justering av ersättning till kommunala förskolor och
bidrag till enskilda förskolor, baserat på antal barn och ålderskategori, sker per den 15 april
respektive 15 augusti.
* Motsvarande som för kommunala förskolor ersätts fristående förskola med faktisk lokalkostnad,
som tillkommer utöver grundbeloppet under förutsättning att kostnaden bedöms som skälig.
Tilläggsbelopp
* Utöver bidrag per barn sker en samordnad bedömning av enskilda barn med behov av ett särskilt
riktat stöd genom barn- och utbildningsförvaltningens Elevhälsa.
Forts.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-12-16

Sida 22 (37)

f

§ 220

Dnr 120/10

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa bidrag till FVBU som huvudman för Lukas förskola för budgetåret 2011 enligt
Skollagen 2a kap 17 a § med ovanstående grundbelopp enligt framtaget beräkningsunderlag (ny
skollag 8 kap 21-24 §§ fr.o.m. 2011-07-01)
att utbetalning sker månadsvis med en tolftedel, samt
att ytterligare tilläggsbelopp kan prövas i varje enskilt fall efter särskild ansökan och underställd
prövning bl. a. genom Elevhälsan på motsvarande sätt som för kommunala enheter.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-12-16

Sida 23 (37)

f

§ 221

Dnr 121/10

Bidrag till fristående förskolor och fritidshem år 2011 – Svenska kyrkan
Bidragsregler för fristående skolor, förskoleklasser, förskolor och fritidshem gäller enligt riksdagsbeslut fr.o.m. år 2010 genom förtydligande av skollagen efter propositionen ”Offentliga bidrag på
lika villkor”.
Förändringarna innebär sammanfattningsvis följande:
• Likabehandlingsprincipen betyder att bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen
tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.
• Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för bestämningen av
bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet.
• Bidraget till fristående skolor (utom individuella program),förskoleklasser, förskolor och fritidshem
ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp.
Tranås kommuns resursfördelningssystem är i princip oförändrat i jämförelse med år 2010.
Individinriktat stöd avgörs i varje särskilt fall. Förslag har utarbetats av förvaltningsekonomen.
Förskola
* Bidrag till fristående förskola baseras på den ersättning per barn som barn- och utbildningsnämnden fastställt för de kommunala förskolorna i två kategorier:
Grundbelopp
Barn 1-3 år
Barn 4-5 år

110 293 kr/år
74 816 kr/år

Beloppet bygger på följande grunder:
* Bidrag till administration utbetalas med schablon på 3 %. Tranås kommun kommer att debitera
kostnad för administration i form av ansökan, köhantering, placering och debitering, då barn- och
utbildningsförvaltningen anlitas för denna tjänst.
* Bidrag utbetalas med schablon 6 % för mervärdesskatt
* Avstämningstidpunkt är den 15:e i varje mån. Justering av ersättning till kommunala förskolor och
bidrag till enskilda förskolor, baserat på antal barn och ålderskategori, sker per den 15 april
respektive 15 augusti.
* Motsvarande som för kommunala förskolor ersätts fristående förskola med faktisk lokalkostnad,
som tillkommer utöver grundbeloppet under förutsättning att kostnaden bedöms som skälig.
Tilläggsbelopp
* Utöver bidrag per barn sker en samordnad bedömning av enskilda barn med behov av ett särskilt
riktat stöd genom barn- och utbildningsförvaltningens Elevhälsa.
Forts.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-12-16

Sida 24 (37)

f

§ 221

Dnr 121/10

Fritidshem
Grundbelopp
Grundbidrag, avser 1-20 barn

597 255 kr/år

Från det 21:a barnet

30 609 kr/år

Lovplats

5 946 kr/år

Beloppet bygger på följande grunder:
* Bidrag till lokalkostnad baseras på kommunens genomsnittskostnad.
* Bidrag till administration utbetalas med schablon på 3 %. Tranås kommun kommer att debitera
kostnad för administration i form av ansökan, köhantering, placering och debitering då barn- och
utbildningsförvaltningen anlitas för denna tjänst.
* Bidrag utbetalas med schablon 6 % för mervärdesskatt
* Justering av bidrag sker som för kommunala fritidshem baserat på antal elever inför halvårsskiftet.
Tilläggsbelopp
* Utöver bidrag per barn sker en samordnad bedömning av enskilda barn med behov av ett särskilt
riktat stöd genom barn- och utbildningsförvaltningens Elevhälsa.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa bidrag till Svenska kyrkan för Mariagårdens förskola, Linnéagårdens förskola,
Änglagårdens förskola/fritidshem samt Märtagårdens fritidshem enligt Skollagen 2a kap 17 a § för
budgetåret 2011 med ovanstående grundbelopp enligt framtaget beräkningsunderlag (nya
skollagen 8 kap 21-24 §§, 14 kap 15-17 §§ fr.o.m. 2011-07-01),
att utbetalning sker med en tolftedel per månad, samt
att ytterligare tilläggsbelopp kan prövas i varje enskilt fall efter särskild ansökan och underställd
prövning bl. a. genom Elevhälsan på motsvarande sätt som för kommunala enheter.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-12-16

Sida 25 (37)

f

§ 222

Dnr 122/10

Regler för intagning till gymnasieskolan under 2010/11 inför
2011/2012
Intagningskonferensen i Tranås gymnasieregion föreslår bl. a. följande tidsplan och regler för
intagningen till gymnasieskolan inför läsåret 2011/12:
1 mars: Sista ansökningsdag till gymnasieskolans program
10 april – 13 maj: Möjlighet till om- och nyval.
1 juli: Slutliga intagningsbesked till samtliga sökande, med senaste svarsdatum 22 juli.
Preliminärbesked ska distribueras till den sökande genom respektive studie - och
yrkesvägledare, alternativt efter överenskommelse distribution via Intagningskansliet.
Reservintagning
Intagningskansliet handhar i samråd med gymnasieskolan reservintagningen. Vid
terminsstart tar gymnasieskolan över densamma.
Urvalsgrunder estetiskt program
Urvalsgrunder för sökande till estetiskt program läsåret 2011/2012 ska ske enligt det förslag
Holavedsgymnasiet utarbetat.
Urvalsgrunder årskurs 2 Teknikcollege
Som urvalsgrund för sökande till årskurs 2-inriktningar på Teknikcollege ska gälla:
1.Jämförelsetal för alla avslutade gymnasiekurser Teknikcollege vid vårterminens slut i
årskurs 1
2.Vid lika jämförelsetal enligt punkt 1, avgör årskurs 9-betygets jämförelsetal.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att godkänna intagningskonferensens förslag till regler för intagningsarbetet till gymnasieskolan
inför läsåret 2011/2012.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-12-16

Sida 26 (37)

f

§ 223

Dnr 100/10

Motion om datorer till elever i åk 7-9 samt gymnasieelever
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.
På arbetsutskottets begäran har motionären Bo Falkenström (m) förtydligat, att förslaget i princip
innebär en stegvis utbyggnad av leasing till en dator per elev i gymnasieskolan och till grundskolans
årskurs 9,8 och 7. Förslaget är lagt av konkurrensskäl, och exempel är t.ex. Mjölby kommun och
Åtvidabergs kommun.
T.f. förvaltningschefen har på arbetsutskottets uppdrag inhämtat synpunkter från respektive
ledningsgrupp för grundskola respektive gymnasieskola på motionen. Rektorerna ser mycket
positivt på en förstärkning av IT som lärande verktyg. Forskning och utveckling runt IT som ett
lärande verktyg pågår kontinuerligt. IT är i Tranås inte enbart bärbara datorer. På flera skolor finns
interaktiva tavlor t.ex. Smartboard, projektorer anslutna till nätverket och ”Nomadvagnar” (vagn för
uppladdning och transport av bärbara datorer). Mjukvaran utvecklas hela tiden och en satsning
enligt motionen bör också omfatta satsning på lämplig programvara.
Ytterligare synpunkter och kostnadsbedömning har begärts från dataavdelningen. I svaret redovisas
en dagslägesbild med steg 1 som genomförts med en ny och flexibel arbetsplattform. Väsentligt i
processen är övergång mot s. k. ”Grön IT”, dvs. i största utsträckning används tunna klienter och
strömsnåla bildskärmar. För steg 2 specificeras följande krav på ytterligare investeringsresurser för
att nå motionens mål:
- Trådlösa nätverk inom samtliga för- och grundskolor, gymnasieskolan samt vuxenutbildningen
- S.k. nomadvagnar med tunna klienter i form av bärbara datorer s.k. ”tunna bärbara”
- Byta ut och ersätta samliga persondatorer med tunna klienter
- Utveckla användandet av s.k. ”Smartboard”
- Införa konferenssystem med flerpartskonferens
- Utveckla lärplattformen Moodle
- Förse samtliga lärare/personal med Exchange/Outlook
I bu-förvaltningens budget 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 för datorer.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att enligt t.f. förvaltningschefens förslag föreslå att motionen bifalles. Det är viktigt att kommunens
skolor blir fortsatt konkurrenskraftiga,
att motionens ursprungliga syfte bibehålls så att en bred satsning på IT som lärande verktyg kan bli
verklighet, samt
att i det fall motionen bifalles bör barn- och utbildningsförvaltningen få i uppdrag att utreda vilka
extra förstärkningar som behöver göras.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-12-16

Sida 27 (37)

f

§ 224

Dnr 108/10

Trafiksituationen vid Hubbarpsskolan – skrivelse
Föräldrarådet vid Hubbarpsskolan informerar i skrivelse om sin oro för trafiksituationen vid
Hubbarpsskolan. Läget beskrivs som kaos vid avlämning av skolbarn vid Hubbarpsskolan, p.g.a för
liten bussficka. Parkeringen är för smal och trång, speciellt vintertid, vilket föranleder kaos och en
farlig trafiksituation med backande bilar och gående skolbarn.
Föräldrarådets förslag är:
1/ att man ordnar en avsläppningsrondell framför stora entrén för de större barnen där de kan
släppas av och hämtas, samt
2/ att man gör grusparkeringen enkelriktad, med nuvarande infart och utfart längst bort till höger på
parkeringen. Det skulle underlätta om bilarna endast kör i en riktning och inte behöver mötas på den
trånga parkeringen.
Rektor ansluter sig i yttrande till att trafiksituationen inte är bra och att farliga situationer ofta
uppstår. Av 320 elever på skolan anländer många med bil. AB Tranåsbostäder har delgetts detta
vid ett antal tillfällen. Rektors synpunkter på föräldrarådets förslag är:
1/ Avsläppningsrondell framför matsalen är inte riktigt bra, ur aspekten att bilar kommer upp på
skolgården. Skolans luftintag finns även i närheten.
2/ Ett bra förslag är att göra grusparkeringen enkelriktad med ny utfart – då farliga situationer ofta
uppstår när elever och vuxna behöver gå där avsläppande bilar vänder. Parkeringen är redan idag
för liten och trång vilket skapar risker för olyckor. Rektors kommentar är att grusparkeringen är för
liten då den ska räcka till Hubbarps- och Ängarydsskolans personal samt för boende i närheten. Då
även föräldrar måste nyttja den för lämning och hämtning av elever räcker den inte till. Om förslag 2
genomförs bör man även ta bort hälften av Hubbarpsskolans cykelställ som ändå inte används och
genom det skapa fler platser.
Tranåsbostäder har ett förslag på mer genomgripande förändring av trafikflödet vid lämning och
hämtning. Detta är framtaget av skolan för några år sedan, och föräldrarådet har ställt sig bakom
det förslaget/den ritningen. Föräldrarådets förslag 2 och ritningen hos TB anses möjliga att göra var
för sig.
Anders Karlsson (s) tar upp fråga om helhetsgrepp för alla skolenheters grundskola och fritidshem.
Barn- och utbildningsnämnden har i november uppdragit till rektorerna att fortsätta ett långsiktigt
utredningsarbete kring konsekvenser, som behovet av lokalutökningar på sikt, för en annan
organisation av grundskolan.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att översända frågan tillsammans med rektors yttrande till tekniska nämnden, med begäran om
översyn av om det finns åtgärder att göra för att förbättra trafiksituationen vid Hubbarpsskolan.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-12-16

Sida 28 (37)

f

§ 225

Dnr 123/10

Riktlinjer för pedagogisk omsorg/enskilt familjedaghem
Arbetsutskottet har uppdragit till barn- och utbildningskansliet att färdigställa förslag till riktlinjer för
enskilt familjedaghem i Tranås kommun, efter att en förfrågan gjorts per telefon. I ny skollag fr.o.m.
2011-07-01 är begreppet pedagogisk omsorg.
Barn- och utbildningsnämnden har i december 2009 fastställt riktlinjer för enskilda verksamheter
som innefattar familjedaghem, som publicerats på Tranås kommuns hemsida. Därmed får nu
aktuellt uppdrag formen av förslag till förtydliganden för enskild pedagogisk omsorg som är grundat
på exempel från Jönköpings kommun på riktlinjer för enskilt familjedaghem.
Riktlinjerna har kompletterats med bidragsbelopp för enskild pedagogisk omsorg.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att godkänna förslaget till riktlinjer med förtydliganden för pedagogisk omsorg/enskilt
familjedaghem.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
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§ 226

Dnr 123/10

Bidragsbelopp för enskild pedagogisk omsorg år 2011
Barn- och utbildningsnämnden har lämnat uppdrag till barn- och utbildningsförvaltningen, i
samband med nya bestämmelser om införande av barnomsorgspeng, att utarbeta förslag till
bidragsbelopp för enskild pedagogisk omsorg (enskilt familjedaghem).
Förvaltningsekonomen har utarbetat förslag till bidragsbelopp för enskild pedagogisk omsorg i
samband med upprättande av intern budget för barn- och utbildningsförvaltningen år 2011, enligt
följande:
Barn 1-3 år 107 030 kr
Barn 4-5 år 71 353 kr
Skolbarn

25 694 kr

I ovanstående belopp ingår utöver grundbelopp ersättning för kostnader för övergripande
administration 1% och momskompensation 6 %. Avdrag görs enligt schablon för föräldraintäkter om
dagbarnvårdaren själv svarar för avgiftshantering.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att fastställa ovanstående bidragsbelopp för enskild pedagogisk omsorg år 2011.

____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
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§ 227

Dnr 113/10

Permanent placering av förskoleavdelning, Kungsparkens förskola – skrivelse
Tranås psykiatriska mottagning har inkommit med skrivelse med invändning mot permanent
placering av förskoleverksamhet i anslutning till psykiatrisk verksamhet. Avdelning Tamburinen
tillkom i januari 2007 vid ett stort behov av förskoleplatser.
Rektor för Kungsparkens förskola meddelar i yttrande att hon inte varit delaktig i de diskussioner
som förts angående tillfällig lösning eller permanent placering. De hotfulla situationer som påtalas i
skrivelsen har hanterats av vuxenpsykiatrin och har inte varit incidenter som personal och barn
upplevt. Hösten 2010 har en tillfällig neddragning gjorts som gäller samtliga avdelningar på
Kungsparkens förskola. I januari 2011 kommer Kungsparkens 6 avdelningar (inklusive Tamburinen)
att vara fyllda. I samband med rektors information om tillfällig neddragning har psykiatrin meddelat
att det varit tillbud i trapphuset. Rektor har uppfattat att det finns en informell överenskommelse om
att förskolan ska informeras om hotfulla händelser inträffar. Dessa händelser bör dock dokumenteras och riskbedömas.
I skrivelsen tar psykiatrin inte ansvar för vad som händer utanför mottagningen och de säkerhetsrisker som finns. Det är nödvändigt att klargöra ansvarsfrågan då förskolan inte kan riskera något
som kan vara till skada för barn.
Vad gäller de störande ljud som påtalas är det en fråga som diskuteras med fastighetsägaren AB
Tranåsbostäder.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att hos AB Tranåsbostäder efterhöra möjligheterna till anpassning av befintliga lokaler för
förskoleavdelning Tamburinen eller alternativt ersättningslokaler, för lösning av påtalat problem.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-12-16
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§ 228

Dnr 015/10

Aktuellt köläge i barnomsorgen
Rapport från placeringsansvarig utvisar ansökningar till totalt 32 platser:
Dec 1

Jan 13

Febr 2 Mars 5

April 6 Maj 5

Därav finns 3 ansökningar till Sommens förskola, och byte till Sommen önskas för 6 barn.
Erbjudanden om platser har inte besvarats för 9 barn. 23 barn står i kö för byte av förskola i augusti
2011. Byten som förenklar placeringsarbetet kommer att göras i januari..
F.n. finns 7-9 lediga platser i förskola, och 2-6 platser hos dagbarnvårdare.
T.f. förvaltningschefen meddelar att en dagbarnvårdare har nyanställt i Tranås tätort. Från Svenska
kyrkan har i november 2010 meddelats att det pågår utredning för ombyggnad inför start av enskild
förskola i församlingsgården i Sommen. En intresseförfrågning har gjorts avseende enskild
pedagogisk omsorg.

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

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
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§ 229

Bu-rådsrapporter från november 2010
Arbetsutskottet tar upp bu-rådsrapporter (barn- och ungdomsråd) från november 2010, enligt
nämndsprotokoll § 190/10.
Som framgår av protokollet får förvaltningsekonomen löpande information av AB Tranåsbostäder
vid lokalgruppssammanträden i frågan angående städning av skollokaler.
Städfrågan har behandlats av barn- och utbildningsnämnden i samband med fastställande av intern
budget år 2011, § 214/10.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att utöver bevakning från förvaltningsekonomen av städfrågan föranleder bu-rådsrapporterna inga
åtgärder från barn- och utbildningsnämnden.

_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
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Sida 33 (37)

f

§ 230

Nya bu-rådsrapporter (barn- och ungdomsråd)
Birthe Afvander (s) rapporterar från bu-råd på Junkaremålsskolans F-klass - åk 5 om följande
punkter:
-

lokalfrågan för Träningsskolan, med krav på ändring från 2 hus och en större ombyggnad
för att få båda avdelningarna i ett hus för samarbetsvinster och avgränsad utemiljö

-

allergirond/barnmiljörond genomförd

-

ifrågasättande av hur specialkoster ska fungera vid ett antal tillagningskök

-

föräldrar positiva till IUP

-

besvikelse över att naturskolan på Rås inte används i så stor omfattning

samt från Junkaremålsskolans åk 6-9 om följande:
-

positivt med ekonomi i balans, med överskott att använda för inredning i matsal och ny
teknik i klassrum/smartboard

-

entusiasm över att elevhallen ska få byggas ut

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

lokalfrågan för fritidshemmet och skollokalerna i övrigt

-

föräldraföreningsaktiviteter

Ordföranden Leif Andersson ( c) rapporterar från Norrskolans bu-råd:
-

elever nöjda med ”vett och etikett”

-

Skapande skola – önskemål om konstnär/skådespelare

-

antimobbningsteamets arbete

-

demonstration av smartboard

Jennie Johansson (m) rapporterar från Ängarydsskolans bu-råd :

Justerares sign

-

elevvärden på 40 % behövs på 100 %

-

svårigheter med ekonomin

-

kultur-, mat- och miljöråd inom elevrådet

-

elevsynpunkter på betyg

-

pedagogiskt samtal – elevens livssamtal på personligt plan och kunskapsplan

-

IKT-gruppens arbete

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-12-16

Sida 34 (37)
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§ 230

Jennie Johansson rapporterar vidare från Hubbarpsskolans bu-råd:
-

Ca 150 barn på fritidshemmet

-

trafiksituationen vid skolan

-

frågor om organisationen på lång sikt

-

implementering av ny läroplan

-

eleverna anser att skollunchen är god, med undantag av potatis

Vice ordföranden Anders Karlsson (s) har besökt Hubbarpsskolans fritidshem 7 december , och
understryker behovet av en helhetslösning på lokalfrågan.

_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
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§ 231

Dnr 107/10

Medborgarförslag angående skollokaler i Sommen
Kommunfullmäktige har till barn- och utbildningsnämnden överlämnat medborgarförslag från
Samhällsföreningen i Sommen genom Christer Olsson angående skollokaler i Sommen. Christer
Olsson föreslår en utökning av skollokalerna i Sommen genom en byggnation som gränsar till
cykelvägen på Häradsgatan.
Barn- och utbildningsnämnden har november 2010 beslutat att ge AB Tranåsbostäder i uppdrag att
utarbeta byggnadsteknisk lösning av lokalfrågan vid Sommens skola i första hand inom befintlig yta
och i andra hand genom tillbyggnad, som ska innefatta uppgift om kostnader uppdelade mellan
åtgärder föranledda av brandsyn som åligger fastighetsägaren och kostnader för ombyggnad/
tillbyggnad i övrigt.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att avslå medborgarförslaget med hänvisning till ovanstående nyligen fattat beslut om uppdrag
rörande skollokaler i Sommen, samt
att meddela kommunfullmäktige svaret på medborgarförslaget.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 232

Uppföljning av mandatperiodens arbete
På förslag av nämndssekreteraren tar arbetsutskottet upp fråga om uppföljning av barn- och
utbildningsnämndens under mandatperioden 2007-2010, med sikte på upplägg av nästa
mandatperiod 2011-2014.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att notera följande reflektioner och synpunkter kring nämndens arbete:
Kontaktpolitikerverksamheten
- Kontaktpolitikerverksamheten bör analyseras också av rektorsgruppen
- Kan koncentration ske till frågor som är viktiga för politiker: ”politiker har ordet”
- Överlag fungerar kontaktpolitiker i grundskolan genom bu-råden. Olika upplägg av bu-råden.
Mindre kontakt för förskola, fritidshem, kulturskola och gymnasieskolan. Kontakten bör vara jämt
fördelad mellan verksamheterna
- Stor omsättning på politiker denna mandatperiod har inte givit kontinuitet. Kan organisation i stället
ske i grupper av politiskt ansvariga ?
Internutbildning
Internutbildning i början av perioden i likhet med innevarande period efterfrågas. 13-14 januari
anordnas utbildning för nyvalda i Tranås kommun. Ny förvaltningschef får sätta sin prägel på
internutbildningen.
Heldag med verksamhetsansvariga
De heldagar som anordnats ett par gånger under mandatperioden med gemensamt program och
dialog mellan nämndspolitiker och verksamhetsansvariga rektorer m.fl. har upplevts mycket
givande. Efterfrågat studiebesök i skola/kommun har inte verkställts.
Sammanträdesrutiner m m.
Inga förslag till förändringar togs upp.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 233

Avslutning av mandatperioden 2007-2010 – tack
Ordföranden Leif Andersson ( c) avtackar avgående ledamöter Jennie Johansson (m), Maria
Sanfridsson (kd) och Anita Hellgren (s). Också ersättarna Ulf Clasén (m) och Svanthe Hansson (s)
lämnar barn- och utbildningsnämnden.
Ordföranden avtackar också t.f. förvaltningschef Ann Andersson som avslutar sitt uppdrag
2010-12-31, och framför också nämndens tack till sekreteraren. Ann Andersson tackar barn- och
utbildningsnämnden för samarbetet under hösten, och inbegriper också bu-kansliet och
rektorsgruppen.
Vice ordföranden Anders Karlsson (s) tackar ordföranden Leif Andersson (c) för hans ledning av
barn- och utbildningsnämndens arbete under mandatperioden, önskar God Jul och lycka till nästa
mandatperiod.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

