SA~NTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012·02·27

Sida 1 (26)

Plats och tid

Stadshuset, måndag 27 februari 2012, kl. 08.15 - 12.15

Beslutande

Leif Andersson (C)

ordförande

Johanna Dahlgren (M)
Marianne Samuelsson (M)
Trygve Lundblad (KO)
Kurre Carlsson (FP)
Emilie Emanuelsson (MP)

ersättare för C O Ciamain (MP)

Veronica Holmstedt (S)
L-B Jacobsson (S)
Ingegerd HelIgren (S)

" G Skoglund (S)

Marie Thiele (S)

" F Asafi (S)

Birthe Afvander (S)
Övriga närvarande

Mona Pettersson (S)

ersättare

Christer Joelsson (S)
Annika Bergman (FP)
Peter Tuvberger

förvaltningschef

Inger Nilsson

adm chef bu, sekreterare

Andreas Carlsson

förvaltningsekonom

Elisabeth Åman

rektor §§ 19-21

Justerare

Marie Thiele

Justeringens
plats och tid

Tranås Stadshus, 2012-03-01

Underskrifter

Paragrafer §§ 19-40

Sekreterare

Ordförande

Justerare

§§ 24-40

Marie Thiele

TRANAs KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2012-02-27

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

Bam- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2012-02-27

Datum då anslaget
sätts upp

2012-03-01

Datum då anslaget tas
ned

2012-03-23

Förvaringsplats för
protokollet

Barn- och utbildningskansliet, Stadshuset

Underskrift

X~"'u--,~
i

l.

>')',

Inger .ilsson

,

I Justerar7::&- i I

I

/"'~
-

I

",

W
,<

,

lUtdragSbestyrkande

Sida 2 (26)

TRANAs KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2012-02-27

Sida 3 (26)

§19

Fastställande av föredragningslista
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa föredragningslistan efter tillägg med:

- Val av ny ersättare i arbetsutskottet
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Rektors information om Lärcentrum Västra vux
Rektor Elisabeth Åman informerar vid rundvandring om lokalerna vid Lärcentrum Västra vux som är
inrymda i två fastigheter, V Jämvägsgatan 11 den ursprungliga äldre delen, som inrymmer bl.a.
vägledningscentrum, och VJämvägsgatan 5 där nästan 3 plan hyrs.
Ytor hålls fräscha i den äldre delen, som målning i entrlm för en välkomnande atmosfär, men en
gammal fastighet innebär av och till avloppsproblem, stark värme på sommaren och kyla på vintem
och trångboddhet.
Vägledningscentrum med 3,5 tjänster som studie- och yrkesvägledare är till för Västra vux "egna"
elever och alla kommuninnevånare över 20 år. Studier kan bedrivas på grundskole- och gymnasie
nivå, utbildning kan köpas i andra kommuner och vägledning ges till högskolestudier. Syv
tjänstema är i princip fördelade på yrkesinriktad utbildningl högskoleutbildning, teoretisk
gymnasieutbildning, särvuxlomvårdnadsutbildning/sfi samt lärlingvuxlsfi. Individuella studieplaner
upprättas.
Statliga bidrag tillskjuts för yrkesutbildning, t.ex. drivs teoridel för truckutbildning. Utrustning för
telebild köptes från TUC vid privatisering. Högskoleutbildning för förskollärare drivs på distans från
Karlstads universitet. Till hösten kommer högskoleutbildning att kunna erbjudas för f-klass samt åk
1-3 genom Karlstads Universitet. Distansutbildning har utvecklats utifrån krav som finns i ett nätverk
NITUS (nätverket för kommunala lärcentral flexibelt lärande). Deltagande i NITUS innebär också att
stå till förfogande för tentamen av fristående kurser. Studievärd ansvarar för rapportering för
distansutbildningen.
För närvarande finns 388 elever, varav 11 högskolestuderande, omvårdnad 58, truckutbildning 16,
övriga gymnasieämnen 35 heltid och 25 deltid, grundskola 33 och 40 deltid, sfi 160 och särvux 10,
Därav kommer 80 från andra kommuner. Bäst marknadsföring sker genom elever och tidigare
elever, genom ett gott rykte. Sfi-elever rekryteras främst genom kontakt med Arbetsförmedlingen,
tidigare socialtjänsten. I övrigt finns information på hemsidan, annonser i annonsbladen, affischer
och kontakter med företagens personalchefer. Kvällskurser i engelska, matematik, svenska och sfi
har återkommit, som komplement för elever med förvärvsarbete. Avtal har slutits med ett par företag
om sfi-undervisning.
Vuxna elever är mera kunder, med inriktning på att effektivt få en utbildning inriktad mot jobb. För
eleverna finns uppehållsrum med studieplatser och en pedagogisk assistent, med somaliska som
språk, som översätter och tolkar för läs- och skrivinlärning och som har hand om samhälls
orientering tillsammans med en lärare. För elever med andra språk ges samhällsorientering genom
nätverkets datasystem. Invandrarelever får extra tid i yrkessvenska. Vuxlärlingsutbildning drivs inom
restaurang via Holavedsgymnasiet.
Vid en stor vuxenutbildningskonferens i Stockholm 19-20 mars har Lärcentrum Västra vux erbjudits
medverka i utställning, i samverkan med Arbetsförmedling och Svensk Handel. Vuxlärlings
utbildning inom handel har uppmärksammats.
På fråga meddelar rektor att inför lärarlegitimation har kartläggning gjorts och behörighet ligger väl
till. Förändringar som genomförts för GY 11 fr.o.m. 2011-07-01 gäller för vuxenutbildningen fLo.m.
2012-07-Ot
Ordföranden noterar i sammandrag det stora antalet elever som trängs på förhållandevis liten yta,
och ett starkt behov av ett lyft för vuxenutbildningens lokaler i Campus Tranås, med möjlighet till
vägledningscentrum som ett "ansikte utåt".
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Dnr 144/11

Riktad tillsyn av svenskundervisning för invandrare i Tranås kommun
Skolinspektionen har genomfört riktad tillsyn av svenskundervisning för invandrare (sfi) i bl.a.
Tranås kommun. Tillsynen syftar till att säkerställa invandrares rätt till utbildning i sfi.
Skolinspektionen har j tillsynen av Tranås kommun identifierat följande brister som måste
åtgärdas:
-Tranås kommun brister i kravet på att sfi ska kunna påbörjas inom tre månader efter att rätt till sft
inträtt. (13 kap. 3,6 §§ 1985 års skollag (SFS 1985:1100)).
Skolinspektionen anser att rutinerna för Tranås kommun brister vad gäller att systematiskt hålla
sig informerad om invandrare i kommunen som har rätt till sfi. Därför kan kommunen inte
informera alla nyinflyttade om möjligheterna till sfi eller följa upp om kommunen klarar lagens krav
för att erbjuda sfi inom tre månader.
Skolinspektionen bedömer vidare att kommunen inte bedriver ett kvalitetsarbete som garanterar
att utbildning kan erbjudas inom tre månader. Ansvarig nämnd efterfrågar inte information om
hur lång tid det tar för invandrarna att bli erbjudna sfi från det att de flyttat till kommunen.
Kommunen ansvarar för att åtgärda brister i verksamheten. Redovisning ska lämnas till
Skolinspektionen senast den 20 mars 2012. Redovisningen ska lämnas av ansvarig nämnd eller
tjänsteman på nämndens vägnar.
I styrgruppen för flyktingmottagning i Tranås, 4 ggr/år, ingår ordföranden för bam- och utbild
ningsnämnden. som vidarebefordrar protokollsinformation till nämnden.
Förvaltningchefen meddelar att rutin tillskapats mellan assistent på bu-kansliet och assistent vid
Lärcentrum Västra vux med fortlöpande informationsöverföring om nyinflyttade.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att på föreslag av arbetsutskottet uppdra till förvaltningschefen att efter förslag från rektor för
vuxenutbildningen lämna redovisning till Skolinspektionen på barn- och utbildningsnämndens
vägnar, samt
att uppdra till kontaktpolitikerna Colm Q'Ciarnain (MP) och Lars-Börje Jacobsson (S) att
tillsammans med Lärcentrum Västra vux hitta lämplig rutin med återrapportering till barn- och
utbildningsnämnden, som inbegriper bl.a. tid för sfi-erbjudande.

Expedieras till: förvaltningschefen, rektor vux, kontaktpolitikerna
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Dnr 009/12

Anmälan av delegationsbeslut
Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna (bilaga till denna paragraf i originalprotokollet).
Specifikation av antal anmälda beslut, efter verksamhet:
I Delegat
Bu Eva Bouvin
Vux Elisabeth Aman

Förskola

Grund·/sär

Skolb omsorg

GymnlNux
3
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Meddelanden
Följande meddelanden föredras och läggs till handlingarna:
- Statsbidrag - ansökan insänd om kvalitetssäkrande åtgärder inom barnomsorgen 2012, 814,3 tkr
- Skolinspektionen: Omkring hälften av granskade kommuner klarar inte lagens krav på tidig sfi-start
. Kommunernas kontroll av skolmaten - tillsyn av system och rutiner, bl. a. Tranås kommun
- KPB-ranking (kostnad per elev, exklusive lokaler/betygspoäng för slutbetyg åk 9: Tranås nr 27,
och nr 9 i landet med lägst ökning vid ranking av 10 års utveckling av "betygskostnad"
• Skolverkets rapport: Kommunalt huvudmannaskap i praktiken: 1 ex överlämnat till vardera kf
ordföranden, ks-ordföranden samt bu-ordföranden
- Miljö & hälsa: Hälsoskyddstillsyn för Ängaryds förskola, Kontrollrapport Novisen samt ändring av
årlig kontrollavgift 7896 kr, för Fröafalls förskola! Mostugan 5 264 kr, Åsvallehults förskola 5264 kr,
Bergets förskola 5 264 kr, Brunnsparkens förskola 5 264 kr, Hagadals förskola 5 264 kr, Ängaryds
förskola 5 264 kr, Parkens förskola 5 264 kr, Junkaremålens förskola 5 264 kr, Linderås fritidshem
1 504 kr, Sommens fritidshem 1 504 kr, Sommens fritidsgård 752 kr, Fröafalls förskola/fritidshem
3 008 kr, Cafe Bryggan 2 256 kr, Lillaryd vikarielägenhet 5264 kr (kf-beslut i december om höjd
taxa 9 %)
- Protokollsutdrag kommunfullmäktige, § 21/12, med beslut om godkännande av förslaget till nytt
samverkansavtal om naturbruksutbildning i Jönköpings län som ett 1-årigt avtal, 2012-01-01--12-31.
- Protokollsutdrag kommunfullmäktige, § 20/12, med beslut om ombyggnation av stadshuset.
- Protokollsutdrag kommunfullmäktige, § 17/12, med interpellation från Anders Karlsson (S) och
Veronica Holmstedt (S) ställd till barn- och utbildningsnämndens ordförande Leif Andersson (C)
rörande skolans villkor.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har inbjudit till gemensam beredning med kultur- och fritids
nämndens arbetsutskott, barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, Tranås Stadshus AB:s
presidium och Tranåsbostäder AB:s presidium angående Campus Tranås 2012-03-07 kl. 08.30
09.30. Vidare inbjuds bl.a. barn- och utbildningsnämnden till gemensam information i Royalbio
grafen 2012-03-20 kl. 13.00-15.00. Ersättning till förtroendevalda utbetalas.

,

Justerarestt~

lUtdragSbestyrkande

TRANAs KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2012-02-27

Sida 8 (26)

§ 24

Förvaltningschefens informationspunkt
Förvaltningschef Peter Tuvberger informerar om följande punkter:
- sammanträffande har skett med Tranås Utbildningscenter på initiativ av ny delägare Montico, i
syfte att utröna om samverkansmöjligheter finns; samtidigt som konkurrensförhållande råder
- förslag till layout för Skolvision 2012-2014, framtagen av Tranås United, presenteras
- möte har hållits 2012-02-16 med arkitekter angående Campus Tranås med presentation av
ekonomiskt underlag inför kommunfullmäktiges inriktningsbeslut; vidare information se § 23
- uppgifter lämnas till bostadsförsörjningsplan om studerandes boende
- Tranåsbostäder AB har informerat rektorer, förskoleenheter och enhetschefer om sina rutiner och
projekt framöver
- positivt yttrande har lämnats till kommunstyrelsen angående förslag till förenkling av skolkort på
Länstrafiken, vilken för Tranås kommun innebär något lägre kostnad samt enklare administration
- Östsam har erbjudit ett projekt inom vägledning för att kartlägga ungdomars avhopp från
gymnasieskolan
- delrapport lämnas för uppdraget till förvaltningschefen rörande samverkan med BUP, dels träff på
Höglandet och dels att intresseanmälan gjorts för deltagande i SKL:s modellområden, vilket
sannolikt dröjer
- på fråga angående tillämpning av avgifter i grundskolan, som vid skidresor, meddelas att
Skolinspektionens riktlinjer följs och att olikheten mellan skoloma ligger i hantering av förhyrning av
utrustning
- kontroll av registerutdrag ska påtalas av förvaltningschefen inför upphandlingsavdelningens avtal
om städning av grundskolelokaler.
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Nya bu-rådsrapporter
Birthe Afvander (S) rapporterar från bu-råd på Norrskolan, som hon deltagit i tillsammans med Bo
Falkenström (M):
- språkutvecklingsplan för f-klass-9 ska arbetas fram för hela kommunen
- "toalettäviing" - klassers ansvar för att det ser bra ut på toaletterna
- medvetet arbete mot svordomar och fula ord
- mobiler tas om hand tills eleverna slutar skolan för dagen
- föräldrar var nöjda med friluftsdag, skidresa till Asby, Bredstorp, och ytterligare aktiviteter
- presentation av svenska som andraspråk för 30 elever vid Norrskolan
- vett och etikett på nätet för åk 4-5 med information till elever och föräldrar, bekymmer med SMS
och sociala medier och dess effekter på skolan
- maktlekar på fritidshem är ett bekymmer
- föräldrar positiva till förläggning av fritidshemmets sommarveckor till Mada
Birthe Afvander (S) rapporterar också från bu-råd på Junkaremålsskolans f-klass 5, grundsärskolan:
- elevrådsrapporter om medverkan i inre och yttre miljö, och diskussion med kostavdelningen om
minskat skolmatavfall
- lärarrapporter med positiv syn på ny läroplan och mer rättvisa betyg. Svårigheten är tidsåtgång för
dokumentation. Teknik är eget ämne från åk 1. Det är positivt med s.k. smartboard j klassrummen,
och läsplattor är önskemål från speciallärarna
- rektorsrapport om framåtsyftande utvecklingssamtal i början av terminen; vid försök på ht fick
lärarna 2-3 undervisningsfria dagar för förberedelse av utveCklingssamtal och pedagogisk planering
- organisationen inför läsåret 2012113 är inte helt enkel p.g.a. behörighetskraven. Lärare följer med
åk 6 från Norrskolan och Fröafallsskolan och lärare som haft åkt 9 kan inte undervisa i åk 6
- matteprojektet upplev mycket positivt, med verktyg för att lära in på olika sätt, kopplat till
matteverkstad och mattegård
- föräldrarepresentanterna var överlag positiva, men synpunkter gavs på bälten i skolskjuts och
elevers väntan i sltm
- rapport från möte med Hubbarpsskolans föräldraråd m.f1; instämmande i krav på att höja "skol
pengen".
Annika Bergman (FP) informerar om kontaktpolitikeruppdrag mot pedagogisk omsorg, tillsammans
med Mona Pettersson (S):
- positiv rapport från dagbarnvårdarnas arbete; 13 anställda, 5-8 barn under varierande tider,
fortbildning, samarbeten, aktiviteter, utvärderingssamtal. Arbetsorganisationen fungerar väl med
Lillaryds avlösarlägenhet på Stoeryd och grupplokal på Ydrevägen.
Önskemål rör arbetskläder, gränssättning från föräldrar och arbetsro utan organisationsföränd
ringar.
lUtdragSbestyrkande
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Ingegerd HelIgren (S) rapporterar från bu-råd på Fröafallsskolan, som hon deltagit i tillsammans
med Trygve Lundblad (KD):
- elevers lägesrapporter om skolarbetet och uteleken under personals tillsyn, mattävling ordnas för
minskat matavfall; god stämning på raster
- värdegrundsarbete på fritidshemmet och schackklubb
- avgiftsfri skola, Skolinspektionens riktlinjer tillämpas, men olika tillämpning av skolor vad avser
skidutrustning
- nya skollagens reglering av beviljande av elevs ledighet; synnerliga skäl gäller
- Skolinspektionens tillsyn hösten 2012
- föräldraförfrågan om studietid för åk 5 efter skoltid: Rektor och pedagoger har diskuterat detta
tidigare, men resurserna är otillräckliga.
Marianne Samuelsson rapporterar från bu-råd vid Junkaremålsskolans åk 6-9, som hon deltagit i
tillsammans med Birthe Afvander (S):
- elevrådet arbetar med talangjakt i maj; elevrådets stadgar omarbetas
- avrapportering av temavecka om trivsel och trygghet före jul; elevrådet anser att man fått ny syn
och tankeställare. Nytt seminarium planeras 13 juni med fokus på DTA, doping, tobak och alkohol
- föräldrafrågor om lärarlösa och inställda lektioner besvarade med att antaliärarlösa lektioner inte
är många, men inställda lektioner ska mätas och redovisas nästa bu-råd. Otrygghet i omklädnings
rum vid idrott motverkas genom att idrottslärarna tittar in aktivt
- Hubbarpsskolans föräldraråd har inbjudit andra skolors föräldrarepresentanter till stormöte, för
ökad lärartäthet, höjd "skolpeng", om- och tillbyggnad av skollokaler.
- regel om max 3 prov per vecka efterlevs inte alltid
- köbildning i skolmatsalen har tagits upp med avdelningschefen för kostavdelningen, och åtgärdas
- diskussion om avgifter för idrottsdagar
- diskussion om hur stölder hanteras av skolan.
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Dnr 014/12

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 januari 2012.
Kurre Carlson (FP) föreslår att om- och tillbyggnad av Åsvallehults förskola stryks på
ärendebevakningslistan, då verkställighet är påbörjad.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på föreslag av arbetsutskottet

att bifalla Kurre Carlsons förslag, och härefter godkänna den reviderade ärendebevakningslistan.
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Konferensinbiudningar
Förteckning föreligger över konferensinbjudningar. Konferensinbjudan föreligger också till regional
mässa UF-företagande i Gislaved 23-24 mars.

8arn- och utbildningsnämnden beslutar på föreslag av arbetsutskottet
att utse ordföranden Leif Andersson (C) att delta i mässan 2012-03-23.
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Dnr 015/12

Årsbokslut 2011
Förvaltningsekonomen meddelar att bokslutet granskats av revisionen och att barn- och utbildnings
nämnden förväntas få med överskott från 2011 med 5,2 Mkr, efter justering med kapitalkostnader.
Textkommentar till kommunens årsredovisning har upprättats av barn- och utbildningskansliet och
överlämnats till ekonomiavdelningen.
Förvaltningsekonomen har arbetat vidare med analys av vilka ingående delar överskottet på 5,2
Mkr hänför sig till:
Elevhälsan, personalomsättning, högre intäkt försäljning
Försäljning av platser till annan kommun
Vårdnadsbidrag, färre ansökningar
Förskola och pedagogisk omsorg
Grundskola och fritidshem
Gymnasieskolan, lägre interkommunal ersättning
Kulturskolan, mindre intäkter evenemang
Vuxenutbildning, köp av platser
Förvaltningen gemensamt:

Overskott
400 tkr
500 tkr
300 tkr

Underskott

- 1 200 tkr
700 tkr
- 1200 tkr
- 200 tkr
-150tkr
1500 tkr

- buffert gymnasieskolan

900 tkr

- lärarlyftet, mer statsbidrag än förväntat
- ökad hyra Åsvallehults förskola, avser utbyggnad kök
- buffert grundskola och förskola, färre barn i förskolan
- outnyttjat resultat från år 2010, för användning 2012

250 tkr
1000 tkr
1000 tkr
600 tkr

- kvarstående medel från överlåtelsen av Tue
Förvaltningskansliet:

100 tkr

- outnyttjade medellT-konsult

600 tkr

-personalomsättning
Kapitalkostnad
Overbudgeterade kapitalkostnader ekonomiavdelningen

200 tkr
- 100 tkr

Bokslutsberedning hålls 13 mars, med deltagande av barn- och utbildningsnämndens presidium.

Barn· och utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

l JusterareHJ1; I
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Dnr 001/12

Statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan
Regeringen har givit Skolverket i uppdrag att under åren 2012-2015 genomföra insatser för en
förstärkt elevhälsa genom:
•
•
•
•

Statsbidrag till personalförstärkningar inom elevhälsan
Fortbildningsinsatser
Stödmaterial
Modell och indikatorer för att följa upp kvalitet och tillgång till elevhälsa

641 Mkr har avsatts för uppdraget, varav 50 Mkr får användas under 2012,151 Mkr under 2013 och
220 Mkr under 2014 och 2015.
Förordning SFS 2011 :1597 reglerar statsbidraget till personalförstärkningar inom elevhälsan.
Ansökan för hösten 2012 och våren 2013 planeras öppna i slutet av februari och ansökningsperio
den beräknas bli 4 veckor. Besked till de huvudmän som ansökt om statsbidrag planeras till
april/maj. Vid urval ska Skolverket prioritera ansökningar från huvudmän som uppvisar en långsiktig
ambition att förstärka elevhälsan. Statsbidrag kan sökas med 250 000 kr/heltidstjänst och under
högst 2 kalenderår.
Vid barn och utbildningsnämndens dialog med elevhälsan om verksamhetsredovisning i oktober
2011 togs rörande resurstilldelning upp att nya skollagen, 2 kap § 25, kräver tillgång till skolläkare,
skolsköterska, psykolog och kurator samt personal för specialpedagogiska insatser. Skolkurato
rerna har därmed, utöver tidigare gymnasieskola och grundskolans åk 6-9, också tilldelats uppdrag
för skolenheter med f-klass - åk 5.
Arbetsutskottet konstaterar att budgetläget nu är förändrat och att personalnedskärningar inte
bedöms bli nödvändiga, varför villkoret med långsiktig ambition för personalförstärkning kan
uppfyllas.
Förvaltningschefen meddelar att pensionsavgång är aktuell vid halvårsskiftet för en kurator, 50 %,
vid gymnasieskolan, varför förslaget är utökning med 50 % till heltidstjänst som kurator.
Vidare har förvaltningschefen meddelat att f.d. rektor Per Mårtensson har fått utredningsuppdrag att
kartlägga specialpedagogtjänster och speciallärartjänster inom kommunen.
Vid samverkansgrupp på bu-nämndsnivå har Vårdförbundet påtalat en ansträngande arbets
situation för skolsköterskorna genom förebyggande arbete med hälsoprofiler i åk 8 och gymnasie
skolan och arbetet med ensamkommande nyktingungdomar med vaccinationer m.m. som tar
mycket tid.

Barn· och utbildningsnämnden beslutar på föreslag av arbetsutskottet
att ansöka hos Skolverket om statsbidrag för förstärkning av elevhälsan med en halvtidstjänst som
kurator, enligt villkor i förordning.
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Dnr 021/12

Förslag till kostpolicy - begärt yttrande
Kommunstyrelsen har givit teknik- och griftegårdsnämnden i uppdrag att ta fram ett kostpolitiskt
program, för att kvalitetssäkra måltidsverksamheten i kommunen. Förslag till kostpolicy har
remitterats bl.a. till bam- och utbildningsnämnden för yttrande senast 1 mars 2012 (förlängd
remisstid).
Förslaget har upprättats under ledning av ordföranden i teknik- och griftegårdsnämnden med
deltagande av representanter från socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden samt
kommunledningsförvaltningen. Den mat som serveras i kommunen ska vara anpassad för
målgruppen och vara av god kvalitet. Policyn har utarbetats i två versioner:
. Kostpolicy för förskola, grundskola och gymnasieskola
. Kostpolicy för äldre och handikappomsorg
Kostpolicyn har utformats oberoende av vilket sätt kommunen senare väljer att producera
måltiderna, d.v.s. att behålla centralköksmodellen alternativt i kombination med tillagningskök inom
vissa delar av verksamheterna.
Policyn ska konkretiseras i ett handlingsprogram avseende mål, aktiviteter, tid och ansvar.
Handlingsplanen ska tas fram i nära samarbete mellan kostavdelningen och de köpande
nämndema och avses fastställas av teknik- och griftegårdsnämnden. Exempel finns bifogat.
Ordföranden Leif Andersson (C)erinrar om att frågan om restaurang- och livsmedelsprogrammet
inte är avgjord av kommunfullmäktige. I remiss av kostutredningen har endast kommunstyrelsens
arbetsutskott tagit ställning till barn- och utbildningsnämndens begäran i ärendet § 132/10 om
utökad budget för att utveckla restaurangprogrammet m.m inte medges. Förvaltningschefen
meddelar att sökande finns till restaurang- och livsmedelsprogrammet inför 2012/13. Vidare påtalas
att gymnasieutbildning genom GY 11 kan utformas mera flexibelt i form av lärlingsutbildning som
påverkar lokalbehovet.
Förslaget till kostpolicy har diskuterats i de politiska gruppema.

Barn· och utbildningsnämnden beslutar
att avge följande synpunkter på förslaget till kostpolicy:
- definitioner saknas på begreppen närodlat, ekologiskt och näringsriktigt och kommentar saknas
om att Tranås är en "Fairtrade-kommun"
- policyn är utformad med förutsättningen att maten lagas i kommunal regi; alternativa driftformer
kan utföra hela eller delar av matlagningen
- två delar uppfattas i kostpolicyn: en rör näringsriktig mat, viss valfrihet, två rätter, salladsbord och
en annan miljöfrågor, råvaror med minsta möjliga miljöpåverkan, tillredning på miljövänligt sätt.
Vissa miljöfrågor kanske passar bättre i ett miljöprogram eftersom de är mer övergripande.
-tveksam formulering kring" måltiden som ett pedagogiskt verktyg", som ligger under bu-nämndens
beslutskompetens, samt
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Dnr 021/12

att i sammanhanget påminna kommunstyrelsen om att förslaget från barn och utbildningsnämnden
angående restaurang- och livsmedelsprogrammet inte är avgjort av kommunfullmäktige, och att ett
samlat grepp bör tas på de motioner som finns kring kost i Tranås kommun.

Expedieras till: teknik-och griftegårdsnämnden, kommunstyrelsen
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Dnr 023/12

Regional samverkan 'inom utbildningsområdet - Östsam
Regionförbundet Östsam har översänt skrivelse 2012-01-17 med förfrågan till respektive kommun
styrelse samt landstinget rörande intresset för och ambitionsnivån avseende regional samverkan
inom utbildningsområdet utifrån ett frågematerial. Skälet är att undersöka förhandlingsviljan för olika
sakområden inom utbildningsområdet.
Under en period genomförs inte planerade möten i L 15.
Skrivelsen har överlämnats till barn- och utbildningsnämnden. Svar emotses senast 30 mars 2012.

Barn· och utbildningsnämnden beslutar på föreslag av arbetsutskottet

att föreslå kommunstyrelsen att samtliga frågeställningar för sakområdena besvaras med ja, utom
punkterna 1.5, 2.5 och 4.5 som avser gemensamt huvudmannaskap för gymnasieskola/
gymnasiesärskola samt vuxenutbildning som besvaras med nej.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Expedieras till: Kommunstyrelsen
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Dnr 029/12

Matematiksatsning 2015 - förslag om deltagande
PISA är ett OECD-projekt i form aven internationell studie i 65 länder, som syftar till att undersöka i
vilken grad respektive lands utbildningssystem bidrar till att femtonåriga elever, som snart kommer
att ha avslutat den obligatoriska skolan, är rustade att möta framtiden.
Den senaste PISA- undersökningen 2009 hade läsförståelse som huvudområde samt förmågan att
förstå, tolka och reflektera inom naturvetenskap och matematik. De kunskaper och färdigheter som
prövas är nära relaterade till vardagslivet och av betydelse i det vuxna livet. PISA syftar också till att
öka förståelsen för orsakerna till och konsekvenserna av uppmätta skillnader i kunskaper.
SKL har satt upp följande mål för Sveriges placering i PISA 2015:
- Andelen som når lägsta nivån ska halveras
- Andelen som når högsta nivån ska öka
- Sverige ska höra till de tio bästa OECD-Iänderna (idag plats 20 av 34 länder)
För den enskilda kommunen innebär medverkan i SKL:s satsning att man får hjälp att ta ett
helhetsgrepp på alla de åtgärder som nu är aktuella, inklusive den nya statliga satsningen för att
förbättra matematikundervisningen. Samtidigt kan SKL:s upplägg av den egna satsningen ses som
en modell för förbättringsarbete inom svenskt skolväsende.
Satsningen omfattar alla kommunens grundskolor och om kommunen så önskar även fristående
skolor. Det ska finnas en tydlig rollfördelning mellan alla nivåer. Varje deltagande kommun ska ange
ett operativt mål för sin egen satsning gällande resultaten i matematik på de nationella proven och
gärna också ange egna kompletterande operativa mål.
Samtliga nivåer i kommunen involveras, inklusive de fackliga organisationerna. En aktiv dialog
mellan nivåerna är en förutsättning för framgång. SKL:s strategi är att de kommuner som varit med i
satsningen cirka ett år ska kunna ge stöd åt nya nätverk av tillkommande kommuner. I satsningen
får kommunerna lära av varandras erfarenheter på konferenser och på andra möten, där får de får
pröva sin egen styrning och ledning utifrån satsningens centrala områden.
De sju kommuner som gått in i satsningen är Borås, Karlstad, Landskrona, Luleå, Sollentuna, Umeå
och Uppsala. Det är kommuner som på olika sätt visat på goda resultat eller höga ambitioner.
Förvaltningschefen meddelar att kommunens matematikutvecklaren ställt sig positiv till deltagande.
Vid samverkansgrupp på bu-nämndsnivå har LR påtalat, också för Lärarförbundet, att det
förbättringsarbete som efterlyses av matematiklärarna är resurser för riktat stöd till svaga elever.
8arn· och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att som ett led i att barn- och utbildningsnämnden gjort en matematiksatsning fortsätta denna
satsning med anmälan av Tranås kommun till deltagande i SKL:s femåriga Matematiksatsning.
8arn· och utbildningsnämnden beslutar dessutom
att uppdra till arbetsutskottet att återkomma i frågan angående resurstilldelning som en följd av
antagen Skolvision 2012-2014 och anmälan till deltagande i matematiksatsning.
Expedieras: förvaltningschefen
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Dnr 031/12

Ansökningar om längre ledigheter för elev - uppdrag till au
Barn- och utbildningsnämnden har i januari 2012 uppdragit till arbetsutskottet att till stöd för
rektorernas ställningstagande ta fram ett allmänt förhållningssätt till ansökningar om längre ledighet
för elev, som beaktar vikten av respekt för skolplikten.
Enligt ny skollag 7 kap Skolplikt och rätt till utbildning gäller enligt § 18 "Ledighet", att en elev i
grundskolan och grundsärskolan får beviljas kortare ledighet för enskild angelägenhet. Om det finns
synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet, utifrån sin kännedom om
elevernas förhållanden och sitt ansvar för verksamheten.
Frågan har behandlats i ledningsgruppen för grundskolan 2012-02-15. Frekvensen av begäran om
ledigheter är olika mellan skolorna, och mest påtaglig vid Fröafallsskolan.
Vid information i samverkansgrupp på bu-nämndsnivå har LR påtalat att bestämmelse finns i
skollagen.

8arn· och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att i ett allmänt uttalande framhålla skolplikten, som vårdnadshavaren har ansvar för att barnet
fullgör. Ansökningar om elevs ledighet bör prövas med restriktivitet. Offentliga medel som finansi
erar skolan bör användas på ett effektivt sätt. Beviljad ledighet får inte få till följd krav på stöd
undervisning som ökar kommunens skolkostnader.

Expedieras till: rektorerna för grundskolan/grundsärskolan
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Dnr 124/11

Medborgarförslag angående att sätta upp staket runt hela skolgården
på Linderås skola
Kommunfullmäktige har enligt § 215/11 beslutat att överlämna ett medborgarförslag från Bitte
Andersson till barn- och utbildningsnämnden för beslutsfattande.
Förslaget innebär att för barnens säkerhet vill föräldrarna vid Linderås skola att det ska finnas ett
staket runt hela skolgården.
Dagsläget är att det finns ett gammalt staket runt drygt halva gården, och resterande del är omgivet
aven nyponhäck. Problemet är att Tranåsbostäders AB ansvarar för del av gården och Tranås
kommuns parkförvaltning för en del.
Synpunkter har inhämtats från rektor för Linderås skola. Den del som utgör den största säkerhets
risken är en 100 meter lång sträcka med en nyponhäck som avgränsning mot en trafikerad väg.
Denna häck ligger på parkförvaltningens del. Det staket som finns runt övriga skolgården kan klara
sig ett par år till men det är ett framtida investeringsbehov. Parkförvaltningen är inte beredd att ta på
sig kostnad för ett staket som utgår från skolans behov. Prisuppgift pekar mot en totalkostnad på ca
20 000 kronor.
Långsiktigt behövs lösas vem som ska sköta och underhålla hela skolgården.
Ordföranden Leif Andersson (C) och ledamoten Kurre Carlson (FP) har besökt platsen.
Arbetsutskottet har föreslagit att medborgarförslaget ska avslås i nuläget, då uppfattningen är att
säkerheten inte ökar med staket i förhållande till häck, och inom några år blir det fråga om ett
helhetsgrepp i samband med utbyte av staketet.
Emilie Emauelsson (MP) informerar om att dålig sikt är föräldrars skäl för nedtagning av häck, och
föreslår att sänkt hastighet till 30 km/tim utmed Lindängsvägen ska begäras hos Vägverket.
Ordföranden Leif Andersson (C) yrkar återremiss till arbetsutskottet, med anledning av ny
information om behov av sänkt hastighet och bättre sikt.

Barn· och utbildningsnämnden beslutar

att återremittera frågan till arbetsutskottet i anledning av ny information om behov av sänkt
hastighet och bättre sikt.

Expedieras till: arbetsutskottet, Bitte Andersson, rektor Linderås skola
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Dnr 136/11

Överklagande angående bidrag till Enebackens förskola
Styrelsen Enebacken Lantförskola Ekonomisk Förening överklagar genom ordföranden Sven Rydell
barn- och utbildningsnämndens beslut 2011-12-19 om bidrag till Enebackens förskola för budget
året 2012.
I överklagandet åberopas tre huvudsakliga skäl:
1. Verksamhetens förutsättning och ekonomi
2. Styrelsens mål att skapa en långsiktig ekonomisk grund för verksamheten
3. Styrelsen menar att bidraget från kommunen inte lämnas på lika villkor i enlighet med gällande
lagstiftning.
I barn- och utbildningsnämndens beslut, enligt ny skollag 8 kap 21-24 §§, finns redovisat principer
och grunder enligt riksdagsbeslut fr.o.m. år 2010 efter propositionen "Offentliga bidrag på lika
villkor". Vidare har framtaget beräkningsunderlag av förvaltningsekonomen legat till grund för
beslutet.
Barn- och utbildningskansliet har på arbetsutskottets uppdrag upprättat yttrande i ärendet att
bifogas överklagandet till förvaltningsrätten i Jönköping.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet

att i yttrande till förvaltningsrätten vidhålla beslutet om bidrag till fristående Enebackens förskola
enligt § 219/11 som grundar sig på riksdagsbeslutet efter propositionen "Offentliga bidrag på lika
villkor".
J

Expedieras till: Förvaltningsrätten i Jönköping, (inkl handlingar)
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Dnr 137/11

Överklagande angående beslut. hantering och 'information om bidrag
till Lukas förskola
FVBU Norrköping överklagar genom direktor Mary Ann Mårdh barn- och utbildningsnämndens
beslut 2011-12-19, hantering och information om bidragsnivå för Lukas förskola budgetåret 2012.
I överklagandet åberopas:
a) FVBU (huvudman för förskolan Lukas) yrkar att Tranås kommuns rutiner kring hantering och
information kring beslut om bidrag, information om möjlighet att överklaga samt information om hur
detta går till ska ske på ett sätt som möjliggör insyn och möjlighet till överklagande.
b) FVBU yrkar att underlag för vilka poster som ingår i grundersättningen ska förtydligas så att det
'finns möjlighet att se vad som ingår i bidraget. Utan denna beskrivning samt vilka statsbidrag som
utgår till kommunen finns inget underlag att förhålla sig till när vi ska ta ställning till om bidraget vi
får är på lika villkor.
c) FVBU yrkar att lokalersättning ska utgå på samma sätt som det gör till de kommunala enheterna
med ett belopp per barn och år, i enlighet med skollagens intentioner.
d) FVBU yrkar att det beslut som barn- och utbildningsnämnden har tagit angående fakturering av
kostnader för kö och avgiftshantering skickas till huvudmannen.
I barn- och utbildningsnämndens beslut, enligt ny skollag 8 kap 21-24 §§, finns redovisat principer
och grlJnder enligt riksdagsbeslut fr.o.m. år 2010 efter propositionen "Offentliga bidrag på lika
villkor". Vidare har framtaget beräkningsunderlag av förvaltningsekonomen legat till grund för
beslutet.
Barn- och utbildningskansliet har på arbetsutskottets uppdrag upprättat yttrande i ärendet att
bifogas överklagandet till förvaltningsrätten i Jönköping.

Barn· och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet

att i yttrande till förvaltningsrätten vidhålla beslutet om bidrag till fristående Lukas förskola enligt §
220/11, som grundar sig på riksdagsbeslutet efter propositionen "Offentliga bidrag på lika villkor'.

Expedieras till: Förvaltningsrätten i Jönköping (inkl handl)
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Dnr 003/12

Aktuellt köläge i förskola och pedagogisk omsorg
Rapport från placeringsansvarig utvisar ansökningar till totalt 23 platser:
Febr O Mars 8 April 8

Maj 5 Juni 1 Juli 1

43 barn står i kö för byte av förskola i augusti 2012.
7 barn finns i kö med önskat placeringsdatum före januari; samtliga vill bara ha sitt förstahands
alternativ.
Efter placeringar i början av året finns följande antal platser kvar: Kungsparkens förskola ca 3,
Stoeryds förskola ev 1st senare i vår, Hagadals förskola 1, totalt ca 5 platser samt 3-4 platser hos
dagbarnvårdare. Fler platser kan tillskapas vid ev. nyanställning aven dagbarnvårdare.

Barn· och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att lägga informationen till handlingarna.
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Dnr 003/12

Maxtaxa för förskola m m - efterfrågad inkomststatistik
Barn- och utbildningsnämnden efterfrågade vid januarisammanträdet i vilken omfattning föräldrar
nått maxtaxans tak, 42 000 kr/mån för hushållets inkomster, för förskola, pedagogisk omsorg och
fritidshem.
IST:s statistikprogram baserad på barns placeringar visar att
- andelen föräldrar som uppnått maxtaxans tak för barns placeringar i förskola och pedagogisk
omsorg är ca 56 %,
- andelen föräldrar som uppnått maxtaxans tak för barns placeringar i fritidshem är ca 64 %.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att anteckna informationen till protokollet.
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Dnr 030/12

Ansökningar till Holavedsgymnasiet 2012/13 - information
Förvaltningschefen föredrar antagningskansliets information om förstahandssökande till HoIaveds
gymnasiet 2012/13.
Totalt har 254 sökande anmält sig. 7 ansökningar avser företagsförlagd utbildning. Ansökningar till
introduktionsprogram tillkommer. Av årskullen i Tranås kommun, 209 elever, har 150 elever eller ca
72 % sökt Holavedsgymnasiet, ungefär samma andel som innevarande läsår. Antalet Ydreelever
har återgått till tidigare nivå, 29 elever, andelen Anebyelever har minskat till 26 elever, och från
Ödeshögs kommun kommer 14 elever och från Boxholms kommun 20 elever.
Tendenser är minskat intresse för barn- och fritidsprogrammet, fortsatt högt intresse för bygg
programmet, och ökat intresse för tekniskt program.
Omvalsperiod kommer att pågå 10 april- 11 maj.

Barn· och utbildningsnämnden beslutar
att anteckna informationen till protokollet.
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Dnr 32/12

Entledigande och val av ny ledamot i arbetsutskottet
Birthe Afvander (8) har avsagt sig uppdraget att vara ersättare i barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott.
Veronica Holmstedt (8) föreslår att Lars-Börje Jacobsson (8) ska utses att vara ersättare i barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott under resterande tid av mandatperioden 2011-2014.

Barn· och utbildningsnämnden beslutar
att utse Lars-Börje Jacobsson (8) att vara ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
under resterande tid av mandatperioden 2011-2014.

IUtdragsbestyrkande

