SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

o

TRANAS KOMMUN

2011·04·26

Sida 1 (23)

Bam- och utbildningsnämnden

Plats och tid

Stadshuset, tisdag 26 april 2011 kl. 08.15 - 12.00
J

inklusive besök på Hubbarpsskolan
Beslutande

Leif Andersson (C)

ordförande

Johanna Dahlgren (M)
Marianne Samuelsson (M)
Trygve Lundblad (KO)
Kurre Carlsson (FP)
Colm O'Ciamain (MP)
Anders Karlsson (S)
Lars-Bö~e

Jacobsson (S)

Gunnar Skoglund (S)

ersättare för Johan Lövlin (S)
• Frishta Asafi (S)

Marie Thiele (S)
Birthe Afvander (S)
Övriga närvarande

Bo Falkenström (M)

ersättare

Maywor Hansson (KO)
Patrik Lindgren (C )
Annika Bergman (FP)

§ 64

Ingegerd HelIgren (S)
Fredrik Brolin, Per Mårtensson
Justerare.

Anders Karlsson (S)

Justeringens
plats och tid

Tranås Stadshus, 2011-04-27

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Justerare

rektorer § 64

Paragrafer §§ 64- 82

TRANAs KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2011-04-26

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2011-04-26

Datum då anslaget
sätts upp

2011-04-28

Datum då anslaget tas
ned

2011-05-20

Förvaringsplats för
protokollet

Barn- och utbildningskansliet, Stadshuset

,,-T

Underskrift

.L(...

In~sson

CX:h J
.

I

f

I Juzares sign

I~

/

/

lUtdragSbestyrkande

Sida 2 (23)

TRANAs KOMMUN

SA~NTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2011-04-26

§

Sida 3 (23)

64

Information från rektor vid Hubbarpsskolan
Barn- och utbildningsnämnden besöker Hubbarpsskolan, bl.a. som ett led i information till nyvald
nämnd. Rektor vid Ängarydsskolan Per Mårtensson är inbjuden.
Rektor Fredrik Brolin presenterar Hubbarpsskolans verksamhet med 325 elever i F-klass - åk 5
samt fritidshem med 170 barn i 3 avdelningar, drygt 45 personal. Nästa läsår bö~ar 3 F-klasser med
63 elever, efter viss lokalförändring genom AB Tranåsbostäder. Vidare redovisas följande punkter
med dokumentation:
- organisation
- lokaler beskrivs som omoderna med studiehall i mitten av byggnaden, 11,7 kvm/elev, avsaknad av
grupprum, trångt i matsalen och i kapprum. Bra utomhusmiljö med skog och skolgård.
Åtgärder fordras inför läsåret 2012/2013. För organisation med åk 5 på närliggande Ängarydsskolan
anger rektorerna behov av lokalyta motsvarande 7 klassrum, vilket det inte finns utrymme för. En
arbetsgrupp med rektorerna i grundskolan arbetar med alternativa förslag till förändring av inflöden
av elever. En faktor är också fördelningen av elever mellan Junkaremålsskolan och Ängarydsskolan
i åk 6-9.
- resultatuppföljning och kontroll, och skillnader i elevgrupper
- utveckling för ökad måluppfyllelse, exempel på målområde
- trafiksituationen, som AB Tranåsbostäder tagit fram preliminärt förslag till lösning av
- specialpedagoger uppmärksammar va~e elev
-ledord: glädje, harmoni, skapande, allas lika värde.
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Fastställande av föredragningslista
8arn· och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa föredragningslistan
- efter tillägg med: Ansökan om bidrag tilllärlingsvux
- efter strykning med: Närproducerad mat till Linderås skola
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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
Peter Tuvberger
Eva Bouvin
BU
RoS Britt Andersson

Förskola

Grund-Isär

Skolb omsorg

GymnlNux

Ovrigt

1
1(v bidrag)

2
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Meddelanden
Följande meddelanden enligt bu au § 58/11 föredras och läggs till handlingarna:
- Skolverkets beslut om statsbidrag 2011 för läsa, skriva, räkna 719 600 kr
- Skolverkets beslut om statsbidrag för matematikprojekt Fröafallsskolan 408 400,
Junkaremålsskolan 522 000 kr
- Tilläggsavtal till samverkansavtal om naturbruksutbildning inom Östsam gällande ökning av
programpris p.g.a. nybyggnation med 6-8 %- delegationsbeslut av förvaltningschef
- Förvaltningsrättens awisande av överklagande över barn- och utbildningsnämndens beslut om
programpriser för gymnasieskolan
- Protokollsutdrag från Teknik- och griftegårdsnärnnden angående Matkuponger
- Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämnden angående Revidering av biblioteksplan
- Protokoll från Antagningskonferensen i Tranås Gymnasieregion
- Miljö- och hälsa: Hälsoskyddstillsyn enligt miljöbalken för Kulturskolan
- Utbildningsdepartementets utredning: Snabbare och mer flexibel svenskundervisning för
invandrare (sft)
- Skolinspektionen: Färre får tillstånd att starta fristående skola
- Skolverket: Allt flera stora barngrupper i förskolan
- Statens Folkhälsoinstitut: Tidigare ökning av psykiska besvär bland 15-åringar planar ut
- SKL: Öppna jämförelser- grundskolan 2011 (baserat på vt 2010)
Dessutom föreligger vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde följande:
- Arbetsmiljöverkets rättelse av tillsynsmeddelande om elsäkerhet i skolor
- Anteckningar från Skolriksdagen 28-29 mars av Anders Karlsson
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Dnr 058/11

Barngrupper i förskolan
Skolverket har i samband med statistikpublicering baserad på 15 okt 2010 informerat om allt flera
stora bamgrupper i förskolan. Utbyggnaden av förskolan fortsätter.
Allt större andel av barnen går i förskolan. 83 procent av alla 1-5-åringar är idag inskrivna i
förskolan. Tio år tidigare var motsvarande siffra 66 procent.
18 procent av barngrupperna har idag 21 eller fler barn. Är 2003 var motsvarande siffra 15 procent.
Även småbarnsgrupperna tenderar att bli allt större.
Personaltäthet var hösten 2010 5,4 barn per personal i riket. Sedan 2006, då det gick 5,1 barn per
personal, har personaltätheten försämrats.
Förskola: Antal barn per årsarbetare (se B-statistik per 15 okt)

TRANAS
RIKET

2002
5,7
5,4

2003
6,0
5,4

2004
5,9
5,2

2005
5,6
5,2

2006
5,4
5,1

2007
5,3
5,2

2008
5,8
5,3

2009
5,7
5,4

2010
5,9
5,4

Riktat statsbidrag under 3 år med 3,5 Mkr sista året 2007 till Tranås kommun minskade antalet
barn/ årsarbetare i förskolan från basnivån 6,0 för bidraget 2003/04 till ca 5,3 år 2007 barn/
årsarbetare, delvis genom ytterligare kommunalt tillskott av medel.
Beräknillgsunderlag har tagits fram av förvaltningsekonomen på fempartigruppens uppdrag:
Syskonavdelningar
minskning av barnantalet från 23 till 20 barn per avdelning
minskning av personalen med 0,25ljänst
Småbarnsavdelning
minskning av barnantalet från i genomsnitt 17 till 15 barn per avdelning
minskning av personalen med 0,25ljänst
Framräkning visar ett behov med 5 nya förskoleavdelningar, till en kostnadsökning av 6,5 Mkr/år
plus ökade bidrag till enskild regi med 800 tkr/år, dvs totalt 7,3 Mkr/år.
Kurre Carlson (FP) föreslår uppdrag till barn- och utbildningsförvaltningen att genom rektorerna
utreda möjliga lösningar utifrån en politisk viljeinriktning med målet minskade barngrupper till max
20 i syskongrupper och max 15 i småbarnsgrupper senast till årsskiftet 2014/15.

Barn· och utbildningsnämnden beslutar
att remittera ärendet till arbetsutskottet för precisering av uppdraget.

Expedieras till: BUAu
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Förvaltningschefens informationspunkt
Förvaltningschef Peter Tuvberger infonnerar om följande punkter:
- frågeställning inom Östsam om uppdaterat samverkansavtal eller fastare samverkan genom
kommunalförbund och utredning av gemensamt antagningskansli för vuxenutbildningen.
Vuxenutbildningen i Tranås har samarbete med höglandskommuner och därmed föredras
samverkansavtal.
- sammanträffande med rektorerna för Hubbarpsskolan och Ängarydsskolan angående
lokalanvändning läsåret 2011/2012, för vilken det finns lösning. Däremot fordras andra åtgärder
inför 2012/2013. Rektorerna i grundskolan arbetar med alternativa förslag till organisationslösning.
- tjänst som förskolechef är utannonserad inför rektors pensionsavgång i höst (Brunnsparkens
förskola, Bergets förskola, Stoeryds förskola). 19 sökande har anmält sig.
- planering för gemensamt arbete rektorer/enhetschefer och politiker 18 maj, em, för framtagande
av ny plan för mandatperioden med prioriteringar, som förbättrade studieresultat, värdegrund m. m.
Gemensam avfärd för bu-nämndens ledamöter: Stadshuset, kl 11.00.
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Program för fortsatt internutbildning för bu-nämnden 2 maj. fm
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att avsätta en separat halv dag måndag 2 maj, fm, för
fortsatt internutbildning för nyvald barn- och utbildningsnämnd.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att fastställa följande program för internutbildning för nyvald barn- och utbildningsnämnd:
kl 08.15 Tranan 1 Ekonomi. Styrkort
Fortsättning med resursfördelning, budgetuppföljning och årsredovisning (förvaltningsekonom
Andreas Carlsson)
kl 09.15 Skolskjutsregler m. m. - omarbetn'ing (handläggare Ulla Blom)
kl 09.45 SCB-statistik (adm chef Inger Nilsson)
kl 10.00 Paus
kl1 0.20 Vuxenutbildningen (rektor Elisabeth Åman)
kl 11.05 Avfärd
k111.15 På kulturskolan (rektor Patrik Svanängen )
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§ 71

Rapporter från bu-råd i mars 2011
Barn- och utbildningsnämnden tar upp till behandling rapporter från barn- och ungdomsråd (bu-råd)
i mars 2011, § 52/11.
Barn· och utbildningsnämnden beslutar
att rapporterna inte föranleder åtgärder av barn-och utbildningsnämnden.
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Nya bu-rådsrapporter
Anders Karlsson (S) rapporterar kort från möte med Elevhälsan som han deltagit i tillsammans med
Emilie Emanuelsson (MP), med presentation av verksamheten och vik elevhälsochef Christina
Stigenhed och i närvaro av Miriam Cratz som har hand om Öppna förskolan. Budskapet är att stora
barngrupper påverkar behov av stödinsatser.

Birthe Afvander (S) rapporterar från bu-råd på Junkaremålsskolan F-S och Träningsskolan, som
hon deltagit i tillsammans med Marianne Samuelsson (M):
träningsskolans elevrepresentant tog upp ordningsregler i matsal och korridorer
uppskattat tillskott av 4 smartboards
klassvis ansvarsfördelning för uteförråd
rektorsinformation om läroplan, kunskapskrav, betygssystem, lokalplanering m mför
f-klass med 33 elever. Junkaremålsskolan vill ha fler elever.
forskningsrön om det positiva med utefritids, med friskare, lugnare och mera
koncentrerade barn
lokalgenomgång

Leif Andersson (C ) rapporterar från bu-råd på Fröafallsskolan:
matematikprojekt, med attitydpåverkan, handledning, variation i undervisning,
utomhuspedagogik
deltagande i regionfinal i schack
önskemål om mer psykologresurser
nya skolreformer innebär att skolan frångår åldersintegrering

Leif Andersson (C )rapporterar vidare från yrkesråd för fordonsprogrammet:
bra stöttning från branschen genom övningsmotorer
13 elever; branchen är bekymrad över nedgång i sökandeantal (gäller ej Tranås)
branschens önskemål om mer elektronik och språk, och möjlighet till högskolebehörighet

Expedieras till: BUAu
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Dnr 010/11

Ärendebevakningslista för bu-nämnden
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 mars 2011.
Ordföranden informerar om punkten "Begäran om utökat öppethållande på förskolor och
fritidshem"som strukits efter behandling av arbetsutskottet.
Colm O O'Ciarnain (MP) påtalar att problem med utformning av duschrum vid Ängarydsskolan
kvarstår, vilket minskar elevers idrottsdeltagande.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet

att efter strykning av ovanstående punkt godkänna ärendebevakningslistan.
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Dnr 047/11

Budgetuppfölining per 2011-03-31
Följande driftkostnadsförbrukning rapporteras efter 3 mån att jämföras med riktpunkten 25 %:
Barnomsorg och grundskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildning
Totalt förvaltningen

24,5 %
26,0 %
30,4 %
26,2 %

Varav personalkostnader.
Barnomsorg och grundskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildning
Totalt förvaltningen

24,3 %
24,7 %
26,7 %
24,0 %

Högre personalkostnader finns för bu-nämnden, Ängaryds och Hagadals förskolor, samt för
Ängarydsskolan, resursgruppen, Kungsparkens,Junkaremålsskolans samt Fröafalls förskola. Det
råder för Ängarydsskolan oförändrad problematik med 3 paralleller. Anslag till resursgruppen ska
justeras. Förskolorna har fått in barn efter 15 dec 2010 som var avstämningsdatum för
resurstilldelning. Nya löner tillkommer fr.o.m. april 2011, +ca 1,5 %.
Resursfördelningssystemets utfall är 24,5 % för grundskolan, och för förskolorna 25,3 % som är lite
högt. Avstämning av antal barn i förskolorna kommer att göras per 15 april.
Totalt är driftkostnadsutfallet 26,2 %. Bokslutsberedningen nyligen innebär att bu-förvaltningen
föreslås få med sig överskottet från år 2010 på 8,7 Mkr, vilket ännu inte finns påfört i redovisnings
systemet.
Arbetsutskottet har diskuterat:
- fortsättning på inslagen väg med tvåårsbudgeteringen, med att enheterna i resursfördelnings
systemet ska få ta med sig 50 % av överskottet till år 2011 och att eventuella underskott stryks.
- fråga om IT-satsning, en engångssatsning som inte är nivåhöjande.
Arbetsutskottet har beslutat att fråga om överskottets behandling kvarstår till maj månad.

Barn· och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att lägga budgetuppföljningen till handlingarna.
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Dnr 040/11

Förslag till översiksplan för Tranås kommun
Kommunledningskansliet har översänt förslag till ny översiktsplan för synpunkter, som ställs ut
2011-03-14-05-15. Planen är begränsad till fysisk planering och tar upp mark- och vatten
användning och hur bebyggelse och infrastruktur ska utvecklas.
I översiktsplanen anges bostadsbyggande i huvuddrag för Tranås tätort,för Sommens samhälle och
för kommunens västra delar ett område längs norra delen av Noen. Inkomna synpunkter har
sammanfattats och kommenterats och kompletteringar har gjorts.
För barnomsorg - skola i Sommen finns angivet: "Då lokalerna för skola och barnomsorg redan i
dag är maximalt utnyttjade behöver kapaciteten byggas ut. För reservändamål finns ett höjdområde
omedelbart väster om den befintliga skolan som kan bebyggas".
Barn- och utbildningsnämnden har i september 2010 meddelat kommunledningskansliet att inga
invändningar finns mot översiktsplanen.
Barn· och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att såsom tidigare meddelats finns inga invändningar mot översiktsplanen.

Expedieras till: Kommunledningskansliet
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Dnr 049/11

Dokumenthanteringsplan för elevhälsans verksamhet - omarbetning
Kommunarkivarien har översänt förslag till reviderad dokumenthanteringsplan för Elevhälsan för
barn- och utbildningsnämndens fastställelse.
Dokumenthanteringsplaner för hela barn-och utbildningsförvaltningen är tidigare fastställda av barn
och utbildningsnämnden i juni 2010.

Barn· och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att fastställa uppdaterad dokumenthanteringsplan för Elevhälsans verksamhet.

Expedieras till: Kommunarkivarien, Elevhälsan
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Dnr 059/11

Studieplaner för gymnasieskolans Introduktionsprogram
Rektor Sture Brolin presenterade vid barn- och utbildningsnämndens besök på Holavedsgymnasiet i
mars 2011 förslag till studieplaner för nya Introduktionsprogram fr.o.m. 2011/12. Nya skollagen
17 kap 7 § anger att utbildningen på ett introduktionsprogram ska följa en plan för utbildningen som
beslutas av huvudmannen.
Tidigare Individuellt program ersätts av 5olika program: Preparandutbildning, Programinriktat
individuellt val, Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ, Språkintroduktion.
Endast PRIV-altemativet är sökbart

"j

mån av plats".

Den ungdomscoach som rekryteras kommer att vara knuten till introduktionsprogrammen.
8arn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att fastställa föreslagna studieplaner för Preparandutbildning, Programinriktat individuellt val,
Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ samt Språkintroduktion i Tranås kommun att gälla fLo.m.
läsåret 2011/12.

Expedieras till: Rektor Sture Brolin
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Dnr 034/11

Angående beslut om 'inackorderingstillägg för gymnasieelever som
principfråga
Barn- och utbildningsnämnden har i mars beslutat som princip att ingen ändring görs av tillämpade
regler för inackorderingstillägg. Samtidigt med beslutet meddelades från förvaltningen att beslut
efter enskild ansökan om inackorderingstillägg i anslutning till gymnasieantagningen fattas av
delegat, dvs. assistent för antagningen. Sådant beslut kan överklagas hos allmän förvaltnings
domstol.
Skrivelse ställd till barn- och utbildningsnämnden har på nytt inkommit från vårdnadshavarna
Thomas Posch och Pia Rosenlöw Posch avseende sonen Daniel Posch som antqgits som elev vid
samhällsvetenskapligt program i Olofströms kommun. Programmet är förenat med orientering i form
av NIU-utbildning.
Föräldrarna begär att Tranås kommun ska sluta samverkansavtal med skolan i Olofstöm, för rätt till
inackorderingstillägg. Tranås kommuns ledstjärna åberopas.
I nya skollagen 15 kap 30 § (även i tidigare skollag) regleras att kommuner kan erbjuda utbildning
som den själv anordnar eller utbildning som anordnas aven annan kommun för en grupp av elever
enligt samverkansavtal. Kommuner som ingått ett samverkansavtal bildar ett samverkansområde
för utbildningen. Tranås kommuns samverkansområden är Östsam (Östergötlands kommuner) samt
Aneby, Eksjö, Nässjö kommuner.

8arn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att skrivelsen tolkas som begäran om omprövning av bam- och utbildningsnämndens beslut.
Samverkansområde med Olofströms kommun är inte tillämpbart. Barn- och utbildningsnämndens
principiella ställningstagande kvarstår, och som meddelats av förvaltningen får ansökan om
inackorderingstillägg göras i anslutning till definitiv antagning för beslut av delegat och möjlighet
finns då till överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Expedieras till: Thomas Posch och Pia Rosenlöw Posch, Antagningskansliet
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Kostutredningen - remiss
Barn- och utbildningsnämnden har i mars fått information av utvecklingsstrateg Anders Rosen om
uppdraget, som har till syfte är att öka kvaliten i kosten med en högre andellivsmedelskostnad i
portionspriset. 3 olika alternativ för byggnation har kostnadsbedömts.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat kostutredningen till bl.a. barn- och utbildnings
nämnden, för yttrande senast den 1 maj 2011. Den vidare beredningen av ärendet kommer att ske i
budgetprocessen som inleds i september månad 2011. Bedömningen är att budgetpåverkan sker i
huvudsak fr.o.m. år 2013.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag innebär:

att Tranås kommun ska behålla och utveckla modellen med kylmatproduktion/Cook Chill
att mer flexibilitet i erbjudandet av måltidslösningar ska gälla hela måltidsverksamheten, exempelvis
två lunchrätter va~e dag inom skolan samt salladsbord
att ett nytt centralkök ska byggas enligt den förstudie som presenterats
att ingen ekonomisk kompensation - utökade budgetramar - ges med anledning av aktuell
standarhöjning av kostfunktionen
att barn- och utbildningsnämndens begäran i ärendet § 132/2010 rörande lokaliseringsfrågor
Folkets Park - begärd kostnadsbedörnning, om utökad budget för att utveckla hotell- och
restaurangprogrammet m.m. inte medges. Barn- och utbildningsnämnden avgör självständigt
utformningen av utbudet av utbildningar inom gymnasieskolan inom de ekonomiska ramar som
fastställts
att centerpartiets motion kf § 125/2009 om att ändra skolornas beredningskök/mottagningskök till
tillagningskök avslås med hänvisning till föreliggande förslag daterat 2011-02-09 redovisning och
förslag från kostutredningen.
Teknik- och griftegårdsnämnden föreslås som huvudman för kostverksamheten genomföra följande:

att initiera framtagandet av ett kostpolitiskt program. Redovisning i kommunstyrelsen senast den 23
augusti
att göra de ytterligare studier som krävs för genomförandet av projektet nytt centralkök
att teknik- och griftegårdsnämnden återkommer i ärendet till kommunstyrelsen senast den 23
augusti 2011 för slutgiltigt ställningstagande och förslag till finansiering.
Förvaltningsekonomen har påtalat att förslaget innebär ökad driftkostnad med 5,8 Mkr/år, varav bu
förvaltningen är köpare av 80 %, dvs. 4,8 Mkr/år plus att ökade bidrag uppkommer till fristående
enheter. Innebörden av att inga buqgetramar kommer att utökas är att ökade skolmåltidskostnader
kommer att innebära minskning med motsvarande för undervisningen, dvs. nivån 10-12
lärartjänster.
Vid bu- nämndens tidigare yttrande över kostutredningen i november 2010 inhämtades synpunkter
från skolorna. Tillagning nära verksamheten anses vara bra, från fyra grundskolor kom
ifrågasättanden av hur kostutredningens förslag kan finansieras och betoning av att ökade
kostnader inte får gå ut över anslagstilldelningen till undervisningen.
Arbetsutskottet har överlämnat ärendet till barn- och utbildningsnämnden utan eget förslag.
Forts.
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Fempartigruppen lägger fram följande förslag till yttrande över kostutredningen som remissvar:
" Det är en omfattande utredning som gjorts över kostavdelningen, trots det så är den inte
heltäckande. Till exempel så saknas analys av energiåtgång i de olika alternativen, miljöpåverkan i
flera avseenden och kostnadsanalyser. Diskussion har också förts om att genomföra en ny
noggrann utredning. Med denna bakgrund är barn- och utbildningsnämnden beredd att lämna
synpunkter på den föreliggande utredningen.
I utredningen finns två frågor av mer principiell karaktär att ta ställning till. Den första är hur en
standardhöjning av skolmaten ska finansieras. Den andra är om kommunen ska ha ett centralkök
eller tillqgningskök ute på skolorna. Standardhöjningen består dels i bättre råvaror, dels i att två
rätter ska erbjudas. Som beställare är det mer angeläget med bättre råvaror än att erbjuda två
rätter. Med nuvarande centralkök är det inte möjligt att erbjuda två rätter. Ytterligare standard
höjningar kan ske genom förbättringar i lokalerna och höjd utbildningsnivå hos personalen.
Med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens uppdrag får inte en standardhöjning av
skolmaten, som inte beslutats av nämnden, innebära besparingar i undervisningen. I det framlagda
förslaget blir konsekvensen dock denna. Detta får inte uppfattas som att barn- och utbildnings
nämnden motsätter sig rationaliseringar utan tvärtom är förändringar och effektiviseringar något
som vi ständigt måste arbeta med.
Den andra frågan berör inte bu-nämnden lika påtagligt. Dock är det så att erfarenheten från
barnomsorgen att laga maten ute på förskolorna är mycket bra. Det finns goda skäl för att arbeta på
samma sätt i skoloma.
Sammanfattningsvis föreslås barn- och utbildningsnämnden meddela kommunstyrelsen
att en standardhöjning av skolmaten inte får gå ut över undervisningens kvalite samt
att tillagningskök successivt kan inrättas vid skoloma, inte heller detta får påverka undervisningens
kvalite."

Ajournering begärs under 5 min.

Barn- och utbildningsnämnden återupptar ärendet efter ajoumering.
Anders Karlsson (S) föreslår för socialdemokratiska gruppen med utgångspunkt i kostutredningen
att inte acceptera utökade kostnader för matkvalitet, som innebär mindre pengar till undervisning. I
nuläget förordas fortsättning i befintligt centralkök. Socialdemokratiska gruppen tilltror
kostutredningens kvalitet, och när inga ekonomiska medel tillskjuts kan inte socialdemokratiska
gruppen anta majoritetens förslag, där "tillagningskök kan succesivt inrättas vid skolorna", förrän
ekonomiska medel är klart finansierade och tillskjutna.

Vid ställd proposition på dels fempartigruppens förslag, och dels socialdemokratiska gruppens
förslag finner ordföranden att barn- och utbildningsnämnden antar fem partigruppens förslag.
Votering begärs. Följande voteringsproposition fastställs:
Ja-röst för fempartigruppens förslag
Nej-röst för socialdemokratiska gruppens förslag

Forts.
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Barn- och utbildningsnämnden beslutar
med 6ja-röster ( Johanna Dahlgren (M), Marianne Samuelsson (M), Trygve Lundblad (KO), Kurre
Carlson (FP), Colm O'Ciarnain (MP), Leif Andersson (C), mot 5 nej-röster (Anders Karlsson (S),
Lars-Börje Jacobsson (S), Gunnar Skoglund (S), Marie Thiele (S), Birthe Afvander (S))

att avge yttrande över kostutredningen enligt fempartigruppens ovanstående förslag.
Socialdemokratiska gruppen anmäler reservation mot beslutet.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar dessutom
att avge följande förtydligande:

att i både förslaget från fempartigruppen och förslaget från socialdemokratiska gruppen awisas
utredningens förslag om finansiering inom egen befintlig ram.

Expedieras till: Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Aktuellt köläge i barnomsorgen
Rapport från placeringsansvarig utvisar ansökningar till totalt 71 platser:
April 3 Maj 1 Juni 2 Juli 4 Aug 46

Sept 15

Antal6-åringar som lämnar förskolor för förskoleklass hösten 2011 är 195 st. Placeringsarbetet inför
hösten är påbö~at och Hagadals, Ängaryds, Lukas och Mariagårdens förskolor är redan fyllda.
36 barn står i kö för byte av förskola i augusti 2011.
F.n. finns 3 lediga platser på Fröafalls förskola, 3 på Bergets förskola i maj samt ev 2 platser hos
dagbarnvårdare.
Förvaltningschefen och förvaltningsekonomen har sammanträffat med Svenska kyrkan i Sommen
nyligen för att ge förhandsbesked om bidragsnivå för lokaler inför Svenska kyrkans beslut om start
av fristående förskola i församlingsgården.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Justerares sign
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Motion om barnomsorg på obekväm arbetstid och oregelbundna tider 
åter från ks au
Motionen är lagd av Hannah Heligren (8) som föreslår att Tranås kommun ska erbjuda barnomsorg
på obekväm arbetstid och oregelbundna tider.
Barn- och utbildningsnämnden har i januari 2011 föreslagit kommunfullmäktige att bifalla motionen,
i korthet under förutsättning att kommunfullmäktige tillskjuter medel till barn- och utbildnings
nämndens budget.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2011-03-09 beslutat
att ärendet blir vilande i väntan på bokslutsberedning 2011

J

att barn- och utbildningsnämnden fattar ett slutgiltigt beslut beträffande motionen efter genomförd
bokslutsberedning 2011.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott konstaterar att några medel inte tillförts för motionens
genomförande i bokslutsberedningen 2011.

Barn· och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att vidhålla tidigare lämnade yttrande enligt BU § 22/11, inför kommunfullmäktiges ställnings
tagande till motionen.

Expedieras till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerares sign

~

Utdragsbestyr1<ande

TRANAs KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2011-04-26

§

82

Sida 23 (23)

Dnr 004/11

Ansökan om bidrag till lärlingsvux
Skolverket har infonnerat om möjligheten för kommuner att ansöka om statsbidrag för att bedriva
lärlingsutbildning för vuxna. Regeringen har i budgetpropositionen 2011 föreslagit att det ska vara
möjligt för kommuner att erbjuda lärlingsutbildning för vuxna fr.o.m. hösten 2011. Satsningen på
lärlingsutbildning för vuxna omfattar åren 2012 till 2014. Satsningen omfattar även gymnasial
vuxenutbildning för utvecklingsstörda.
Lärlingsutbildning för vuxna ska syfta till att ge eleverna:
1. en grundläggande yrkesutbildning,
2. ökad arbetslivserfarenhet, och
3. en möjlighet att under en handledares ledning, på en arbetsplats, få kunskaper inom
yrkesområdet.
Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna har enligt direktiv inlämnats senast 15 april 2011 i form
av webb-ansökan. Beslut av styrelsen för utbildningen ska vara Skolverket tillhanda senast
2011-04-30.
Rektors för vuxenutbildningen förslag innebär ansökan om bidrag tilllärlingsvux höstterminen 2011
- 2012 för följande:
Handel och administration: 2000 +1600+400 verksamhetspoäng
Omvårdnad: 1200 + 600 + 600 verksamhetspoäng
Bygg: 1200 + 600 + 600 verksamhetspoäng
Hantverk: 1200 + 800 + 400 verksamhetspoäng
Hotell och restaurang: 1600 + 1600 verksamhetspoäng
Industri 2800 + 2800

Platser för lärlingsutbildning inom gymnasial vuxenutbildning för utvecklingsstörda:
Handel och administration 3 + 3

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att ställa sig bakom ansökan hos Skolverket om bidrag tilllärlingsvux hösttenninen 2011 - 2012.

Expedieras till: Skolverket, rektor Elisabeth Åman
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