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Plats och tid

Stadshuset, måndag 31 januari 2011, kl. 08.15.-11.10

Beslutande

Leif Andersson (C))

ordförande

Johanna Dahlgren (M)
Marianne Samuelsson (M)
Trygve Lundblad (KO)

Kurre Carlsson (FP)
Colm Q'Ciamain (MP)
Anders Karlsson (S)
Lars-Börje Jacobsson (S)
Ingegerd HelIgren (S)

ersättare för J Lövlin (S)

Frishta Asafi (S)
Birthe Afvander (S)
Övriga närvarande

Bo Falkenström (M)

ersättare

Maywor Hansson (KO)
Patrik Lindgren (C )
Gunnar Skoglund (S)
Marie Thiele (S)
Mona Pettersson (S)
Peter Tuvberger

förvaltningschef

Inger Nilsson

adm chef bu, sekreterare

Andreas Carlsson

förvaltningsekonom

Justerare

Frishta Asaf; (S)

Justeringens
plats och tid

Tranås Stadshus, 2011-02-02

Underskrifter
Sekreterare

ilUL-

Ordförande

dersson

Justerare

'l;;j. A/il. lise/;'

Frishta Asafi
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Fastställande av föredragningslista
8arn- och utbildningsnämnden beslutar

att fastställa föredragningslistan efter tillägg med följande ärenden:
- Trafiksituationen vid Hubbarpsskolan
- Programpriser för gymnasieutbildning år 2011 • överklagande
- Konferensrapporter
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Dnr 001/11

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
Ro3 Fredrik Brolin
RoS Britt Andersson
Vux Elisabeth Aman

I Justerare~JJn
~f:tJ

Förskola

Grund-Isär

Skolb omsorg

GymnlNux

1

1 (vårdnb)

9
3
1

2
1
2
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§9

Meddelanden
Följande meddelanden föredras och läggs till handlingarna:
- Regeringsrätten byter namn till Högsta förvaltningsdomstolen 2011-01-01
- Skolverket: Statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2010 30,66 platser a
50 000 kr samt omfördelning av statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning
0,62 platser, totalt 1,566 Mkr
• Skolverket: Statsbidrag tilllärarfortbildning hösten 2010, 455,3 tkr
- Skolverket: Statsbidrag till Förskolelyftet ht 2010, 244,6 tkr
- Skolverket: Statsbidrag till maxtaxa år 2011 5,281 Mkr samt 834,8 tkr för kvalitetssäkrande
åtgärder efter ansökan
- Skolverkets pressmeddelande: Lägre slutbetyg i åk 9
- Skolverkets Nyhetsbrev: PISA 2009 Sverige tappar i både kunskaper och likvärdighet
- Skolverket: Ett fjärde år på Teknikprogrammet
- Regeringskansliets pressmeddelande: 9 av 10 deltagande företag är positiva till den nya
lärlingsutbildningen
- JP Skolnet: Legitimation för lärare och förskollärare • sammanfattning av propositionen
- Regionförbundet Östsam: Anteckningar från politisk arbetsgrupp L 15 2010-12-09
- Avtal slutet om konsultuppdrag för vuxenutbildningens/gymnasieskolans ytbehov, 65 tkr
- Miljö och hälsa: Beslut om avgift för extra kontrolltid för restaurangskolan Novisen,
överenskommelse angående buller 'från ventilationsaggregat på Lilllaryds avlösarlägenhet ,
kontrollrapporter livsmedelstillsyn för Stoeryds förskola och Parkens förskola.
Barn- och utbildningsnämnden ser allvarligt på försämrad måluppfyllelse i åk 9 och förutsätter att
resultat i åk 9 i kommunen analyseras, som skillnader mellan skolorna etc.

I
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§10

Besök i verksamheten vid bu-nämndens sammanträden våren 2011

Barn- och utbildningsnämnden har tidigare mandatperioder lagt ut sammanträden eller gjort
verksarnhetsbesök i anslutning till nämndssammanträdena ca 3 ggr/halvår, till en början som ett led
i intern utbildning för nyvalda.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att nämndssammanträdet i mars förläggs till Holavedsgymnasiet, och att datumet p.g.a. deltagande

i Sveriges Skolriksdag framflyttas från 28 mars till 30 mars. Rektorerna kommer att delta med
information om gymnasiereformen GY 11 och ansökningar till gymnasieskolan 2011/2012,

att nämndssammanträdet 26 april förläggs till Hubbarpsskolan/alternativt endast nämndsbesök och
sammanträdet förlagt till Ängarydsskolan eller Stadshuset, samt

att i anslutning till nämndssammanträde 30 maj besök görs vid Kungsparkens förskola, med
information om verksamheten av rektor.

I
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Dnr 126/10

Öppna offentliga sammanträden - KF-uppdrag

Kommunfullmäktige har enligt protokollsutdrag § 219/10 uppdragit till nämnderna att pröva frågan
om öppna sammanträden och under första halvåret 2011 vid åtminstone ett tillfälle genomföra ett
sådant.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att sammanträdet 20 juni år 2011 ska vara ett öppet sammanträde för barn- och utbildnings
nämnden. Förslaget läggs utifrån att juni månads sammanträde hålls i Stadshuset och innehåller
budgetinformation som kan vara av intresse för kommuninnevånarna.
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§12
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden - översyn
Kommunallagen anger att fullmäktige beslutar om nämndernas organisation och verksamhets
områden.
Översyn av reglementet för barn- och utbildningsnämnden som gällt mandatperioden 2007-2010
aktualiseras på grund av ny skollag som föranleder ändrad disposition och ändringar i begrepp samt
barn- oc.h utbildningsnämndens övertagande av huvudmannaskap för högskoleutbildning från
kommunstyrelsen.
• En fråga sammanhänger med att kravet på att det ska finnas en av kommunfullmäktige antagen
skolplan upphör i den nya skollagen. Att en kommun ska planera sin verksamhet framgår redan av
kommunallagen. Den kommun som ändå vill ha ett lokalt planeringsinstrument kan fortsätta sitt
arbete som hittills.
- Frågan om i vilken ordning ersättare ska tjänstgöra inom respektive parti är inte länge fastställd av
kommunfullmäktige.
- Frågan om rätten att få åsikt antecknad i protokollet kommer att behandlas av kommunfullmäktige
7 februari.
- Anm. Delegationsordning planeras omarbetas inför ny skollag 2011-07-01.
Arbetsutskottet har uppdragit till bam- och utbildningskansliet att upprätta förslag till reglemente för
barn· och utbildningsnämnden att gälla tills vidare, samt har fört frågan om skolplan vidare till
nämnden.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att partigrupperna ska överväga frågan om fortsatt skolplan eller motsvarande, och 'frågan
återupptas i februari månad.
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Dnr 009/11

Kontaktpolitikerverksamheten
Barn- och utbildningsnämnden har vid inledande sammanträdet uppdragit till arbetsutskottet att
upprätta förslag till organisation av kontaktpolitikersystemet efter framkomna synpunkter.
Nämndsordföranden har informerat översiktligt om kontaktpolitikersystemet, som förra mandat
perioden omfattade arvodering av totalt max 3 dagar/år per politiker. Kontaktpolitikerverksamheten
har ursprungligen varit knuten till respektive rektor inom förskola - grundskola, fristående enheter
samt gymnasieskolan och vuxenutbildningen. I princip har 2 kontaktpolitiker utsetts per
rektorsområde, varav en från fempartigruppen och en från S-gruppen. Ordföranden och vice
ordföranden har varit ständiga ersättare inom respektive partigrupp, t. ex. om någon kontaktpolitiker
inte kan delta i ett sammankallat bu-råd (barn- och ungdomsråd). Rutinmässigt har det funnits en
tidig punkt på barn- och utbildningsnämndens dagordning för avrapportering av bu-råd mm.
Barn- och utbildningsnämnden har vid uppföljning av nämndsverksamheten i december 2010
noterat reflektioner och synpunkter, bl. a. att kontaktpolitikerverksamheten bör analyseras också av
rektorsgruppen. Förvaltningschefen meddelar att det från ledningsgrupperna anses att
kontaktpolitikerverksamheten är värdefull och bör fortsätta. Önskemål har framförts om:
- Samma kontaktpolitiker för Gripenbergs skola och Linderås skola p.g.a. samma rektor
- Kontaktpolitiker också för Elevhälsan/inklusive Familjecentral/ samt för Kulturskolan
Medvetenhet finns om att rektorerna/arbetsledarna behöver särskilt tänka på att få kontaktpolitiker
verksamheten att fungera, där det inte finns naturliga mötesplatser som bu-råd för skolorna eller
föräldraråd för förskolorna.
Bu-kansliet har upprättat struktur för kontaktpolitikerverksamheten. Kontaktpolitikersystemets
funktion med förväntningar och återkopplingar genomgås och diskuteras av nämnden.
Kontaktpolitiker föreslås från respektive partigrupp.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att ordföranden och vice ordföranden blir ständiga ersättare inom respektive partigrupp, t.ex. om

någon kontaktpolitiker inte kan delta i ett sammankallat bu-råd (barn- och ungdomsråd), samt
att 3 dagar per år med arvodering enligt "Ekonomiska förmåner till förtroendevalda 2011·2014"
avsätts för kontaktpolitikeruppdraget, vilket kan fördelas på t. ex halvdagar eller på timmar vid flera
tillfällen.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar härefter

att utse följande kontaktpolitiker från vardera fempartigruppen respektive S-gruppen knuten till varje
rektorsområdelverksamhet:
Forts.
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Fritidshem, förskolor

Kontaktpolitiker

Sommens förskola
Sommens fritidshem

Kurre Carlsson (FP)
Mattias Karlsson (S)

Gripenbergs skola
Linderås skola
(R Helene Olofsson)

Gripenbergs fritidshem
Linderås fritidshem
Hagadals förskola
Angaryds förskola

Maywor Hansson (KO)
Mattias Karlsson (S)

(R Kerstin Karlsson)

Brunnsparkens förskola
Bergets förskola
Stoeryds förskola

Annika Bergman (FP)
Mattias Karlsson (S)

(Arbetsledare Ulla Blom)

Familjedaghem

Annika Bergman (FP)
Mattias Karlsson (S)

Hubbarpsskolans fritidshem

Patrik Lindgren (C )
Marie Thiele (S)

Norrskolans fritidshem

Bo Falkenström (M)
Frishta Asafi (S)

Kungsparkens förskola
Junkaremålens förskola

Bo Falkenström (M)
Birthe Afvander (S)

Rektorsområde 5
Fröafallsskolan
Autismgrupp
(R Britt Andersson)

Fröafalls fritidshem
Fröafalls förskola

Tryggve Lundblad (KO)
Ingegerd HelIgren (S)

(R Annelie Johansson)

Parkens förskola
Mostugans förskola
Asvallehults förskola

Tryggve Lundblad (KO)
Ingegerd HelIgren (S)

Skola·
Rektorsområde 1·2
Sommens skola
(tf RSofia Gärskog)

Rektorsområde 3
Hubbarpsskolan
(R Fredrik Brolin)
Angarydsskolan
(R Per Mårtensson)
Rektorsområde 4
Norrskolan
(R Ann Andersson)
( RMarie Karlsson)

Rektorsområde 6
Junkaremålsskolan
Träningsskolan
(R Maria Lundh,Christer Haag)
Kulturskolan
(R Patrik Svanängen)
ElevhälsanlFamiljecentral
inkl resursgruppen
(chef Malin Henriksson)

I

Junkaremålens fritidshem

Marianne Samuelsson (M)
Birthe Afvander (S)
Colm O'Ciamain (MP)
Mona Pettersson (S)
Emelie Emanuelsson (MP)
Anders Karlsson (S)
Forts.
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Fristående enheter
Lövstadskolan

Lövstadskolans fritidshem
Enebackens förskola
Lukas förskola

Johanna Dahlgren ( M)
Gunnar Skoglund (S)

Mariagårdens förskola
Märtagårdens fritid hem
Linneagårdens förskola
Anglagårdens förskola/fritids

Helen Uddenberg (M)
Gunnar Skoglund (S)

Tryggve Lundblad (KO)
Gunnar Skoglund (S)

Adelövs friskola
Gymnasieskola
(R Anders Berg, Sture Brolin,
Tomas Svensson)
Vuxenutbildning
(R Elisabeth Aman)

Sida 11 (25)

Holavedsgymnasiet

Leif Andersson (C )
Lars-Börje Jacobson (S)

Lärcentrum Västra vux

Colm Q'Ciamain (MP)
Lars-Börje Jacobson (S)
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§14

Intern utbildning för bu-nämnden år 2011
Barn- och utbildningsnämnden har vid inledande sammanträde uppdragit till arbetsutskottet att
upprätta förslag till intern utbildning om barn- och utbildningsnämndens verksamhet, med
synpunkter på vilka områden som önskas belysta.
Allmän information för nyvalda ledamöter har anordnats av Tranås kommun 13-14 januari 2011.
Inför ny mandatperiod har budgeterats 2 utbildningsdagar för nämndens egen internutbildning.
Följande punkter för intern utbildning förslås:
- Ny skollag fr.O.m. 2011·07-01
- professionens roll med läroplaner m. m. och verksamhetsöversikt,
- planer för likabehandling
- kvalitetsarbete
- personalansvar/delegation från kommunstyrelsen
• skolskjutsregler
- styrkort och tillväxtfrågan
- nämndens ekonomi med budget och budgetuppföljning! redovisning
- resursfördelningssystem för förskola/grundskola/fritidshem
- SGB-statistik
samt broschyrmaterial.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att uppdra till barn- och utbildningskansliet att upprätta förslag till program för internutbildning för en

halv dag i anslutning till nämndssammanträdet 28 februari, med utbildningen förlagd till förmiddags
tid, samt att ytterligare en halv utbildningsdag ska anordnas under våren 2011.

I Uldragsbestyrkande
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§15

Bu-rådsrapporter (barn- och ungdomsråd) från december 2010
Barn- och utbildningsnämnden tar upp till behandling bu-rådsrapporter från december 201 O, bu
§ 230/10.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att bu-rådsrapportema inte föranleder några åtgärder av barn- och utbildningsnämnden.
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§16

Konferensinbi udni ngar
Sveriges kommuner och landsting inbjuder till Kommunal skolriksdag 28-29 mars i ÄJvsjö.
Konferensavgiften är 3 500 kr/deltagare, och kostnaden beräknas totalt till ca 10 000 kr/deltagare.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att utse följande ledamöter att delta i Kommunal skolriksdag:

Leif Andersson (C )
Johanna Dahlgren (M)
Marianne Samuelsson (M)
Kurre Carlsson (FP)
Emelie Emanuelsson (MP)
Lars-Börje Jacobson (S)
Anders Karlsson (S)
Birthe Afvander (S)
samt
att barn- och utbildningsnämndens sammanträde 28 mars framflyttas till onsdag 30 mars kl. 08.15

p.g.a. kollision med konferensen.
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Dnr 010/11

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 utbildnings
nämndens beslut i december 2010.
Arbetsutskottet hade föreslagit att den uppdaterade ärendebevakningslistan skulle godkännas.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att uppdra till arbetsutskottet att föreslå förändringar i ärendebevakningslistans utförande, som
tidsplan, ansvarig etc.
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Dnr 011/11

Budgetuppföl'ining efter 12 mån 2010
Förvaltningsekonomen rapporterar en kompletterad budgetuppföljning efter 12 mån, att jämföras
med riktpunkten 100 %:
Barnomsorg och grundskola
GymnaSieskola
Kulturskola
Vuxenutbildning
Totalt förvaltningen

98,8 %
98,6 %
100,1 %
100,8 %
97.6 %

Därav rapporteras persona/kostnadsutfall efter 12 mån efter periodisering,
Barnomsorg och grundskola
Gymnasieskola
Kulturskola
Vuxenutbildning
Totalt förvaltningen

97,6 %
100,0 %
99,2 %
113,8 %
98,0 %

Negativawikelse för personalkostnader finns för bu-nämnden, några förskolor och Ängarydsskolan.
Förskolor med endast 2 avdelningar har svårast att klara att hålla tilldelad budget, liksom
Ängarydsskolan vars elevunderlag sjunkit till 3 paralleller jämfört med tidigare 4. Utfallet för
vuxenutbildningen sammanhänger med EU-projekt. Preliminärt innebär förbrukning med 98 %av
persona/budgeten ett överskott med + ca 5 Mkr.
Förvaltningsekonomen anger preliminärt awikelsen för driftbudget år 2010 till ett överskott med
preliminärt 8,8 Mkr, eller + 2,2%. För tredje året tillämpas att nämnderna tar med sig
budgetresultatet. Överskottet sammanhänger främst med följande:
• Överskottet från år 2009 på 3,4 Mkr har förts med för budgettäckning år 2011
- Av centrala buffertar för resursfördelningssystemet för förskola - grundskola· fritidshem och
interkommunal ersättning för gymnasieskolan har ca 2 Mkr inte behövt utnyttjas.
- Skolorna har anammat systemet med tvåårsbudget och har inför behov 2011, i ett par fall inför
minskat elevunderlag hösten 2011, hållit igen under 2010, och ca 1,3 Mkr kvarstår.
- Gymnasieskolan har ett överskott med 0,5 Mkr i intäkter och 0,5 Mkr i interkommunal ersättning
Totalt bedöms 5 Mkr vara intecknade för år 2011. Barn- och utbildningsnämnden har senare att
efter slutgiltigt resultat ta ställning till överföring av överskott mellan åren för enheterna. Om 50 %av
enheternas överskott får tas med är ytterligare 1 Mkr intecknad.
Av investeringsbudgeten har 90 %förbrukats, och ombudgetering begärs för maskininvestering vid
gymnasieskolan.
Bokslutsberedning hålls av kommunstyrelsen i februari-mars. Bokslutsresultatet kommer att ha
avgörande påverkan framåt på kommande 2-årsbudget, 2012·2013. Barn- och utbildnings
förvaltningen upprättar bokslutskommentar på max 2 sidor senast 5 februari.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
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Dnr 012/11

Kval.itetskontrollplan/lnternkontrollplan- uppföljning år 2010 samt
plan år 2011
Kommunfullmäktige har 2008-03-31 beslutat om reglemente för internkontroll med åliggande för
varje nämnd att senast i januari månad varje år anta en särskild plan för innevarande års
granskning/uppföljning av kvalitetskontrollen.
Barn- och utbildningsnämnden har fastställt internkontrollplanen för år 2010. Beredningsgruppen
redovisar uppföljning av planen, som omfattar:
- huvudprocess: skolpliktsbevakning, platstillgång förskola, uppfÖljning pedagogiska resultat
grundskola, slutbetyg grundskola år 9 och gymnasieskola
- ledningsprocess: budgetuppföljning, interkommunal ersättning gymnasieskola
- stödprocess: attestrutiner, delegationsbeslut, examensbevis och registerkontroll vid nyanställning,
information och informationssäkerhet.
Punkten Delegationsbeslut har föranlett påminnelser till delegaterna om återrapportering. Från f.d.
förvaltningschefen har inhämtats uppgifter om rapportering av längre olovlig elevfrånvaro och
områdenas informationsarbete.
Beredningsgruppen föreslår fortsatt gillighet för kvalitetskontrollplanen för år 2011 , endast frekvens
för skolpliktsbevakning och metod för attestrutiner föreslås ändras.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att fastställa i princip oförändrad kvalitetskontrollplan år 2011 för barn- och utbildningsnämndens
verksamhet.
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Dnr 004/11

Statsbidrag Matematiksatsningen år 2011- ansökan
Skolverket har regeringens uppdrag att under 2009-2011 fördela bidrag till skolhuvudmän som stöd
till lokala utvecklingsprojekt i matematik. Statsbidraget syftar till att stimulera och stärka skolornas
eget utvecklingsarbete med att höja kvaliteten i matematikundervisningen. Statsbidraget syftar
också till att få ökad kunskap om vilka åtgärder och under vilka förutsättningar som lokal skolut
veckling leder till ökad måluppfyllelse.
Skolhuvudmän för grundskolan/grundsärskolan kan ansöka om projektmedel senast 21 januari
2011. I Skolverkets nationella utvärdering har man visat på behovet av att ändra. undervisningens
utformning och behovet av att undervisningstiden används på ett mera konstruktivt och för
elevernas matematikkunskaper utvecklande sätt. Vidare visar analys av internationell utvärdering
att många svenska elever gör systematiska fel i beräkningsprocedurer som det är nödvändigt att
tidigt upptäcka och bearbeta.
Tranås kommun beviljades inget statsbidrag hösten 2009 eller år 2010.
Utvecklingsprojekten kan fördelas över tiden hösten 2011- läsåret 201212013 och bidraget är högst
3 000 kr/elev som projektet omfattar.
Följande projektansökningar har inkommit:
Ro 1-2: Linderås skola

åk 1-5

34 elever

102000 kr (max summa)

Gripenbergs skola åk 1-5

43 elever

129000 kr (max summa)

Ro3: Ängarydsskolan

åk 6-9

230 elever

485 000 kr (max summa 690 000)

Ro5: Fröafallsskolan

åk 1-5

159 elever

408 400 kr (max summa 477 000)

Ro6: Junkaremålsskolan åk 1-5

179 elever

522 000 kr (max summa 537000)

Junkaremålsskolan åk 6-9

254 elever

640 100 kr (max summa 762 000)

899 elever

2286500 kr

Av tidsskäl har arbetsutskottet beslutat att ansöka hos Skolverket om projektmedel för ovanstående
sex projekt inom Matematiksatsningen 2011 för att höja kvaliteten i matematikundervisningen.

Barn- och utbildningsnämndens beslutar
att godkänna arbetsutskottets beslut att ansöka hos Skolverket om projektmedel för ovanstående
sex projekt inom Matematiksatsningen 2011 för att höja kvaliteten i matematikundervisningen.
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Dnr 013/11

Kultur i skolan - Skapande skola år 2011 - ansökan
Statens Kulturråd informerar om att ansökan för 2011 om Skapande skola-medel kan sökas senast
3februari 2011.
Barns och ungas rätt till kultur är en av prioriteringarna för den nationella kulturpolitiken. Regeringen
har avsatt medel för fortsatt utbyggnad av Skapande skola för att stärka samverkan mellan skolan
och det professionella kulturlivet. Fr. o. m. 2011 omfattar satsningen årskurs 1-9 och utgör 150 Mkr.
Konkurrensen om medlen förväntas öka, och kulturrådet skärper kvalitetskraven på ansökningarna.
I år fäster man särskild vikt vid hur sökande ser på jämställdheten i valet av aktiviteter.
För år 2010 har barn- och utbildningsnämnden beviljats 160 tkr enligt ansökan, som då omfattade
årskurs 4-9.
Förslag till bidragsansökan har inkommit från Kulturskolans rektor Patrik Svanängen, omfattande
280 000 kr, med handlingsplan efter skolornas önskemål om olika projekt. Aktiviteterna innebär köp
av föreställningar inom musik, dans, teater, besök av författare och bildkonstnärer, elevers egna
uppträdanden samt Kultur-i-skolan-nätverk.
Arbetsutskottet har mot bakgrund av Kulturrådets krav på redovisning av jämställdhet i valet av
aktiviteter uppdragit till rektor för Kulturskolan att komplettera ansökan med inarbetning av
jämställdhetsaspekter. Förslag till komplettering har inkommit.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna av rektor för Kulturskolan upprättat förslag till ansökan om bidrag till Skapande skola

280 000 kr, med den komplettering som gjorts av ansökan med inarbetning av jämställdhets
aspekter.
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Dnr 070/10

Motion om barnomsorg på obekväm arbetstid och oregelbundna tider
-begäran om förtydligande av svar
Kommunledningskansliet har efter en beredning återsänt barn- och utbildningsnämndens svar på
motion om barnomsorg på obekväm arbetstid och oregelbundna tider, enligt § 204/10 , med
begäran om förtydligande av nämndens ställningstagande.
Motionen är lagd av Hannah HelIgren (s) som föreslår att Tranås kommun ska erbjuda
barnomsorg på obekväm arbetstid och oregelbundna tider.
I § 204/10 redovisas omfattningen av avslagsbeslut som fattats, då Tranås kommun inte har haft
den föreslagna servicen, i princip i fyra fall totalt fördelat på ungefär vartannat år. Vidare
redovisas att det inte är möjligt för placeringsansvarig för barnomsorgen att uttala sig om hur stort
behovet är, då servicen inte erbjudits. Under de senaste 2 åren har ett par föräldrar ställt frågor.
Dessutom redovisas i § 204/10 förändring i rättstillämpning genom att den nya skollagen fr.o.m.
1juli 2011 anger under pedagogisk omsorg (motsvarar familjedaghem)att kommunen ska sträva
efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning
det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete eller familjens situation i övrigt. Här bör dock
vägas in i bedömningen om arbetsgivaren har möjligheter att förlägga arbetet till vardagar under
dagtid för de föräldrar som behöver det. Det innebär ingen rättighet att i enskilda fall få omsorg
under obekväm arbetstid. Föräldrars ansvar för att hitta lösningar på barnets behov av omsorg
kvarstår. Det är upp till kommunen att besluta i vilka former verksamheten ska bedrivas samt
tidpunkten för när kvällsomsorgen tar vid efter dagtid.
Efter förfrågningar till Eksjö och Jönköpings kommuner som har erfarenhet av barnomsorg på
obekväm tid har kostnadsbedömning gjorts tör nyrekrytering av familjedaghem för att kunna
erbjuda barnomsorg kvällstid samt helger till 750 tkr/år samt för barnomsorg under nätter 450 tkr,
dvs. om behov kommer att finnas all obekväm arbetstid uppkommer totalt merkostnader i nivån
1,2 Mkr.
Förvaltningens bedömning har gjorts utifrån att förslaget i motionen innebär en höjd servicenivå i
Tranås kommun, med ett åtagande som kan antas bli ytterligare kostnadsdrivande, och ses
därmed som en fråga för politiskt ställningstagande i kommunfullmäktige.
Vid behandling i samverkansgrupp på bu-nämndsnivå har Kommunal antagit att behovet är störst
kvällstid, då arbetspass inom vård och omsorg avslutas kl. 22.00.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att oförändrat föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen, med hänvisning till dåvarande
arbetsutskotts förslag till yttrande. Arbetsutskottet föreslog nämnden att som svar på motionen
meddela att lösning för barnomsorg på obekväm arbetstid och oregelbundna tider bedöms kunna
finnas genom nyrekrytering av familjedaghem om behov finns, under förutsättning att
kommunfullmäktige tillskjuter medel till barn- och utbildningsnämndens budget.
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Dnr 014/10

Aktuellt köläge i barnomsorgen

Rapport från placeringsansvarig utvisar ansökningar till totalt 29 platser:
Jan 8

Febr 2 Mars 3 April 9 Maj 6 Juni 1

Därav finns 3 ansökningar till Sommens förskola.
Erbjudanden om platser har inte besvarats för 3 barn. 26 barn står i kö för byte av förskola i augusti
2011.
F.n. finns 4-6 lediga platser i förskola, och 5-6 platser hos dagbarnvårdare.
Från Svenska kyrkan har i november 2010 meddelats att det pågår utredning för ombyggnad inför
start av fristående förskola i församlingsgården i Sommen.
Ordföranden meddelar på fråga, att målsättningen för mandatperioden är att öka personaltätheten i
förskolan.

Barn- och utbildnil"lgsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna, samt

att emotse redovisning av personaltäthet per förskola vid nämndens internutbildning.
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Dnr 015/11

Svar från AB Tranåsbostäder om städning av skollokaler

Barn- och utbildningsnämnden har i december 2010 enligt § 214/10 i samband med fastställande av
2011 års driftbudget beslutat 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.
I samverkansgruppen på bu·nämndsnivå har städfrågan under år 2010 tagits upp vid 3tillfällen av
arbetstagarrepresentanter som en arbetsmiljöfråga.
AB Tranåsbostäder har till ordföranden Leif Andersson (c) överlämnat dokument daterat
2009-11-19 med förtecknade moment under rubriken "AB Tranåsbostäder utför lokalvård inom
Tranås kommuns skolor och förskolor enligt följande":
Grundstädning (1/veckan)
Tillsyn (dagligen, gäller ej kontor)
Prioritering (vid reducerad personalstyrka)
Periodiskt (enligt årsplanering)
Storstädning (1 lår)
Vidare framgår att städning högre än 2,5 mutförs efter beställning, vissa moment ingår inte i städ
uppdraget och viss medverkan begärs från kunden.
AB Tranåsbostäder har förklarat att städorganisationen är neddragen p.g.a. ägardirektiv att inte öka
kostnaden och som beredskap för upphandling. Dialog förs via 3 gruppledare med skolorna, och
information har lämnats till rektorsgruppen.
Arbetsutskottet konstaterade att om städning enligt förteckning tillämpas anses den fungerande,
men att erfarenheten är att reducerad personalstyrka förekommer väl ofta. Barn- och
utbildningsnämnden betalar därmed för en högre servicenivå än vad som levereras.
Kurre Carlsson (FP) påtalar att nämnden bör följa arbetet med förfrågningsunder1ag för upphandling
av städtjänster.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att fortsatt bevaka städfrågan.
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Dnr 108/10

Trafiksituationen vid Hubbarpsskolan - skrivelse
Barn- och utbildningsnämnden har i december 2010, § 224/10, beslutat att översända fråga om
trafiksituationen vid Hubbarpsskolan tillsammans med rektors yttrande till tekniska nämnden, med
begäran om översyn av om det finns åtgärder att göra för att förbättra trafiksituationen vid skolan.
Föräldrarådet vid Hubbarpsskolan hade informerat 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.
Rektor har anslutit sig i yttrande till att trafiksituationen inte är bra och att farliga situationer ofta
uppstår. AB Tranåsbostäder har ett förslag på mer genomgripande förändring av trafikflödet vid
lämning och hämtning.
Efter överläggning har barn- och utbildningsnämnden anmodats att ställa begäran till AB
Tranåsbostäder.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att, med ändring av tidigare beslut 224/1 O, översända fråga om trafiksituationen vid Hubbarps
skolan, med begäran om översyn av om det finns åtgärder att göra för att förbättra trafiksituationen
vid skolan.
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Dnr 115/10

Programpriser för gymnasieutbildning år 2011 - överklagande
John Bauer Organization har inkommit med överklagande av barn- och utbildningsnämndens
beslut, § 215/10, att fastställa programpriser för gymnasieutbildning år 2011 , dels i form av
interkommunal ersättning enligt bilaga 1och dels i form av ersättning till fristående gymnasieskolor
enligt bilaga 2.
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.
Nämndsbeslutet har översänts av Intagningskansliet på Holavedsgymnasiet, åtföljt av
överklagandehänvisning, att skrivelse ska ges in till beslutande myndighet, dvs. barn- och
utbildningsnämnden, inom 3veckor från den dag då klagande fick del av beslutet. Fax med
överklagandet inkom 2011-01-20 från John Bauer Organization, och bedöms ha inkommit i rätt tid.
JohnBauer Organization yrkar att förvaltningsrätten ska återförvisa ärendet till kommunen för en
beräkningsmodell som utgör ett genomsnitt av avtalskommunernas priser.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att meddela Förvaltningsrätten i Jönköping att nämnden inte finner skäl att ändra fattat beslut om

Programpriser för gymnasieskolan år 2011 enligt BU § 215/10. Skrivelsen och övriga handlingar i
ärendet överlämnas till Förvaltningsrätten i Jönköping.
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Konferensrapporter
Nämndens sekreterare har dokumenterat politikers anföranden vid Växjökonferensen 26-27 januari
2011, av biträdande utbildningsminister Nyarnko Sabuno med hennes syn på undervisning för
nyanlända elever, att förväntningar på elever är styrande för resultaten och jämställdhetens
betydelse. Ordföranden i utbildningsutskottet Margareta Pålsson (M), informerade om utskottets
arbete och förestående skolreformer, som är de mest omfattande sedan år 184 2 och som innebär
stora utmaningar för de olika skolformerna. Hon betonade att det inte är alliansens mål att 50 % ska
gå på högskolan, utan det stora målet är att 100 % ska klara gymnasieskolan.
Bo Falkenström (M) rapporterar genom dokumentation från konferens med 700 deltagare i
Huskvarna om Psykisk hälsa - barn och unga. 14 modellområden arbetar med hur psykisk hälsa
kan främjas, varav Eksjö-Jönköping är ett område. Arbetet går ut på samverkan mellan landsting
och kommuner i en gemensam organisationsmodell. Modellen ska utgöra inspiration för andra
kommuner. Information har tidigare givits på skolchefsträff i länet i Tranås i oktober 2010.
I anslutning härtill informeras om att Familjecentral i Tranås invigs 7 mars 2011.
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