BARN- OCH
UTBILDNINGSNÄMNDEN
PROTOKOLL

Tid och plats

Torsdag 7 oktober 2010 kl. 10.00‐12.30
Kommunkontoret Torsby

Beslutande

Hans Lass (S), ordförande
Aina Olsson (S)
Anders Rönnerlöv (S), tjg ers för Peter Jonsson (S)
Mia Gerke (S)
Jörgen Nilsson (S)
Anna‐Lena Carlsson (M)
Tommy Persson (M)
Lillemor Ronge (M)
Dag Nyström (C)
Inga‐Britt Keck‐Karlsson (C)
Hans Lindberg (V)

Övriga deltagare

Fredric Norlin, skolchef
Linn Sohl, förvaltningsekonom
Helena Westh, förvaltningssekreterare
Ronnie Palmquist, rektor § 65

Justerare

Lillemor Ronge

Tid för justering

Måndag 18 oktober 2010

Paragrafer

61‐70

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

2010-10-07
2010-10-19
2010-11-10

Förvaringsplats

Barn- och utbildningsnämndens kansli

Underskrift
Helena Westh

TORSBY KOMMUN

sid 2

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-10-07

Bun § 61

Ändringar i ärendelistan
Bu dnr 2010/255.10

Ärende som tillkommer
•

Rutiner vid barn‐ och utbildningsnämndens sammanträden

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisade ändringar i ärendelistan
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 3

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-10-07

Bun § 62

Delårsbokslut per 2010-08-31
Bu dnr 2010/99.03

Förvaltningsekonom Linn Sohl redogör för delårsbokslut per 2010‐08‐31, bilaga till
protokollet. Budgetuppföljning per 2010‐08‐31 för gymnasiets verksamheter redovisas
separat vid dagens sammanträde.

Kommentar till budgetavvikelse
Avvikelsen för intäkterna beror på de minskade interkommunala ersättningarna
eftersom det är färre antal elever på Stjerneskolan.
Personalkostnadernas avvikelse har två orsaker. Effekten av de nedskärningar som
gjorts visar sig först under hösten och att delar av intäkterna för grundskolan ska täcka
ökade personalkostnader, (Statsbidragen för Lärarlyftet och Läsa‐Skriva‐Räkna och
intäkter för assistentkostnader för elever från andra kommuner).
Den stora avvikelsen på övriga kostnader kan bl.a. förklaras med att mycket av
förbrukningsmaterialet har beställts, men inte betalats per sista augusti. Den nya
rektorsorganisationen som infördes vid läsårets början gjorde också att mycket inköp
m.m. inte gjordes i slutet av terminen. Kostnaderna för interkommunala ersättningar
till andra kommuner avviker positivt med ca + 1,2 miljoner.

Prognos för helåret
Kostnaden för grundskoleelever i andra kommuner har ökat i samband med
skolstarten. När det gäller den positiva avvikelsen på interkommunala kostnader
kommer den att delvis att kunna minska underskottet på de interkommunala
intäkterna.
Det utökade barnomsorgsbehovet som finns för hösten är delvis finansierad genom
omfördelning. Övrig merkostnad kommer att hanteras genom återhållsamhet.
Bryggan, den nya verksamheten för barn i behov av extra stöd, kommer också att
innebära en utökad kostnad för resten av året. Både på Frykenskolan och på
Holmesskolan kvarstår under hösten ett behov av extrainsatt personal för att hantera
den elevsituation som råder.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 4

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-10-07

bun § 62 forts. delårsbokslut per 2010-08-31
De minusposter som finns i övrigt väntas hämtas hem genom det nya skolskjuts‐
avtalet, intäktsfinansiering och återhållsamhet gällande både förbrukning och
personal.
Barn‐ och utbildningsnämnden prognostiserar att nämnden ska klara sin budget inom
tilldelad ram.

Handlingar i ärendet
Delårsbokslut per 2010‐08‐31,
Budgetuppföljning för Gymnasiet, 2010‐09‐22
Arbetsutskottet 2010‐09‐23 § 54

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redogörelsen för delårsbokslut per 2010‐08‐31 godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Linn Sohl
Fredric Norlin
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 5

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-10-07

Bun § 63

Plats i fritidshem vid arbetslöshet
Bu dnr 2010/337.60

Barn i åldern 6‐12 år har enligt Skollagen inte rätt till plats i fritidshem om
vårdnadshavaren är arbetslös.
Vårdnadshavaren kan erbjudas tillfälligt arbete med kort varsel och det kan då uppstå
problem, eftersom barnet inte har tillgång till fritidshem.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av bitr. skolchef Birgitta Olsson, 2010‐09‐21
Arbetsutskottet 2010‐09‐23 § 57

Barn- och utbildningsnämndens beslut
För att möjliggöra för vårdnadshavare att anta erbjudna tillfälliga arbeten med kort
varsel beslutar barn‐ och utbildningsnämnden:
1. Fritidshemsplats ska erbjudas barn till arbetslösa, som erbjuds tillfälliga arbeten
med kort varsel.
2. Avgift betalas motsvarande den som betalas för lovfritids, 42 kr/dag vid max
5 tillfällen/månad. Om antalet dagar överstiger 5 tillfällen/månad ska vanlig
maxtaxa för fritidsbarn debiteras.

Beslutet expedieras till
Holmesskolans kansli
Klarälvdalens kansli
Birgitta Olsson
Liselotte Johansson
Pär Bergqvist
Gunnel Persson
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 6

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-10-07

Bun § 64

Delegationsordning för skolspecifika ärenden
– ändring av punkt 4.11
Bu dnr 2010/375.01

Barn‐ och utbildningsnämnden beslutade 2010‐02‐04 § 5 att anta en ny
delegationsordning för skolspecifika ärenden.
Punkt 4.11 behöver strykas ur delegationsordningen avseende ledighet för elev mer än
10 dagar/läsår (SärF 6:5).

Handlingar i ärendet
Delegationsordning för skolspecifika ärenden, antagen 2010‐02‐04 § 5

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Punkt 4.11 styrks ur delegationsordning för skolspecifika ärenden.

Beslutet expedieras till
Barn‐ och utbildningsförvaltningen
Holmesskolans kansli
Frykenskolans kansli
Klarävdalens kansli
Stjerneskolans kansli
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 7

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-10-07

Bun § 65

Gymnasieorganisation 2011/2012
Bu dnr 2010/345.60

Rektor Ronnie Palmquist redogör vid dagens sammanträde för förslag till program,
inriktningar och volym på Stjerneskolan läsåret 2011/2012.

Handlingar i ärendet
Förslag till programstruktur och inriktningar 2010‐09‐07
Arbetsutskottet 2010‐09‐23 § 56
MBL § 19 Information 2010‐09‐23
MBL § 11 Förhandling 2010‐09‐28
Anna‐Lena Carlsson (M) deltar inte i beslutet.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Följande gymnasieorganisation, program och inriktningar läsåret 2011/2012 fastställs
enligt nedan:

Program

Inriktningar

Platser

Barn‐ och fritidsprogrammet (BF)

Fritid och hälsa

18

Bygg‐ och anläggningsprogrammet (BA)

Husbyggnad

16

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomi

14

El‐ och energiprogrammet (EE)

Elteknik

12

Fordons‐ och transportprogrammet (FT)

Personbil

16

Handels‐ och administrationsprogrammet (HA)

Handel och service

16

Restaurang‐ och livsmedelsprogrammet (RL)

Kök och servering

12

Industritekniska programmet (IN)

Svetsteknik

16

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 8

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-10-07

bun § 65 forts. gymnasieorganisation 2011/2012
Program

Inriktningar

Platser

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskap
Naturvetenskap och
samhälle

25

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Medier, information
och kommunikation

25

Samhällsvetenskap
Vård‐ och omsorgsprogrammet (VO)
Teknikprogrammet (TE)

Teknikvetenskap

Beslutet expedieras till
Stjerneskolans kansli
Rektor Ronnie Palmquist
Rektor Anders Larsson
Rektor Bengt Melin
Intagningskansliet
_______

Justerarens signatur

12

Utdragsbestyrkande

12

TORSBY KOMMUN

sid 9

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-10-07

Bun § 66

Detaljbudget 2011
Bu dnr 2010/300.03

Skolchef Fredric Norlin redogör för arbetet med detaljbudget 2011. Förutsättningar i
detaljbudget 2011:
•
•
•

•
•

•
•

Lärartätheten för grundskolan ligger i nivå med snittet för glesbygd, (9,24,
glesbygdssnitt 9,3).
Förstärkning har skett på fritids Holmesskolan, (1,0 tjänst) och Oleby skola,
(0,5 tjänst) med anledning av många barn.
Barnomsorgens budget är anpassad utifrån nämndens beslut i september. Den
kostnad som inte kunnat täckas genom omfördelning inom ramen uppgår till
4 200 000 kr.
Förstärkning har skett för Svenska 2 – lärare, dvs. lärare som undervisar i svenska
för invandrare med totalt 500 000 kr.
Gymnasiet har fått sin budgettilldelning utifrån den elevpengsmodell som funnits
sedan två år tillbaka. Omställningsarbetet för gymnasiet pågår med att både
anpassa sin verksamhet utifrån denna tilldelning men även hur Stjerneskolans
framtida organisation ska se ut.
Ledningsresursen är minskad med 0,4 på förvaltningen samt 1,0 rektorstjänst
jämfört med budgetåret 2010.
Bryggans verksamhet är inrymd i budget för 2011 med 3,0 tjänster.

Utifrån den resursfördelning som presenterats och gjorts finns ett underskott
motsvarande 4,7 miljoner kr utifrån den av kommunfullmäktige fastställda ramen.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av skolchef Fredric Norlin, 2010‐09‐21
Tjänsteskrivelse av skolchef Fredric Norlin, 2010‐09‐23
Arbetsutskottet 2010‐09‐23 § 55

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-10-07

bun § 66 forts. detaljbudget 2011

Anna‐Lena Carlsson (M) deltar inte i beslutet.
Inga‐Britt Keck‐Karlsson (C) deltar inte i beslut avseende punkt 2.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn‐ och utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsen att statsbidragen som
är specificerade för nämndens ansvarsområden automatiskt ska överföras till barn‐
och utbildningsnämnden.
2. Barn‐ och utbildningsnämnden ber kommunfullmäktige om 4,7 miljoner kronor i
ramförstärkning för utökat barnomsorgsbehov och förstärkning för Svenska 2‐
lärare.
3. Barn‐ och utbildningsnämnden påtalar till kommunstyrelsen den tidigare förfrågan
om medel för Svenska 2‐lärare.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Fredric Norlin
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 11

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-10-07

Bun § 67

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 antagen
delegeringsordning. Dessa beslut skall redovisas till barn‐ och utbildningsnämnden.
Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegerings‐
besluten. Däremot står det barn‐ och utbildningsnämnden fritt att återkalla lämnad
delegering.

Handlingar i ärendet
Förteckning över delegeringsbeslut under tiden september 2010.

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

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 12

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-10-07

Bun § 68

Meddelanden
Bu dnr 2010/60.01

Handlingar i ärendet
Redovisning av inkomna meddelanden till barn‐ och utbildningsnämnden 2010‐09‐02 –
2010‐09‐29.
Arbetsutskottet 2010‐09‐23 § 58

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisning av inkomna meddelanden godkänns.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 13

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-10-07

Bun § 69

Informationsärenden
Bu dnr 2010/30.60

Ledningsorganisation 2011/2012
Skolchef Fredric Norlin redogör för det pågående arbetet med ledningsorganisation för
läsåret 2011/2012. Ledningsorganisationen påverkas av den nya skollagen, av den
kommunövergripande förändrade ledningsorganisationen och kommande
pensionsavgångar.

Skolskjutsärenden
Skolchef Fredric Norlin lämnar aktuell information i skolskjutsärenden.

Statistik över sjukfrånvaro
Statistik över sjukfrånvaro redovisas.

Anmälan till Barn- och elevombudet (Beo)
Skolchef Fredric Norlin redogör för anmälan till Beo.

Kommunblad med jämförelsetal för huvudmän
Bu dnr 2010/330.60
Kommunblad med jämförelsetal för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och
vuxenutbildning 2009 redovisas i bilaga.

Statistik över antal barn
Statistik över antal barn redovisas i bilaga till protokollet. Till och med september
månad har 89 barn blivit födda i kommunen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen av informationsärendena godkänns.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 14

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2010-10-07

Bun § 70

Rutiner vid barn- och utbildningsnämndens
sammanträden
Bu dnr 2010/376.10

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden föreslår den nya nämnden att vid sitt första sammanträde i januari 2011
diskutera arbetsformerna.

Beslutet expedieras till
BUN 2011‐01
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

