BARN- OCH
UTBILDNINGSNÄMNDEN
PROTOKOLL

Tid och plats

Torsdag 18 mars 2010 kl. 10.00‐12.00, 13.00‐14.35
Kommunkontoret Torsby

Beslutande

Hans Lass (S), ordförande
Camilla Björn (S) tjg ers för Aina Olsson (S) §§ 14‐20
Ysabel Hedenberg (S) tjg ers för Aina Olsson (S) §§ 21‐27
Peter Jonsson (S)
Mia Gerke (S)
Jörgen Nilsson (S)
Gertie Blomström (KD) tjg ers för Anna‐Lena Carlsson (M)
Tommy Persson(M) §§ 14‐20, 22‐27
Lillemor Ronge (M)
Dag Nyström (C)
Inga‐Britt Keck‐Karlsson (C)
Hans Lindberg (V)

Övriga deltagare

Justerare

Fredric Norlin, skolchef
Birgitta Olsson, bitr. skolchef, Helena Westh, förvaltn.sekr.
Ronnie Palmquist, Anders Larsson, Bengt Melin rektorer § 14
Kenneth Ek, skolassistent § 14
Sören Ohlsson, Värmlandstrafik AB § 16
Ronny Augustsson, Staffan Olovsson och Stefan Lindkvist,
Orusttrafiken § 16
Ysabel Hedenberg (S) ej tjg ers §§ 14‐20
Lillemor Ronge

Tid för justering

Måndag 29 mars 2010

Paragrafer

14‐27

Sekreterare
Helena Westh

Ordförande
Hans Lass

Justerare
Lillemor Ronge

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ner

2010-03-18
2010-03-30
2010-04-21

Förvaringsplats

Barn- och utbildningsnämndens kansli

Underskrift
Helena Westh

TORSBY KOMMUN

sid 2

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-03-18

Bun § 14

Besök av rektorerna för team Stjerneskolan
Bu dnr 2010/122.60

Barn‐ och utbildningsnämnden beslutade 2009‐12‐10 § 92 att bjuda in de olika
rektorsteamen till varsitt nämndsammanträde under våren 2010.
Vid dagens sammanträde deltar team Stjerneskolan som består av rektorerna Ronnie
Palmquist, Anders Larsson och Bengt Melin.
Dessutom deltar Kenneth Ek som arbetar med intagning till gymnasieskolan. Han
redogör för antalet elever som sökt till årskurs 1 vid Stjerneskolan. Prognosen är att
antalet elever som börjar på Stjerneskolan till hösten blir lika många som de 233 elever
som tar studenten till våren.
Rektorerna presenterar Stjerneskolans verksamhet. Det finns 731 elever fördelat på 12
nationella program, individuella programmet och inom gymnasiesärskolan. Det finns
110 anställda på skolan. Eleverna kommer från 66 svenska kommuner och det finns
elever från Norge, Lettland och Grönland. Hälften av skolans elever är från Torsby
kommun.
Medelbetyget för de 197 elever som avslutade sin skolgång 2009 var 14,24 poäng, vilket
är över rikssnittet som var 13,9 poäng.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ordförande Hans Lass (S) tackar för informationen.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 3

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-03-18

Bun § 15

Ändring av tillägg till namnet Stjerneskolan
Bu dnr 2010/45.60

Barn‐ och utbildningsnämnden beslutade 2010‐02‐04 § 11 att Stjerneskolans namn kan
kompletteras med två olika tillägg i anslutning till namnet:
•
•

Torsby gymnasieskola
Torsby idrottsgymnasium

Ärendet var föranlett av att förvaltningen tillsammans med kommunkansliet arbetar
med en grafisk profil för Stjerneskolan där bl.a. en ny logotyp ingår.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2010‐02‐15 presenterades profilen för beslut i
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen biföll profilen men sände samtidigt med två
saker varav den ena gäller tillägget till namn.
Av kommunstyrelsens protokoll framgår följande:
”Kommunstyrelsen diskuterar förslaget och sänder med följande två synpunkter för eventuellt
införande i profilen: Dels att varumärket Torsby bör framgå än tydligare, t.ex. genom att det
står torsby.se på baksidan av alla kommunens fordon, även Stjerneskolans, dels att undertexten
”Torsby gymnasieskola” till Stjerneskolan eventuellt istället skulle kunna vara ”Torsby
gymnasium”. (Den första frågan avgörs av informationssekreteraren, den andra av barn‐ och
utbildningsnämnden.)”
Frågan om namntillägget togs då upp av Stjerneskolans rektorer som diskuterade
frågan och kom fram till att man vill föreslå barn‐ och utbildningsnämnden att ändra
det tidigare beslutet så att det istället är ”Torsby gymnasium” som är tillägget i
anslutning till logotypen istället för ”Torsby gymnasieskola”.
Skälen för ändringen är följande.
Kombinationen Stjerneskolan och Torsby gymnasieskola innebär en språklig upp‐
repning av ordet ”skola” som känns mindre bra. Torsby gymnasium och Torsby
idrottsgymnasium innebär att de två tilläggen blir språkligt mer lika, vilket bör ses
som en fördel.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 4

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-03-18

bun § 15 forts. ändring av tillägg till namnet Stjerneskolan
Handlingar i ärendet
Barn‐ och utbildningsnämnden 2010‐02‐04 § 11
Kommunstyrelsen 2010‐02‐15 § 17
Tjänsteskrivelse av utrednings‐ och informationssekr. Annette Lauritzen Karlsson
2010‐02‐22
Arbetsutskottet 2010‐03‐04 § 14

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Stjerneskolans namn kan kompletteras med två olika tillägg i anslutning till namnet:
Torsby gymnasium
Torsby idrottsgymnasium
Torsby gymnasium är överordnat Torsby idrottsgymnasium.

Beslutet expedieras till
Stjerneskolan
Kommunstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 5

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-03-18

Bun § 16

Information om upphandling av skolskjutsar
Bu dnr 2009/210.100

Det har skett en upphandling av de separata skolskjutsarna i kommunen. Separata
skolskjutsar är de skolskjutsar som kommunen själv upphandlar och det berör 750
skolelever. Det nya avtalet kommer att börja gälla från och med augusti 2010 och
sträcka sig i fyra år med möjlighet till förlängning.
Vid dagens sammanträde deltar Sören Ohlsson från Värmlandstrafik AB som ger
information om upphandlingen. Det är Värmlandstrafik AB som sköter upp‐
handlingen.
Det företag som tilldelats skoltrafikupphandlingen för Torsby kommun är
Orusttrafiken AB och vid dagens sammanträde deltar företagets representanter
Ronny Augustsson, Staffan Olovsson och Stefan Lindkvist.
Orusttrafiken har sitt huvudkontor i Stenungsund och startade som taxiverksamhet
1993. 2002 köptes de upp av Nettbuss AS koncernen som är en av Norges största
bussbolag. I dag har Orusttrafiken 1 000 medarbetare och 600 fordon och kör
skolskjutsar, linjetrafik och chartertrafik. I Värmland kör Orusttrafik skoltrafik i Arvika
och Kil.
Orusttrafiken har beställt nya bussfordon till Torsby kommun. Samtliga fordon
kommer att ha säkerhetsbälten och alkolås. Chaufförer kommer att anställas här i
kommunen och tanken är att det ska vara samma chaufför som alltid kör samma tur.
Möten kommer att hållas med skolan före terminsstart och någon månad efter
höstterminens start.

Handlingar i ärendet
Barn‐ och utbildningsnämnden 2009‐09‐10 § 64
Barn‐ och utbildningsnämnden 2009‐12‐10 § 83
Tilldelningsbeslut från Värmlandstrafik AB 2010‐02‐09

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ordförande Hans Lass (S) tackar för informationen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 6

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-03-18

Bun § 17

Gymnasieorganisation, program och
inriktningar 2010/2011
Bu dnr 2010/72.60

Förslag till gymnasieorganisation, program och inriktningar för läsåret 2010/2011
presenteras. Förslaget baseras på de senaste årens intag till respektive program,
preliminär ansökan till 2010/2012 samt de, delvis nya, förutsättningar som gemensamt
intag i Region Värmland innebär.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av rektor Ronnie Palmquist, 2010‐02‐17
Arbetsutskottet 2010‐03‐04 § 13
MBL § 19 Information 2010‐03‐08
MBL § 11 Förhandling 2010‐03‐11

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Följande gymnasieorganisation, program och inriktningar läsåret 2010/2011 fastställs
enligt nedan:

Program

Inriktningar

Platser

Barn‐ och fritidsprogrammet

Fritid
Pedagogisk och social
verksamhet

24

Byggprogrammet

Husbyggnad

16

Elprogrammet

Elteknik

12

Fordonsprogrammet

Maskin‐ och lastbilsteknik 18
Personbilsteknik
inkl Tävlingsmekaniker*

*) Tävlingsmekaniker 8 platser till åk 2

Handels‐ och administrationsprogr.

Justerarens signatur

Handel och service

Utdragsbestyrkande

20

TORSBY KOMMUN

sid 7

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-03-18

bun § 17 forts Gymnasieorganisation, program och inriktningar
2010/2011

Program

Inriktningar

Platser

Hotell‐ och restaurangprogrammet

Restaurang‐ och måltids‐
service

14

Industriprogrammet

Svets‐ och robotteknik

18

Medieprogrammet

Medieproduktion

16

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap

30

Omvårdnadsprogrammet

14

Samhällsvetenskapsprogrammet

Ekonomi
Samhällsvetenskap

Teknikprogrammet

50
18

Gymnasiesärskolan
Specialutformat program

10

Individuellt program

Verksamhetsträning

6

Individuellt program

Yrkesträning

9

Beslutet expedieras till
Stjerneskolan
Anders Larsson
Bengt Melin
Ronnie Palmquist
Intagningsnämnden
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 8

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-03-18

Bun § 18

Budgetuppföljning 2010
Bu dnr 2010/99.03

Skolchef Fredric Norlin redogör för budgetuppföljning per 2010‐02‐28, bilaga till
protokollet.

Barnomsorg
Intäkterna är lägre än periodbudget och det beror på att vårens bidrag för maxtaxa inte
kommit än.

Grundskola
Övriga kostnader är lägre än periodbudget, vilket främst beror på att interkommunala
ersättningar till andra kommuner ännu inte finns i redovisningen.

Gymnasiet
Överskottet mot periodbudget på intäktssidan beror på periodiseringen av
interkommunala ersättningar från andra kommuner. Avvikelsen på kostnadssidan
beror delvis på att interkommunala ersättningar till andra kommuner inte är
redovisade än.

Kulturskolan
Intäkterna för vårterminen är inte redovisade än. Detta beror på problem med
faktureringen.

Totalt
Lönerna är överlag lägre än periodbudgeten och det beror på periodiseringen. Även
övriga kostnader för samtliga verksamheter är lägre än periodbudget. Det beror bl. a.
på fakturor som inte kommit in i redovisningen än. Många fakturor gäller 1:a kvartalet
och kommer alltså att redovisas i mars. Verksamheterna har inte heller förbrukat enligt
periodbudget, t. ex. köps skolmaterial till största delen in inför skolstarten i höst.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 9

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-03-18

bun § 18 forts. budgetuppföljning 2010

Handlingar i ärendet
Budgetuppföljning per 2010‐02‐28, daterad 2010‐03‐17

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av budgetuppföljningen per 2010‐02‐28.

Beslutet expedieras till
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsen
Ekonom Linn Sohl
Ekonom Lena Eriksson
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 10

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-03-18

Bun § 19

Rapport för internkontroll 2009
Bu dnr 2010/92.03

Barn‐ och utbildningsnämnden har antagit rutiner för internkontroll. Internkontrollen
för 2009 har omfattat följande områden:
•
•
•
•

Hur skolorna har följt upp arbetet med likabehandlingsplanen
Att skriftliga omdömen skrivs i avgångsbetyget för elever i år 9 och som inte
uppnått målen för Godkänt.
Kontroll av kontering leverantörsfakturor
Att intäkter och utgifter är rätt bokförda.

Likabehandlingsplanen
Granskningen är genomförd utifrån Skolverkets allmänna råd För att främja
likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
Granskningen har visat på brister i skolornas likabehandlingsplaner, samma brister
kommenterades också i den granskning Skolinspektionen genomförde under läsåret
2008/2009. Rektorerna är medvetna om bristerna och arbetar med att åtgärda dem.

Skriftligt omdöme
Granskningen är genomförd utifrån Skolverkets anvisningar om skriftlig bedömning .
Liksom förra året är flertalet av de skriftliga omdömena bristfälliga eller utformade på
ett felaktigt sätt. Skolverket skriver: ”Den skriftliga bedömningen beskriver elevens
studieutveckling, innehåller information om vilka mål som har uppnåtts under
grundskoletiden, samt redovisar vilka stödåtgärder som satts in.” På flertalet omdömen
saknas information om studieutveckling och uppnådda mål. Redovisning av
stödåtgärder saknas oftast eller beskrivs i form av vad som skall göras i stället för vad
som gjorts. Ibland hänvisas till åtgärdsprogram i stället för att ange vad som gjorts.
Dock finns ‐ precis som förra året ‐ också goda exempel.
Skriftligt omdöme ges inte för elever som hoppat av språkstudier och övergått till
studier i svenska och/eller engelska. Detta skall enligt Skolverket ske om ”eleven
tillägnat sig kunskaper i sådan utsträckning att kunskaperna kan beskrivas”.
Arbetet med att förbättra de skriftliga omdömena pågår för närvarande.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 11

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-03-18

bun § 19 forts. rapport för internkontroll 2009
Kontroll av kontering leverantörsfakturor
Kontroll har genomförts genom stickprovsgranskning av slumpvis utvalda fakturor på
respektive slag.
Rutinerna fungerar i stort sett bra, följande avvikelser mot rutinbeskrivningen har
konstaterats.
2 fakturor avseende förbrukningsmaterial har bokförts på slag 4713 – referenslitteratur,
totalt 6 123,50 kr.
Antalet slag som den attestansvarige kan välja mellan uppgår till ett par A4‐sidor.
Avvikelsen kan därför inte ses som allvarlig, utan kan härledas till slarv eller glömska.

Attestansvar
Vid granskning av attestansvaret har följande brister uppmärksammats.
Det samlade registret över samtliga beslutsattestanter finns hos skolassistent Kenneth
Ek. Detta kände varken förvaltning eller ekonom till. Därför har inte granskning
kunnat ske. Bristen kommer att åtgärdas på så vis att ansvarig skolassistent
fortsättningsvis får uppdraget att granska attesträtten, inte ekonomen.

Övrigt
Vad gäller internkontroll avseende fakturor m.m. som rör ekonomiavdelningen är det
fortsättningsvis ekonomiavdelningen som ska avgöra vilka delar som ska
internkontrolleras.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av skolchef Fredric Norlin, 2010‐02‐17
Arbetsutskottet 2010‐03‐04 § 16

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av ovanstående kontrollrapporter.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 12

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-03-18

bun § 19 forts. rapport för internkontroll 2009

Beslutet expedieras till
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsen
Ekonom Lena Eriksson
Skolchef Fredric Norlin
______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 13

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-03-18

Bun § 20

Plan för granskning av den interna kontrollen
2010-2012
Bu dnr 2010/97.03

Kommunens förvaltningar ska upprätta en plan för internkontroll som sträcker sig
över en treårsperiod.
Skolchef Fredric Norlin redogör för förslag till plan för granskning av den interna
kontrollen 2010‐2012, bilaga till protokollet.

Handlingar i ärendet
Förslag till plan för granskning av den interna kontrollen 2010, 2011 och 2012
Arbetsutskottet 2010‐03‐04 § 17

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Plan för granskning av den interna kontrollen för år 2010, 2011 och 2012 antas i
enlighet med bilaga till protokollet.

Beslutet expedieras till
Klarälvdalens kansli
Stjerneskolans kansli
Holmesskolans kansli
Frykenskolans kansli
Barn‐ och utbildningsnämndens kansli
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 14

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-03-18

Bun § 21

Investeringsbudget 2010
Bu dnr 2010/232.03

Kommunfullmäktige beslutade 2009‐11‐26 § 184 att investeringar för 2010, tills
kommunfullmäktige antagit bokslut för 2009, ska rymmas inom de ramar varje
avdelning bidragit med. Barn‐ och utbildningsnämnden har utrymme för
reinvesteringar med 546 388 kr. 200 000 kr tillkommer för pengar som förs över från
2009 års investeringsram. Detta ger totalt utrymme för investeringar med 746 000 kr.
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutade 2010‐02‐04 § 3 att en förteckning med
nödvändiga prioriteringar ska presenteras för nämnden.

Prioriteringar
Barnomsorg
•

Flytt av förskolan Fjällbacken till lokaler vid Aspeds skola

200 000 kr

Gymnasium
•
•
•

För verksamheten nödvändiga investeringar
Investeringar som är mycket angelägna
Summa investeringsbehov totalt

290 000 kr
580 000 kr
1 070 000 kr

Handlingar i ärendet
Barn‐ och utbildningsnämnden 2010‐02‐04 § 3
Tjänsteskrivelse med förslag till investeringar 2010 av skolchef Fredric Norlin
2010‐02‐17
Arbetsutskottet 2010‐03‐04 § 18

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden äskar ytterligare medel motsvarande 320 000 kr för
2010.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 15

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-03-18

Bun § 22

Särskild undervisningsgrupp
Bu dnr 2010/102.60

Vid dagens sammanträde redogör skolchef Fredric Norlin för verksamheten med
särskild undervisningsgrupp.

Handlingar i ärendet
Arbetsutskottet 2010‐03‐04 § 19

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden godkänner skolchef Fredric Norlins arbete med verksamheten för särskild
undervisning.

Beslutet expedieras till
Fredric Norlin
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 16

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-03-18

Bun § 23

Avgiftsreduktion för allmän förskola
Bu dnr 2010/70.60

Från och med 2010‐07‐01 införs en avgiftsfri allmän förskola även för 3‐åringar. Den
allmänna förskolan omfattar 525 timmar per år eller 15 timmar per vecka. För barn
som deltar i förskolan mer än 15 timmar per vecka ska avgiftsreduktion ske.
Avgiftsfri allmän förskola för 4‐ och 5‐åringar gäller sedan 2003‐01‐01. Dessa barn har
avgiftsreduktion med 38 % per månad på ordinarie barnomsorgsavgift under
terminstid.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av bitr. skolchef Birgitta Olsson, 2010‐02‐17
Arbetsutskottet 2010‐03‐04 § 20

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Avgiftsreduktion med 38 % per månad på ordinarie barnomsorgsavgift ska ske från
och med 2010‐07‐01 för 3‐åringar i allmän förskola som har vistelsetid utöver 15
timmar per vecka under terminstid.

Beslutet expedieras till
Klarälvdalens kansli
Holmesskolans kansli
Birgitta Olsson
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 17

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-03-18

Bun § 24

Budget 2011
Bu dnr 2009/378.03

Vid dagens sammanträde presenterar skolchef Fredric Norlin förutsättningarna
för arbetet med budgeten för 2011.
Budgetberedningen (kommunstyrelsens arbetsutskott) behandlar rambudgeten
för 2011 vecka 17 och därför behöver nämndens sammanträde i maj tidigareläggas.

Handlingar i ärendet
Arbetsutskottet 2010‐03‐04 § 21

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn‐ och utbildningsnämndens arbetsutskott ändras från 2010‐04‐22
till 2010‐04‐08.
2. Barn‐ och utbildningsnämndens sammanträde 2010‐05‐06 ändras till
2010‐04‐22.

Beslutet expedieras till
Nämndens ledamöter
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 18

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-03-18

Bun § 25

Övergripande granskning 2009
Bu dnr 2009/219.03

Kommunrevisorernas uppdrag är bland annat att genomföra en årlig granskning av all
verksamhet. De använder därför som metod att genomföra en dialog med samtliga
nämnder och kommunstyrelsen. I dialogen används ett förutbestämt frågematerial
som även besvarats i en enkät. I arbetet har kommunrevisorerna haft stöd av
sakkunniga biträden från KPMG.
Granskningens viktigaste delar är nämndens självbedömning, dialogen mellan nämnd
och revisorer samt revisorernas bedömning och analys. Revisorerna träffade nämnden
2009‐11‐12.
Revisorerna har inkommit med redovisning av resultat från översiktlig granskning
2009, så kallad revisionsrapport, som redovisas i bilaga till protokollet.
Ur rapportens sammanfattning framgår att barn‐ och utbildningsnämnden är
medveten om att den har höga kostnader som inte motsvaras av en hög måluppfyllelse
beträffande meritvärden m.m. Ett besvärande faktum är t. ex. att det är för många
elever på det individuella programmet. Nämndens ledamöter frågar sig vad det är
som behöver förbättras för att verksamhetsresultatet ska bli bättre och det framförs
synpunkter om att nämnden behöver få veta mer om detta område. Nämnden
tillsammans med förvaltningen behöver ägna mer tid åt att diskutera vilka
förbättringar och åtgärder som krävs för att elevernas resultat ska förbättras.
Nämnden är överens om att mängden ekonomiska uppföljningar som görs är
tillräcklig för att nämnden ska ha en god kontroll på ekonomin, men det finns
synpunkter om hur lätt det är att förstå den ekonomiska informationen som lämnas.
Det lämnas ofta muntliga förklaringar till eventuella avvikelser och några ledamöter
pekar på att detta dels skapar osäkerhet och dels att dessa förklaringar ibland är svåra
att förstå. Skriftliga förklaringar till ekonomiska avvikelser önskas av några ledamöter.

Handlingar i ärendet
Enkät och information om övergripande granskning 2009
Barn‐ och utbildningsnämnden 2009‐11‐12 § 70
Revisionsrapport av KPMG 2010‐02‐18

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 19

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-03-18

bun § 25 forts. övergripande granskning 2009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av ärendet.

Beslutet expedieras till
Revisorerna
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 20

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-03-18

Bun § 26

Anmälan med stöd av delegation
Bu dnr 2010/18.01

Barn‐ och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott,
ordförande och tjänstemän enligt en av barn‐ och utbildningsnämnden an‐
tagen delegeringsordning. Dessa beslut skall redovisas till barn‐ och utbild‐
ningsnämnden. Redovisningen innebär inte att barn‐ och utbildningsnämnden
får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det barn‐ och
utbildningsnämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

Handlingar i ärendet
Förteckning över delegeringsbeslut under tiden 2010‐01‐12 – 2010‐03‐09

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 21

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-03-18

Bun § 27

Informationsärenden
Bu dnr 2010/30.60

Torsby Ungdomsråd
Bu dnr 2010/64.60
Torsby Ungdomsråd, som består av 15 ungdomar i åldern 13‐25 år, har genom
ungdomssekreterare Ann‐Sophie Rogne skrivit till alla nämnder och förvaltningar. I
ungdomsrådets stadgar ska de ges möjlighet att svara på remisser eller på annat sätt
ges möjlighet att lämna synpunkter på nämndernas förslag. Kommunstyrelsen och
resp. nämnd ansvarar för att ungdomsrådet får fortlöpande information om planer
som berör ungdomar i kommunen.

Statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning
Bu dnr 2009/218.03
Skolverket har beslutat att betala statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial
vuxenutbildning. Torsby tilldelas fyra teoretiska platser och 18 yrkesplatser. För varje
plats utgår statsbidrag med 50 000 kr vilket ger statsbidrag med 1 100 000 kr.

Ung Företagsamhet ansöker om verksamhetsbidrag 2010
Bu dnr 2010/53.60
Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljade 2010‐01‐25 § 7 Ung Företagsamhet 12 500 kr
i verksamhetsbidrag för 2010.

Information om Holmesskolan
Bu dnr 2010/43.60, Bu dnr 2010/54.01, Bu dnr 2010/103.02
Personalen vid Holmesskolan har lämnat in en arbetsmiljöbeskrivning.
Arbetsmiljöverket förelägger enligt 7 kap 7 § arbetsmiljölagen kommunen vid vite av
50 000 kr att senast 2010‐04‐30 ha vidtagit åtgärder på Holmesskolan. Skolchef Fredric
Norlin informerar om att Hälsolänken tillsammans med berörda rektorer arbetar med
detta.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 22

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-03-18

bun § 27 forts. informationsärenden
Fredric Norlin och Hälsolänkens beteendevetare Inger Bergkvist genomför en
internutredning på Holmesskolan med anledning av situationen som pågått under
läsåret. Utredningen ska vara klar i slutet av mars och ligga till grund för en
handlingsplan.

Redovisning av lärarlyftet
Bu dnr 2010/110.03
Kostnaden för de lärare som deltar i lärarlyftet redovisas.

Övertalighetsförhandlingar
Skolchef Fredric Norlin redogör för arbetsgången för de övertalighetsförhandlingar
som skett i början av året.

Handlingar i ärendet
Arbetsutskottet 2010‐03‐04 § 22

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen av informationsärendena godkänns.

Beslutet expedieras till
BUN 2010‐03‐18
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

