BARN- OCH
UTBILDNINGSNÄMNDEN
PROTOKOLL

Tid och plats

Torsdag 3 februari 2011 kl. 10.00‐11.45
Kommunhuset Torsby

Beslutande

Lillemor Ronge (M), ordförande
Ingela Kåreskog (S)
Eva Nordvall (S)
Jörgen Nilsson (S)
Mia Gerke (S)
Hanni Andersson (S), tjg ers. för Hans Lass (S)
Peter Jonsson (S)
Tommy Persson (M)
Gustav Olsson(M)
Dag Nyström (C)

Övriga deltagare

Fredric Norlin, skolchef
Lena Eriksson, förvaltningsekonom
Helena Westh, förvaltningssekreterare
Pär Bergqvist, skolskjutssamordnare § 25
Staffan Olofsson, Sven‐Erik Söderström, Peo Jonsson repr.
Nettbuss § 25
Per‐Håkan Häll, trafikplanerare Värmlandstrafik AB § 25

Justerare

Peter Jonsson

Tid för justering

Måndag 7 februari 2011

Paragrafer

18‐25

Sekreterare
Helena Westh

Ordförande
Lillemor Ronge

Justerare
Peter Jonsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
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Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ner

2011-02-03
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Förvaringsplats

Barn- och utbildningsnämndens kansli

Underskrift
Helena Westh

TORSBY KOMMUN

sid 2

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2011-02-03

Bun § 18

Medborgarförslag angående skolskjutsarna till
och från Stölletskolan
Bu dnr 2010/454.60

Maria Linusson har inkommit med ett medborgarförslag, där hon föreslår en återgång
till tidigare skolskjutsavtal för Stölletskolan.
Vid dagens sammanträde redogör skolchef Fredric Norlin för förslag till svar på
medborgarförslaget.

Bakgrund
Under förra läsåret skedde en ny upphandling av skolskjutsar för Torsby kommun,
detta eftersom det tidigare avtalet löpte ut. Vid upphandlingen utgick Värmlands‐
trafik, som hade fått uppdraget, från det skolskjutsreglemente som finns. I och med
den nya upphandlingen skedde förändringar som innebar att elever både fick
tillbringa längre tid på bussen men också att det för Stölletskolans del också fanns
elever där skolskjutsen inte direkt avgick när skolan slutade. Under hösten löstes detta
delvis genom att det alltid fanns personal närvarande för de elever som fick
”håltimme” innan bussen avgick.

Nuläge
Förslagsställaren önskar en återgång till den tidigare organisationen. Något som inte är
möjligt eftersom ett avtal har skrivits med Orusttrafiken för 3 år. Det som skulle kunna
göras är en förändring av kommunens skolskjutsreglemente. Nämnden kan ange nya
specifika krav om t.ex. väntetid och restid som innebär att de olägenheter som uppstått
försvinner. Detta är dock förenat med stora kostnader.
Istället för att förändra reglementet helt har förvaltningen under hösten arbetat med att
se på olika lösningar på de områden där problem uppstått.
Den längre restiden förekom både för elever till Stölletskolan men också för elever
boende i Södra Finnskoga. Under hösten har skolskjutssamordnare Pär Bergqvist i
samarbete med Värmlandstrafik och Orusttrafiken arbetat med att försöka lösa detta.
För Södra Finnskogas del har en bra lösning uppnåtts, som minskat restiden för elever
boende främst i Bjurberget och Järpliden.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2011-02-03

Bun § 18 Medborgarförslag angående skolskjutsarna till och från
Stölletskolan
För eleverna på Stölletskolan har en lösning uppnåtts som minskar restiden på
morgonen för eleverna. Detta har skett genom att ett extra fordon satts in.
Båda dessa lösningar har kunnat ske inom de ekonomiska ramar som nämnden har för
skolskjuts.
Det problem som fortfarande kvarstår för Stölletskolan är eftermiddagsturerna. Turen
ombesörjs av en buss, vilket innebär väntetid på skolan. Detta har under hösten lösts
genom att personal finns på skolan under den tiden eleverna väntar. Under den
väntetiden finns möjligheter till aktivitet i idrottshallen men också till läxhjälp.
Skolskjutssamordnare Pär Bergqvist arbetar vidare med att se på olika lösningar för
eftermiddagarna.

Handlingar i ärendet
Maria Linussons medborgarförslag daterad 2010‐10‐21
Kommunfullmäktige 2010‐11‐02 § 110
Kommunfullmäktige 2010‐11‐30 § 142
Tjänsteskrivelse av skolchef Fredric Norlin 2011‐01‐10
Arbetsutskottet 2011‐01‐20 § 1

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Flera av de olägenheter som den nya upphandlingen medfört har rättats till och det
pågår också ett fortsatt arbete med eftermiddagsturerna på Stölletskolan. Därför finns
det i dagsläget ingen anledning att ändra skolskjutsreglementet eller göra förändringar
i nuvarande avtal.

Beslutet expedieras till
Maria Linusson
Kommunfullmäktige
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2011-02-03

Bun § 19

Bokslut 2010
Bu dnr 2011/38.03

Skolchef Fredric Norlin och förvaltningsekonom Lena Eriksson redogör för arbetet
med bokslutet för 2010.
Sammanställningen över verksamhetsberättelsen för barn‐ och utbildningen redovisas.
Nämnden visar ett resultat som är – 610 000 kr.

Handlingar i ärendet
Arbetsutskottet 2011‐01‐20 § 3

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Vid nämndens sammanträde 2011‐03‐10 sker en detaljerad redovisning av
verksamhetsberättelsen för 2010.
2. Sammanställningen av barn‐ och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse för
2010 överlämnas till kommunstyrelsen.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2011-02-03

Bun § 20

Uppföljning av internkontrollplan 2010
Bu dnr 2011/5.03

Barn‐ och utbildningsnämnden har antagit rutiner för internkontroll. Internkontrollen
för 2010 har omfattat följande områden:
•
•

Skriftliga omdömen skrivs till elever i år 9 och som inte uppnått målen för
Godkänt.
Cheferna har de årliga medarbetarsamtalen.

Vid dagens sammanträde redogör skolchef Fredric Norlin för ärendet.

Skriftligt omdöme
Granskningen är genomförd utifrån Skolverkets anvisningar om Skriftlig bedömning
www.skolverket.se/sb/d/398/a/1146.

Frykenskolan
På Frykenskolan kvarstår de flesta av de brister som påpekades förra året.
 Liksom förra året är flertalet av de skriftliga bedömningarna 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
dokument beskrivs vad eleven inte kan i stället för att verkligen beskriva de
kunskaper som eleven har. I flertalet fall saknas alltså information om
studieutveckling och uppnådda mål ‐ i stället fokuseras på elevens brister.
Redovisning av stödåtgärder saknas ofta. Om stödåtgärder beskrivs är det oftast
hänvisning till att undervisning skett i liten grupp eller till ett åtgärdsprogram. I ett
fåtal fall beskrivs konkreta stödåtgärder, material som använts etc.
 En synpunkt som även framfördes förra året är att de skriftliga bedömningarna
borde utformas på annorlunda sätt än i dag, så att de mera liknar en bilaga till ett
slutbetyg och inte som i dag vara ett direkt utdrag ur Dexter.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2011-02-03

Bun § 20 forts. Uppföljning av internkontrollplan 2010
Stölletskolan
På Stölletskolan har en klar förbättring skett jämfört med förra året. Samtliga
dokument beskriver elevens kunskaper ‐ i allmänhet med utgångspunkt i läroplanens
uppnåendemål. I allmänhet beskrivs också vilka stödåtgärder som satts in – i vissa fall
med beskrivning av material och metoder som använts. Endast ett fåtal dokument
saknar uppgift om stödåtgärder.
En synpunkt som även framfördes förra året är att de skriftliga bedömningarna borde
utformas på annorlunda sätt än i dag, så att de mera liknar en bilaga till ett slutbetyg
och inte som i dag vara ett direkt utdrag ur Dexter.

Kvistbergsskolan
På Kvistbergsskolan ‐ har liksom i Stöllet ‐ en klar förbättring skett jämfört med förra
året. Flertalet dokument beskriver elevens kunskaper ‐ i allmänhet med utgångspunkt i
läroplanens uppnåendemål. I allmänhet beskrivs också vilka stödåtgärder som satts in
– i vissa fall med beskrivning av material och metoder som använts. Endast ett fåtal
dokument saknar uppgift om stödåtgärder.
På Kvistbergsskolan används i de allra flesta fall en blankett för skriftlig bedömning
som är utformad så att den mera liknar en bilaga till ett slutbetyg än de utdrag ur
Dexter, som används på övriga skolor.

Medarbetarsamtal
En webbenkät har skickats ut till 104 stycken slumpvis utvalda. 71 stycken har svarat
på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 68 %.
Enkäten har förutom att fråga efter ifall samtal har skett också frågat efter hur man
som personal upplevde sitt samtal.
Väldigt många, 24 stycken har svarat att de inte haft något samtal under 2010. Praxis
har varit att medarbetarsamtalen håller man på hösten och lönesamtalet på våren. I år
blev inte löneavtalen klara förrän under hösten, något som säkerligen bidragit till att
rektor istället för medarbetarsamtal haft ett lönesamtal under hösten.
Kommunen byter under detta år sitt system med medarbetarsamtal‐lönesamtal till
något som kallas för RUS, (Resultat och UtvecklingsSamtal). Den modellen

Justerarens signatur
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Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2011-02-03

Bun § 20 forts. Uppföljning av internkontrollplan 2010
innebär att det årliga samtal som alla chefer ska ha med sina anställda kommer att ske
under tiden december‐februari. Troligen har även detta påverkat att så pass många
anställda inte haft ett samtal under 2010.
Av de 45 stycken som haft samtal, uppgav 24 st. att de var nöjda med samtalet, 18 st.
var till viss del nöjda och 3 st. var inte nöjda med sitt samtal.

Sammanfattning
De skriftliga omdömena har i internkontrollen visat att förbättringar skett på
Kvistbergsskolan och Stölletskolan, medan det på Frykenskolan fortfarande finns
brister i sättet att skriva skriftliga omdömen. Skolchef Fredric Norlin kommer att
ta kontakt med berörd rektor på Frykenskolan, Johan Ekström och diskutera hur
bristerna på Frykenskolan ska kunna rättas till.
Trots att många uppgivit att de inte haft samtal finns det för 2010 naturliga
förklaringar till detta, något som gör att förvaltningen inte ser anledning till att vidta
åtgärder avseende resultatet på internkontrollen.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av skolchef Fredric Norlin, 2010‐12‐27
Arbetsutskottet 2011‐01‐20 § 4

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

Beslutet expedieras till
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2011-02-03

Bun § 21

Plan för granskning av den interna kontrollen
2011-2013
Bu dnr 2011/10.01

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 2011‐2013, bilaga till protokollet.

Handlingar i ärendet
Förslag till plan för granskning av den interna kontrollen 2011, 2012 och 2013
Arbetsutskottet 2011‐01‐20 § 5

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Plan för granskning av den interna kontrollen för år 2011, 2012 och 2013 antas i
enlighet med bilaga till protokollet.

Beslutet expedieras till
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2011-02-03

Bun § 22

Anmälan av delegeringsbeslut
Bu dnr 2011/29.60

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 december 2010 – januari 2011.

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

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2011-02-03

Bun § 23

Meddelanden
Bu dnr 2011/30.60

Handlingar i ärendet
Redovisning av inkomna meddelanden till barn‐ och utbildningsnämnden 2010‐12‐22–
2011‐01‐20.
Arbetsutskottet 2011‐01‐20 § 6

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisning av inkomna meddelanden läggs till handlingarna.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2011-02-03

Bun § 24

Informationsärenden
Bu dnr 2011/31.60

Tjänst som skolintendent
Skolchef Fredric Norlin meddelar att förhandling har skett med de fackliga
organisationerna om tillsättning av tjänst som skolintendent. Pär Bergqvist blir
skolintendent från och med höstterminen 2011.

Arbetsutskottets nästa sammanträde
Arbetsutskottets sammanträde 2011‐02‐24 kommer att vara i sammanträdesrummet på
kansliet för förskoleverksamhet.

Valda kontaktpersoner
Skolchef Fredric Norlin meddelar att riktlinjer för hur de valda kontaktpersonerna ska
bjudas in till sina respektive förskolor och skolor ska diskuteras vid kommande möte
med rektorerna.

Läsårstider 2011/2012
Skolchef Fredric Norlin meddelar att läsårstiderna för 2011/2012 är beslutade.

Arvodesbestämmelser
Förvaltningssekreterare Helena Westh meddelar att nya arvodesbestämmelser
kommer att antas av kommunfullmäktige i februari. Samtliga politiker kommer att
under mars få information om de nya bestämmelserna.

Övervikt bland 10-åringar
Med anledning av en artikel i Nya Wermlands Tidningen (NWT) 2011‐02‐02 om att
övervikten bland länets 10‐åringar har ökat undrar Ingela Kåreskog (S) hur
kommunens skolor arbetar för att förebygga övervikt. Skolchef Fredric Norlin
meddelar att det sedan några år finns kostpolicy på förskolor och skolor.
Kostöversyner görs regelbundet. Timplanen i idrott kommer att ändras så att antalet
idrottslektioner ökar i de tidigare åldrarna. Samarbetet med hemmen kan förbättras.

Justerarens signatur
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Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2011-02-03

Bun § 24 Informationsärenden

Kontaktperson för komvux
Ingela Kåreskog (S) undrar varför inte några kontaktpersoner för komvux utsågs vid
förra nämndsammanträdet. Skolchef Fredric Norlin kontaktar rektor Bengt Melin och
återkommer vid nästa sammanträde.

Yrkesprogram för gymnasiesärskolan efter gymnasiet
Ingela Kåreskog (S) ställer frågan om yrkesutbildning för de elever som lämnat
gymnasiesärskolan. Skolchef Fredric Norlin kontaktar rektor Bengt Melin och
återkommer i ärendet.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redogörelsen för ärendena godkänns.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2011-02-03

Bun § 25

Information om de separata skolskjutsarna
Bu dnr 2010/404.60

Barn‐ och utbildningsnämnden beslutade 2010‐11‐11 § 77 att bjuda in skolskjuts‐
samordnare Pär Bergqvist och representanter för Orusttrafiken till nämndens
sammanträde.
Vid dagens sammanträde deltar Staffan Olofsson, Sven‐Erik Söderström och Peo
Jonsson från Nettbuss (tidigare Orusttrafiken), skolskjutssamordnare Pär Bergqvist
och Per‐Håkan Häll som är trafikplanerare vid Värmlandstrafik AB.
Sedan höstterminen är det Nettbuss som har alla de separata skolskjutsarna i
kommunen. I Torsby har de sina lokaler vid gamla Fortum och i Sysslebäck i
Vägverkets lokaler. Nämnden får information om hur verksamheten fungerar.

Handlingar i ärendet
Barn‐ och utbildningsnämnden 2010‐11‐11 § 77

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ordförande Lillemor Ronge (M) tackar för informationen.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

