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§

121

Fastställande av föredragningslista

Barn· och utbildningsnämnderi beslutar
att fastställa föredragningslistan utan ändringar.
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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
Ro 1-2 Sofia Gärskog
Helene Olofsson
Ro4 Ann Andersson
RoS Annelie Johansson
Gy Sven-Ake Arvidsson

I~temres Si9~~ I

Förskola

Grund-Isär

2
1

Skolb omsorg
1

Gymn/Nux

3
2

1
4 (inack)
9 (antagn)
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§ 123

Meddelanden
Meddelanden enligt bu au § 127/11 föredras, kompletteras och läggs till handlingarna:
- Antagningskonferensens i Tranås gymnasieregion protokoll 2011-06-28 med önskemål om
utökning av antal "privplatser" på handels- och administrationsprogrammet samt på industritekniska
programmet. Anm. I nuläget finns 23 elever placerade på "privplatser" på fem olika program.
- Protokollsutdrag KF § 131/11 med godkännande av reviderat reglemente för bu-nämnden
- Skolverkets beslut 2010-06-20 om statsbidrag till Förskolelyftet vt 2011, 303 930 kr
- Skolinspektionens begäran om yttrande angående skolsituation för en f.d. gymnasieelev samt
ordförandens yttrande, baserat på rektors yttrande. Anm. Eleven ska följas upp inom kommunens
uppföljningsansvar.
- Utvärdering från sommarskolan 2011 - Ängarydsskolan.

lUtdragSbestyrkande

TRANAs KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2011-08-29

§

Sida 6 (27)

124

Förvaltningschefens informationspunkt
Förvaltningschef Peter Tuvberger informerar om följande punkter:
- Som förskolechef för Brunnsparkens förskola, Bergets förskola och Stoeryds förskola har Maria
Mowitz tillträtt 2011-08-01, efter Kerstin Karlsson som avgår med pension
- Cecilia Axelsson har fortsatt uppdrag på halvtid vid Junkaremålsskolan 2011/12, nu som
utvecklingsledare
- Arbetet med lärarlegitimation: Skolverket har öppnat portal 1 augusti 2011 för elektronisk ansökan
om lärarlegitimation. Som underlag har tjänstgöringsintyg tagits fram under sommaren för all
lärarpersonal som tillställs varje lärare tillsammans med informationsbrev inför terminsstart.
Ansökan ska göras av varje lärare hos Skolverket, utan avgift för redan anställda. Skolverkets
beslut kommer att finnas i databas, som arbetsgivare har tillgång till genom kod.
- Deltagande i Lärarlyftet fortsätter, i ungefär oförändrad omfattning
- Fristående skolan Lövstadskolan är försatt i konkurs 2011-07-08. Samtliga elever med önskemål
om skolplacering i Tranås kommuns skolor har fått det. En mindre bidrqgsutbetalning för juli månad
bevakas hos konkursförvaltare.
- Kontakt hålls med Tranåsbostäder AB angående Stoerydsskolans lokaler, med planer för
inrymmande av Stoeryds förskolas 3 avdelningar samt barn motsvarande tillfälliga avdelningen
Tamburinen (Kungsparkens 'förskola).
- Den s.k. "Slussen" för nyanlända elever i åk 6-9 flyttas enligt behov från Ängarydsskolan till
Junkaremålsskolan fr.o.m. ht 2011.
- Elevresor genom Räddningstjänsten för en elev med funktionshinder vid Anders Ljungstedts
gymnasieskola i Linköping kostar 3 000 kr/skoldag (motsvarande riksfärdtjänst)eller 534 tkr/läsår,
egentligen en kostnad för socialtjänsten. Länsfärdtjänst är endast tillämplig för resor upp till 3 mil.
- Tranåsbostäder AB handhar städning t.o.m. 2012-04-30. Representanter från bu-förvaltningen har
meddelats upphandlingsavdelningen för deltagande i upphandling av städtjänster.
Barn· och utbildningsnämnden beslutar

att på förslag av Kurre Carlsson (FP) uppdra till arbetsutskottet att i upphandlingen av städtjänster
bevaka frågan om kvalitetsnivå samt frågan om möjligheter till anbud på separata enheter.

Expedieras till: BUAu
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§ 125

Utläggning av bu-nämndens sammanträden hösten 2011

8arn· och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att nämnden ska besöka följande verksamheter i anslutning till nämndssammanträden enligt
följande:
- 26 sept: Stoeryds förskola, Avlösarlägenhet Lillaryd, Stoerydsskolans lokaler
- 24 okt: Sommens skola/förskola/fritidshem
- 28 nov :Junkaremålsskolan/fritidshem
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Dnr 073/11

Rapport från kontaktpolitiker i juni 2011 - skrivelser från elever
Arbetsutskottet tar upp till behandling rapporter från junisammanträdet, då Birthe Afvander (S)
överlämnade skrivelser från 4 elever i klass 8 Gvid Junkaremålsskolan, som hon fått som
kontaktpolitiker efter diskusdagen, med synpunkter om bl.a.
- fler vuxna på skolgården och i korridorer/raster
- önskemål om datorer till eleverna, särskilt från grundsärskolans elever
Förvaltningschefen har på arbetsutskottets uppdrag inhämtat berörda rektorers synpunkter vad
avser tillgång till datorer för grundsärskolans och träningsskolans elever. Rektorerna Maria Lundh
och Britt Andersson uppger att grundsärskolan använder datorer mycket, och de är positiva till
särskolepersonalens deltagande I PIM-utbildning (Praktisk IT och mediekompetens), framför allt i åk

6-9.

Barn· och utbildningsnämnden beslutar
att utforma följande svar som Birthe Afvander får i uppdrag att ta med sig tillbaka till eleverna:
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av elevernas skrivelser. Särskolans personal ska
prioriteras I PI M-satsning. Nämnden inser att vuxennärvaro är viktig, och förutsätter att skolans
personal gör vad den kan med att kartlägga platser där risker finns i arbetet med likabehandlings
planer och att personalen ständigt tänker på risker för utsatta barn.

Expedieras till: Birthe Afvander, rektorerna Junkaremålsskolan, Fröafallsskolan, IT-pedagog
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Dnr 074/11

Äterrapportering till bu-nämnden för år 2010 - resterande
Arbetsutskottet har i juni 2011 beslutat att återrapportering för år 2010 emotses från samtliga
enheter, efter en modell som barn- och utbildningsnämnden beslutat ska användas för uppföljning
av händelser och koppling mellan barn- och utbildningsnämnden och enheter vad avser
likabehandlingsplaner.
Följande resterande förteckningar med rektors uppföljning har inkommit från förskolorna:
Junkaremålens förskola
Kungsparkens förskola

Barn· och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att lägga återrapporteringen till handlingarna.
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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 juni 2011.
Som kommentar noteras att punkt 2,3,4 ingår i fråga om Campus Tranås under kommunstyrelsen.
Beträffande bedömning av pedagogiska resultat pågår insamling av resultat också för vårterminen
2011, vilka begärts in senast 2011-09-30.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet

att godkänna den reviderade ärendebevakningslistan.
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§ 129

Konferensi nbjudningar
Skolinspektionen inbjuder till Skolinspektionens dag, bl.a. i Linköping tisdag 29 november 2011,
med kopplingar till nya skollagen och de viktigaste juridiska förändringarna samt hur det påverkar
Skolinspektionens tillsyn.
Skolkraft, samverkansprojekt mellan Regionförbundet i Jönköpings län, Högskolan för Lärande och
Kommunikation i Jönköping och kommuner i F län, inbjuder till konferens om entreprenörskap i
skolan 11 oktober 2011på HLK i Jönköping. Konferensavgiften är 250 kr.
Socialtjänsten i Tranås inbjuder till föreläsning Hedersrelaterat våld - hur kan myndigheter och
organisationer stödja varandra för att möta individer utsatta för hedersrelaterat våld? 1 november
2011 i Brunnsparkskyrkan.

Barn· och utbildningsnämnden beslutar, med vissa ändringar och tillägg till
arbetsutskottets förslag:

att utse ordföranden Leif Andersson ( C) och ledamoten Lars-Börje Jacobsson (S) att delta i
Skolinspektionens dag i Linköping 29 november 2011,
Anm. Vice ordf Anders Karlsson (S) tillträder uppdrag som oppositionsråd.

att utse ordföranden Leif Andersson (C) att delta i Entreprenörskap 11 oktober 2011, samt
att efter anmält intresse utse Trygve Lundblad (KO) och Mona Petersson (S) att delta i föreläsning
Hedersrelaterat våld.
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Dnr081/11

Detaljplan för Kronhjorten 1 och del av Åsvallehult 2:1
Bygg- och miljönämnden har översänt förslag till detaljplan för Kronhjorten 1och del av Åsvallehult
i Tranås för synpunkter senast 16 augusti 2011.
Planens syfte är att ge möjlighet för utbyggnad av Åsvallehults förskola med en tredje avdelning,
samt separat kök för egen matlagning, utökat personalutrymme, utökat markområde för
förskolebarnens lek samt 'ner parkeringsmöjligheter och breddning av gata för avlämning och
hämtning av barn.
Barn- och utbildningsnämnden har initierat behov av planändring, samt har i november 2010
beslutat att under förutsättning av byggnadsnämndens positiva besked ska utbyggnad av
förskoleavdelning ske vid Åsvallehults förskola med en avdelning från två till tre avdelningar, och
ombyggnad av kök ska ske med den förutsättningen.
Arbetsutskottet har genom beslut 2011-08-12 meddelat bygg- och miljönämnden att inga
synpunkter finns på detaljplanen, utan barn- och utbildningsnämnden anser det angeläget att
detaljplanen förverkligas som en förutsättning för att förskoleverksamheten ska kunna bedrivas
effektivare.
Förvaltningschefen meddelar att endast smärre synpunkter har inkommit på detaljplanen.

Barn· och utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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Dnr 068/11

Detaljplan för del av Bredstorp 3:1 (Bredstorp lP) i Tranås tätort
Bygg- och miljönämnden har för synpunkter senast 1september 2011 översänt förslag till detaljplan
för del av Bredstorp 3: 1(Bredstorps lP) i Tranås tätort.
Kommunfullmäktige har beslutat att alla kommunens byggnader ska säljas till kommunens
fastighetsbolag Tranåsbostäder AB. Planen har som syfte att möjliggöra en avstyckning för att göra
det möjligt att sälja Bredstorps Idrottsplats till Tranåsbostäder AB. Alla byggnader ska ingå i den
planerade fastigheten och markområden kring dessa.
Sportvägen som angör området och markområden för expansion av anläggningen ska även i
fortsättningen finnas i kommunens ägo.
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare i yttrande meddelat att nämnden förutsätter att skolorna
har tillgång till idrottsanläggningar på Bredstorp som tidigare, efter ägarbytet.

8arn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att nämnden, utöver tidigare yttrande, inte har några ytterligare synpunkter på förslaget till
detaljplan.

Expedieras till: Bygg- och miljönämnden
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Dnr 060/11

Detaljplan för del av Norraby 3:1 (Norraby udde) i Tranås
Bygg- och miljönämnden har översänt förslag till detaljplan för del av Norraby 3:1, Norraby udde,
för synpunkter senast 1september 2011. Detaljplanen har som syfte att möjliggöra ett nytt bostads
område i norra delen av Norraby. Området avses utformas för villabebyggelse, med minskat antal
till ca 35 tomter. Områdets anslutning sker från Norrabyvägen.
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare i yttrande meddelat att hela Norrabyvägen ska ha
utbyggd gång- och cykelväg till närmaste skola, Norrskolan, innan byggstart sker för planerat
bostadsområde. Av kommentar framgår att detta redan är planerat.

8arn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet

att meddela bygg- och miljönämnden att några ytterligare synpunkter inte finns på förslaget till
detaljplan.

Expedieras till: Bygg- och miljönämnden
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Dnr 078/11

Sommens skola - förstudie/förproiektering gällande lokalfrågan
Arbetsutskottet har 2011-06-07 påtalat till Tranåsbostäder AB att barn- och utbildningsnämnden i
uppdraget enligt § 195/10 begärt att få kostnadsredovisning uppdelad mellan åtgärder föranledda
av brandsyn som åligger fastighetsägaren och kostnader för ombyggnad/ tillbyggnad i övrigt för
Sommens skola. Förvaltningschefen har diskuterat behov av skyndsamma åtgärder för förbättrat
brandskydd med Tranåsbostäder AB.
Tranåsbostäder AB redovisar 2011-06-30 uppdelning av kostnader, föranledda av brandskydds
åtgärder i Sommens skola. Kraven är att det ska finnas två av varandra oberoende utrymnings
vägar, samt avskiljning av trapphuset. I tidigare översänd förstudie/förprojektering gällande
lokalfrågan med skissritningar från Tranark AB ingår inte punkt 3: Ny utrymningstrappa (spiral) och
brandglas i fönster närmast utrymningstrappan, 356 tkr. Totalt omfattar brandskyddsåtgärderna
631 tkr.
Tidigare erhållen investerings- och årskostnadskalkyl utmynnar i en investering på 12 Mkr, och en
ökad årshyra motsvarande 1,1 Mkr/år. Bam- och utbildningsnämnden har i juni 2011 beslutat att i
princip ställa sig positiv till framtaget förslag till ombyggnad av Sommens skola, men fråga om
finansiering får lyftas i budgetarbetet 2012-2013. Förslag till ombyggnad/tillbyggnad finns med i
arbetet med budget för år 2012-2013, med beräknat färdigställande hösten 2013.
Arbetsutskottet har uppdragit till förvaltningschefen att nå en överenskommelse med
Tranåsbostäder AB om kostnaden för brandskyddsåtgärder.

8arn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att föreslagna nödvändiga brandskyddsåtgärder ska utföras under hösten 2011, samt att
ombyggnadsfrågan i övrigt för Sommens skola/fritidshem lyfts i budgetarbetet 2012-2013.

Expedieras till: Tranåsbostäder AB, rektor Sommens skola
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Dnr 084/11

Förslag till förbättr'ing av arbetsmiljön för eleverna vid
Junkaremålsskolan
Barn- och utbildningsnämnden har givit Tranåsbostäder AB i uppdrag att ta fram förslag på
föreslagen ombyggnad vid Junkaremålsskolan, med kostnadsförslag.
Förslaget är väckt av rektor vid Junkaremålsskolan Christer Haag, som påtalat elevernas rätt till en
god arbetsmiljö, som en förutsättning för hög måluppfyllelse. Junkaremålsskolan är byggd för 1969
års läroplan, och en ny läroplan 2011 ska nu genomföras. För huvudbyggnaden, C 1-huset, angavs
att eleverna blivit fler, öppna ytor minskar och trånga korridorer skapar stress och irritation. En
målstyrd skola är beroende av flexibla lösningar i mötet mellan elever och pedagoger. Skolans
ledningsgrupp föreslog att glasytterväggen i den centrala delen av C-husets bottenplan flyttas cirka
3 meter i östlig riktning mot skolans bollplan.
Anm. Då förslaget väcktes i september 2010 var elevantalet i Junkaremålsskolans åk 6-9 ca 500
elever (efter att som mest ha varit uppe i ca 585 elever), och är läsåret 2011/12 ca 450 elever.
Tranåsbostäder AB har tillsammans med rektor och en arbetsgrupp tagit fram förslag till om- och
tillbyggnad av befintliga korridorer, uppehålls- och biblioteksytor. Förslaget innebär ombyggnad av
ca 350 m2 och tillbyggnad av ca 260 m2, och som enligt verksamhetens önskemål och behov
innehåller:
* plats för 350 nya elevskåp
* ny utformning för bibliotek och tillhörande grupprum
* cafeteria i anslutning till uppehållsytorna
* ljus och luftig miljö
* beaktande särskilt av ljud och akustik

Projektet kostnadskalkyleras till ca 8,5 Mkr, som i ökad hyreskostnad innebär 811,6 tkr/år.
Vid arbetsutskottets diskussion inför uppdraget till Tranåsbostäder AB väcktes fråga om
problematiken med investeringar i lokaler som ägs av Tranåsbostäder AB och som inte direkt
föranleds av ökat barn-/elevantal. Dessa investeringar leder till hyreshöjningar som inte
kompenseras I budgetramen, som tidigare vid kommunalt ägande skedde för ökade
kapitalkostnader. Arbetsutskottet uttalade oro för att detta innebär risk för att barn- och
utbildningsförvaltningen inte har ändamålsenliga lokaler, och att det i förlängningen ska leda till en
urgröpning av de medel som är avsatta för den pedagogiska verksamheten.

8arn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet

att utfallet av Tranås kommuns kostutredning, som kommer att påverka Junkaremålsskolan, ska
avvaktas innan ställning tas till så stor investering, samt
att, på förslag av Trygve Lundblad (KO), till kommunstyrelsens budgetberedning ta med
frågeställning om nödvändigheten av fungerande lokaler för utbildning och finansiering av
förbättringar.
Expedieras till: Kommunstyrelsens budgetberedning, Tranåsbostäder AB, rektor Junkaremålsskolan
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Dnr 089/11

Skriftliga rutiner för klagomålshantering - förslag
Enligt ny skollag fr.o.m. 1juli 2011, 4 kap 7 §, gäller att om det vid uppföljning, genom klagomål
eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten, ska huvudmannen se till att
nödvändiga åtgärder vidtas. Huvudmannen ska enligt skollagen 4 kap 8 § ha skriftliga rutiner för att
ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt
sätt.
I förarbetena till skollagen redovisas bakgrunden till de nya bestämmelserna, att i huvuddelen av de
anmälningar som Statens skolinspektion tar emot har huvudmannen inte fått tillfälle att själv först
agera. Barn, elever och föräldrar känner sannolikt inte till möjligheterna att få 'frågan utredd av
huvudmannen, utan vänder sig direkt till Skolinspektionen.
Förslag till rutiner har utarbetats av barn- och utbildningskansliet efter förhandsdiskussion med
arbetsutskottet och information som är publicerad på Skolinspektionens hemsida. Yttrande över
föreslagna rutiner begärs från rektorerna.
Arbetsutskottet har principiellt ansett inför rutinernas utarbetande:
- att klagomålshanteringen är en hantering inom barn- och utbildningsförvaltningen, som ska
återrapporteras till barn- och utbildningsnämnden tennins- eller läsårsvis,
- att infonnation om rutinerna ska bekantgöras vid läsårsstart och på Tranås kommuns hemsida,
- att infonnationen ska betona möjligheten att först reda ut problemet på enheten, och att blankett
för klagomål härefter kan insändas till barn- och utbildningskansliet,
- att inom 14 dagar ska kontakt tas eller skriftligt besked lämnas.
Lars-Börje Jacobsson (S) yrkar förtydligande på blankettens inledning, att den riktas också till
föräldrar.

8arn- och utbildningsnämnden beslutar

att enligt arbetsutskottets förslag fastställa av barn- och utbildningskansliet upprättat förslag till
rutiner för klagomålshantering enligt skollagens krav, samt att komplettering av blankett ska göras
enligt Lars-Börje Jacobssons förslag.

Expedieras till: rektorer och förskolechefer/enhetschef Elevhälsan
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Plan för genomförande av PIM-utbildning inom Tranås kommuns skolor
Ängarydsskolan har genom rektor Per Mårtensson i mars 2011 inkommit med projektbeskrivning
och ansökan om projektmedel för IT-teknik för pedagogisk utveckling som en förutsättning för god
måluppfyllelse för eleverna. Begäran om projektmedel avser bl.a. genomförande av Skolverkets
PIM-satsning för 28 av 33 anställda vid Ängarydsskolan och kostnad för en dator per deltagare.
Förvaltningschefen har på arbetsutskottets uppdrag fortsatt berett frågan, och IT-pedagogen för
barn- och utbildningsförvaltningen Elizabeth Lindlöf har involverats tillsammans med datachef Kjell
Pettersson för en samordnad syn inom kommunen.
Kommunfullmäktige har i maj 2011 i samband med behandling av motion om IT till elever I åk 7-9
samt gymnasieelever uppdragit till barn- och utbildningsnämnden att utreda de ekonorniska
konsekvenserna av att motionen implementeras.
Förvaltningschef PeterTuvberger presenterar plan för genomförande av PIM-utbildning (Praktisk IT
och mediekompetens) inom Tranås kommuns skolor, ett studiematerial från Skolverket som har i
uppdrag att fortsätta att främja utveckling och användning av informations- och kommunikations
teknik i landets skolor.
Två lärare har påbörjat utbildning hos Skolverket som examinatorer, och tid för uppdragen avsätts i
lärartjänsterna. IT-pedagog Elizabeth Lindlöf blir ansvarig för PI M-organisationen. Va~e deltagare
får tillgång till en bärbar dator med trådlös uppkoppling mot kommunens nät. Beställning av datorer
har gjorts till kommunens dataenhet som handhar inköp m m. Tidplanen är följande för skolorna,
satsning på förskolor görs inte i detta skede:
Våren 2011: Start för Ängarydsskolans åk 6-9

Hösten 2011: Junkaremålsskolans åk 6-9

Våren 2012: Holavedsgymnasiet och Lärcentrum Västra vux
År 2013: F-5 skolorna
Barn- och utbildningsnämnden har i maj 2011 beslutat att 500 tkr avsätts år 2011 för inledande IT
satsning, avsett för höjning av lärarnas kompetens för ökad måluppfyllelse genom PIM-satsning vid
både Ängarydsskolans och Junkaremålsskolans åk 6-9. För år 2012 begärs 800 tkr i budgeten. En
utvärdering görs efter detta och en ny beräkning av kostnaderna görs för år 2013 för F-5 skolorna.
Förslaget har behandlats i samverkansgrupp på bu-nämndsnivå och de fackliga organisationerna
ser positivt på förslaget.

Barn· och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att satsning på genomförande av PIM-utbildning inomTranås kommuns skolor ska göras enligt
förvaltningschefens förslag, vilket förutsätter att medel blir tillgängliga också i budget 2012-2013.
Barn· och utbildningsnämnden beslutar dessutom på förslag av ordföranden

att ovanstående beslut utgör svar på kommunfullmäktiges uppdrag till barn- och utbildnings
nämnden angående IT-satsning, baserat på förvaltningschefens förslag till plan för genomförande
av PIM-utbildning (Praktisk IT och mediekompetens) i Tranås kommuns skolor.
Expedieras till: Kommunfullmäktige, dataenheten, rektorerna
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Utarbetande av skolplan - prioriteringar och tidplan
Barn- och utbildningsnämnden har i februari 2011 beslutat att en form av skolp/an ska utarbetas
som anger barn- och utbildningsnämndens prioriteringar och uppföljningsansvar och som
korresponderar mot kvalitetsarbete.
Barn- och utbildningsnämnden har i ett gemensamt arbete mellan rektorer/enhetschefer och
politiker i Vadstena 18 maj 2011 i gruppdiskussioner tagit fram underlag för aven form av skolplan
för mandatperioden med förslag till områden för prioriteringar m. m.
Som i tidigare skolplan ska områdena ge förutsättningar för "en röd tråd" genom kommunens
skolväsende.
Anteckningar från grupparbetena utvisar följande förslag till områden att ingå i en ny skolplan:
Värdegrund/-sarbete, IT-utveckling, Språkutveckling, Resultat, Pedagogiskt utbildad
behörig personal, samt
Verksamhetsprioriterade områden för förskola, grundskola, gymnasieskola,
vuxenutbildning, kulturskolan - speciellt för Tranås kommun av de nationella målen.
Extra arbetsutskott har hållits fredag 19 augusti som utmynnat i ett utkast till skolplan.

Barn· och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet

att fastställa följande tidplan:
- 26 september: Förslag till skolplan läggs av barn- och utbildningsnämnden, för remiss till
rektorerna
- 28 november: Skolplan fastställs av bam- och utbildningsnämnden.
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Budgetuppfölining per 2011-06-30
Följande driftkostnadsförbrukning rapporteras efter 6 mån att jämföras med riktpunkten 50 %:
Barnomsorg och grundskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildning
Totalt förvaltningen

49,9 %
50,5 %
48,8 %
49,1 %

Varav personalkostnader.
Barnomsorg och grundskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildning
Totalt förvaltningen

49,7 %
51,7 %
53,9 %
49,6 %

Högre personalkostnader finns för rektorer, bu-nämnden, Ängaryds, Hagadals, Sommens, Bergets,
Stoeryds, Brunnsparkens, Kungsparkens, Junkaremålens och Fröafalls förskola, Ängarydsskolan,
resursgruppen samt Junkaremålsskolan.
Resursfördelningssystemets utfall är 49,6 %för grundskolan, och för förskolorna 50,8 % som är lite
högt. Förvaltningsekonomen har sammanträffat med förskolecheferna angående höstens löneutfall.
Totalt är driftkostnadsutfallet efter periodisering 49,1 %, som är något sämre än förra året.
Av investeringsbudgeten har endast förbrukats 17,7 %, men en del fakturor har inkommit inför
hösten 2011. Det är osäkert hur mycket av anslaget för Ängaryds idrottsplan som hinner belasta år
2011.
Delårsbokslut kommer att upprättas efter augusti 2011.

8arn· och utbildningsnämnden beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.
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Budgetprocessen 2012-2013 med styrkort 2012-2014
Nämndernas beslut inför budget år 2012-13 ska vara ekonomiavdelningen tillhanda senast 31
augusti 2011. Beslut ska också fattas om revidering av styrkort 2011-2014.
Barn- och utbildningsnämnden har fått inledande information vid junisammanträdet.
Budgetramen för år 2012 för barn- och utbildningsnämnden är av kommunfullmäktige fastställd till
362,6 Mkr, och för år 2013 364,6 Mkr efter korrigeringar med demografiska faktorer.
Förvaltningsekonomen har sammanställt tillväxtberoende kostnader, kostnadsökningar beroende på
kvalitetsökning, och övriga kostnadsökningar (tkr). Förvaltningschefen har I budgetskrivelse
redovisat verksamhetsrnässiga förändringar i förhållande till budget 2011.

Är 2012

År 2013

Tillväxtberoende kostnader:

2460

2675

- Bidrag till ny förskoleavdelning, Svenska kyrkan i Sommen

1960

- Ny förskoleavdelning vid Åsvallehults förskola - kommunal regi

2175

- Elevantalsförändring i grundskolan och på fritidshem, buffert
Kostnadsökningar beroende på kvalitetsökning

500

500

2050

550

- Utbyggnad av Sommens grundskola/fritidshem

550

- Familjecentral fr.o.m. år 2011; ramökning är beslutad

750

- Fortsatt IT-satsning, PIM-utbildning gy och vux

800

- Ung chans för ungdomar 16-20 år, ungdomscoach anställd

500

Övriga kostnadsökningar

8650

8700

- Minskat elevunderlag gymnasieskolan och personalneddragning - 1 500

-1500

- Löneökningar, antagande 3 % per år

7 900

8100

Arlffi.Den egentliga ramökningen för löner år 2012 är 1,8 % och år 2013 1,4 %.
- Centralköket, kostnadsökningar

700

400

1 000

1500

- Skolskjutsar, indexuppräkning

150

200

- Projekt skolorna, IT-utrustning

400

- Lokalkostnader, 2-3 %

Summa kostnadsökningar

13 160

11 925

Tilldelad utökning av buclgetram

8 154

1 996

Resultat enligt tilldelad ram

-S 006

- 9 929

Diskussion förs med ekonomiavdelningen om avstämning av demografiska faktorer. Följden av
befolkningsprognosens förändring får effekt på tilldelad budgetram för 2013. Budgetramen bör enligt
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en första genomgång räknas upp med 6 800 tkr år 2013.
En budget i balans år 2012 kräver en besparing på 5 Mkr, innebärande neddragning i nivån 12
tjänster på helåret. För att mer långsiktigt få en balans mellan 2012 och 2013 skulle en besparing
om 20 tjänster behöva göras från ht 2012.
I sammandrag är de två väsentligaste principfrågorna:
1/ Hantering av kostnadstäckning för löneökningar
2/ Hantering av ökade hyreskostnader för nödvändiga framtida byggnadsinvesteringar som inte
täcks av barn-/elevantalsökningar.
Anm. Kommunstyrelsens budgetberedning för barn- och utbildningsnämnden hålls 27 sept.

Arbetsutskottet har överlämnat budgetfrågan till barn- och utbildningsnämnden utan eget förslag,
och har uppdragit till barn- och utbildningsförvaltningen att se över målen i styrkort 2011-2014.
Förvaltningschefen föredrar föreslagna förändringar i stvrkortet, som varit utsänt till barn-och
utbildningsnämnden. Förändringarna är präglade av Skolinspektionens skärpta bedömning, att
skolor bedöms ha brister i sin verksamhet om inte alla elever ges förutsättningar att må målen i
samtliga ämnen som de får undervisning i. I strategin har gjorts tillägg med att alla elever ska nå
målen och ges möjlighet till maximala resultat. Som framgångsfaktor görs tillägg med höga
förväntningar på elevernas förmåga, och till aktiviteter har lagts stärkt ledarskap genom
rektorsutbildning, lokalöversyn samt IT-satsning.
Vid behandling i samverkansgrupp på bu-nämndsnivå 2011-08-24 har följande påtalats av de
fackliga organisationerna: Lärarförbundet och Kommunal delar förvaltningens konsekvens
bedömning av hur budgeterad ramtilldelning sett i relation till förväntad löneuppräkning kan komma
att påverka personaltätheten för att få en budget i balans. De påtalar att personaltätheten upplevs
vara för låg redan nu och att man snarare väntar på utlovade personalförstärkningar vilka är
önskvärda men att detta inte får bekostas genom sämre löneutveckling. Förvaltningen uppmanas
arbeta för ökad ramtilldelning vid kommande budgetberedningar. Lärarförbundet framför att även
LR delar denna uppfattning. Vårdförbundet instämmer i sak i dessa synpunkter. Samverkan anses
ha skett med förbehållet att dessa synpunkter förs fram i kommunens budgetarbete.

Yrkanden
Kurre Carlsson (FP) föreslår överlämnande av budgetförslaget till kommunstyrelsens budget
beredning med uttalande av att budgetåren 2012 och 2013 ses i ett sammanhang så att ett
budgetöverskridande år 2012 ska följas aven budget i balans år 2013. Vidare föreslås uppdrag till
barn- och utbildningsförvaltningen att föreslå och analysera konkreta besparingsåtgärder för
behandling under september-oktober 2011.
Ajournering begärs under 5 min.

Barn- och utbildningsnämnden återupptar ärendet efter ajournering.
Anders Karlsson (S) yrkar

- att barn- och utbildningsnämnden ska begära ytterligare medel för kostnadstäckning med 2-3 Mkr
för år 2012 och 2013 för de löneökningar som nämnden inte blir kompenserade för, samt
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- att nämnden ska begära ytterligare 1,5 Mkr till gymnasieskolan för år 2012 respektive 2013, då
besparing vid gymnasieskolan avstyrks.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels Kurre Carlssons (FP) förslag, och dels Anders Karlssons (S)
yrkande och finner att bam- och utbildningsnämnden antar Kurre Carlssons förslag.
Votering begärs. Följande voteringsproposition fastställs:
Ja-röst för Kurre Carlssons förslClg
Nej·röst för Anders Karlssons yrkande

Omröstningsresultat
Barn· och utbildningsnämnden beslutar
med 6 ja-röster (Johanna Dahlgren (M), Marianne Samuelsson (M), Trygve Lundblad (KO), Kurre
Carlson (FP), Emilie Emanuelsson (MP), Leif Andersson (C), mot 5 nej-röster (Anders Karlsson (S),
Lars-Börje Jacobsson (S), Gunnar Skoglund (S), Frishta Asafi (S), Birthe Afvander (S) att anta
Kurre Carfssons förslag, dvs.
att överlämna budgetförslaget till kommunstyrelsens budgetberedning med uttalande av att
budgetåren 2012 och 2013 ses i ett sammanhang så att ett budgetöverskridande år 2012 ska följas
aven budget i balans år 2013. Vidare uppdras till barn- och utbildningsförvaltningen att föreslå och
analysera konkreta besparingsåtgärder för behandling under september-oktober 2011.
Reservation
Socialdemokratiska gruppen anmäler reservation mot beslutet.

Barn· och utbildningsnämnden beslutar härefter
att fastställa reviderat styrkort för barn- och utbildningsnämnden 2012 - 2014.

Expedieras till: kommunstyrelsens budgetberedning, rektorer/förskolechefer/enhetschefer

IUtdragSbestyrkande

TRANAs KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2011-08-29

§ 140

Sida 24 (27)

Dnr 079/11

Ansökan om kommunalt bidrag för gymnasieelev-"skolpeng"
Föräldrarna Linda H Blixt och Mikael Blixt till eleven Andrea Blixt har 2011-06-23 inkommit med
ansökan om att Tranås kommun ska utbetala kommunalt bidrag, "skolpeng" för gymnasiestudier i
form av samhällsprogrammet årskurs 2 vid Svenska Skolan i Fuengirola i Spanien 2011/12.
Skollagens 15 kap reglerar kommunens skyldighet att erbjuda utbildning för ungdomar i kommunen.
Erbjudandet skall avse utbildning som anordnas inom kommunen eller i annan kommun eller ett
landsting i enlighet med samverkansavtal. Någon skyldighet föreligger därmed inte för kommuner
att bekosta gymnasieutbildning utomlands.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har uppmärksammat problemet, och har noterat att en
kommun inte har någon skyldighet mot en elev som studerar utomlands. Då tar det nationella
systemet över och det blir en statlig angelägenhet. Ett minimikrav utifrån kommunallagen är att alla
behandlas på samma sätt. Skolverket har påtalat att regeringen bör göra en översyn. Från
utbildningsdepartementet har klargjorts att det inte kommer att ske denna mandatperioden.
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare avslagit bidrag till utbildningar:
2005-09-26: Fuengirola i Spanien
2008-04-28: Svenska skolan i Ko Lanta
2009-04-28: Skandinaviska skolan i Hamburg

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att avslå begäran om att utbetala kommunalt bidrag "skolpeng" för eleven Andrea Blixts
gymnasiestudier utomlands 2011/12, då gymnasiestudier utomlands är ett statligt åtagande.

Expedieras till: Föräldrarna, rektor gymnasieskolan
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Motion angående Projekt satsa på skolmaten - yttrande
Kommunfullmäktige har till bl.a. barn- och utbildningsnämnden remitterat motion från Anders
Karlsson (S) med förslag om att Tranås kommun ska starta projekt för att mindre skolmat ska
kastas och för varje krona som sparas ska Tranås kommun lägga till lika mycket.
Arbetsutskottet har efterfrågat grundskolornas intresse efter behandling i matråden för projekt i
motionens anda, i syfte att mindre skolmat ska kastas. Svar begärdes senast 31 maj 2011. Svar
med positivt intresse har inkommit endast från Sommens förskola, skola/fritidshem genom tf rektor
Sofia Gärskog. Från Gripenbergs och Linderås skola finns uppfattningen att det inte kastas så
mycket mat och därmed är man inte intresserad. I mindre matsalar har personalen bra överblick.
Övriga skolor har inte inkommit med svar.
Förvaltningschefen har på arbetsutskottets uppdrag begärt uppgift från kostförvaltningen om hur
mycket skolmat som kastas som avfall, om möjligt vid va~e skolenhet. Kostchefen har meddelat att
några uppgifter inte finns, men kostavdelningens uppfattning är att avfallet är mera påtagligt vid de
största enheterna Ängarydsskolan, Junkaremålsskolan samt Holavedsgymnasiet (Parkhallen).
Störst är avfallet vid populära maträtter, vilket tillskrivs att trängsel och kort lunchrast innebär att
eleverna tar för mycket mat hellre än att ta om av maten.
Ordföranden Leif Andersson (C )föreslår att motionen ska bifallas under förutsättning att någon
skola eller några skolor är intresserade och att kostavdelningen ställer sig positiv.

Barn· och utbildningsnämnden beslutar
att enligt ordförandens förslag föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen Projekt satsa på
skolmaten, under förutsättning att någon skola eller några skolor är intresserade och att
kostavdelningen är positiv.

Expedieras till: Kommunfullmäktige
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Dnr 090/11

Tranås kommuns tillsyn av fristående förskolor/fritidshem
Skolinspektionen har ansvar för tillsynen av hur kommunerna sköter sin tillsyn av fristående
förskolor och fritidshem, och har därför genomfört en riktad tillsyn med publicering av rapport.
Skolinspektionen kommenterar: Det är kommunernas ansvar att ge tillstånd och lämna bidrag till
förskolor och fritidshem som drivs i enskild regi. För att förvissa sig om att sig om att förskolor i
enskild regi präglas aven god pedagogisk verksamhet där barn erbjuds fostran och omvårdnad
samt att fritidshem i enskild regi kompletterar skolan och erbjuder en meningsfull fritid och stöd i
utvecklingen behöver kommunen inspektera och samla in uppgifter. Om det råder missförhållanden
måste kommunen ta reda på detta och agera, ytterst genom att dela ut föreläggande eller genom att
återkalla tillståndet.
Skolinspektionens granskning förväntas leda till att en högre andel kommuner utför den tillsyn av
förskolor och fritidshem i enskild regi, som skollagen föreskriver. Granskningen ska också lyfta fram
och sprida goda exempel.
Förvaltningschefen har efter deltagande i konferens utarbetat förslag till Tranås kommuns tillsyn av
fristående förskolor/fritidshem, uppdelat i löpande kontakt, dokumentation som begärs redovisad,
tillsyn vart 3:e år med start hösten 2011 och brukarenkäter omfattande fristående enheter.
Förvaltningschefen har också dokumenterat gemensamma rutiner mellan barn- och utbildnings
förvaltningen och fristående enheter vad avser överlämning och kompetensutveckling, samt
gemensamma resurser i form av matematiksamordnare, svensksamordnare, NTA- samordnare
(natur och teknik för alla) samt Elevhälsan.

8arn· och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att fastställa av förvaltningschefen utarbetat förslag till Tranås kommuns tillsyn av fristående
förskolor/fritidshem.

Expedieras till: Fristående förskolor/fritidshem, förvaltningschefen
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Aktuellt köläge i barnomsorgen
Rapport från placeringsansvarig utvisar ansökningar till totalt 64 platser:
Aug 15 Sept 4 Okt 8 Nov 10 Dec 7 Jan 20
23 barn står i kö för byte av förskola i augusti 2012.
Lediga platser finns på Stoeryds förskola. 2 st, Brunnsparkens förskola 2-3 st, Mostugans förskola
3 st, Åsvallehults förskola 9 st, Kungsparkens förskola 10-12 st, Junkaremålens förskola 4-6 st,
Berget ev 2 i oktober, Fröafalls förskola 4 st, Enebacken 4 st, totalt ca 40 platser samt några
enstaka platser hos dagbarnvårdare.

Barn· och utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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