BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Protokoll

Plats och tid

2011‐04‐14, Kommunhuset Torsby, kl 10:00‐11:45

Beslutande

Hans Lass (S), ordförande
Ingela Kåreskog (S)
Eva Nordvall (S)
Jörgen Nilsson (S)
Mia Gerke (S)
Peter Jonsson (S)
Lillemor Ronge (M)
Gustav Olsson (M)
Tommy Persson (M)
Dag Nyström (C)
Britt‐Lis Appel (V)

Övriga

Fredric Norlin, skolchef
Mikael Westin, förvaltningsekonom
Helena Westh, förvaltningssekreterare
Hanni Andersson (S), ej tjg ersättare

Utses att justera

Lillemor Ronge

Justeringens plats och tid

Barn‐ och utbildningsnämndens kansli, 2011‐04‐18

Avser paragrafer

36 ‐ 45

Underskrifter
Sekreterare

................................................
Helena Westh

Ordförande

................................................
Hans Lass

Justerande

................................................
Lillemor Ronge

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

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2011-04-14

Datum för anslags uppsättande

2011-04-19

Datum för anslags nedtagande

2011-05-11

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsnämndens kansli

Underskrift

................................................
Helena Westh
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TORSBY KOMMUN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Protokoll
2011-04-14

§ 36

BU 2011/68

Budgetuppföljning 2011
Förvaltningsekonom Mikael Westin redogör för budgetuppföljning per 2011‐03‐31, bilaga
till protokollet.

Handlingar i ärendet
Arbetsutskottet 2011‐04‐01 § 23
Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Mikael Westin, 2011‐04‐06

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redogörelsen för budgetuppföljning per 2011‐03‐31 godkänns.

Beslutet expedieras till
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsen
Mikael Westin
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Protokoll
2011-04-14

§ 37

BU 2011/103

Granskning av betygsnivå och måluppfyllelse
inom grundskolan
Revisorerna i Torsby kommun har genomfört en fördjupad granskning av barn‐ och
utbildningsnämndens ansvar för elevernas betygsnivå i kommunen. Utifrån
granskningens resultat konstaterar de att elevprestationerna inte är uppseendeväckande
dåliga, men att det finns ett betydande utvecklingspotential. Av granskningen
framkommer att den politiska styrningen av skolan i Torsby kommun är svag och att
kontrollen av elevernas måluppfyllelse är liten från nämndens sida. Dessutom uppvisar
de kvalitetsredovisningar som granskats brister i förhållande till Skolverkets allmänna
råd. Den allvarligaste bristen är att elevernas måluppfyllelse, i alltför liten grad,
analyseras.
För att kvalitén i Torsby kommuns grundskolor ska öka krävs, enligt sakkunnigas
revisionsrapport, att nämnden arbetar systematiskt och målmedvetet med såväl
utvecklings‐ och förbättringsarbete som med uppföljning av elevresultaten.
Revisorerna önskar svar på den genomförda granskningen senast 2011‐04‐10.
Skolchef Fredric Norlin redogör för förslag till svar på skrivelsen.

Handlingar i ärendet
Revisionsrapport, 2011‐02‐23
Tjänsteskrivelse av skolchef Fredric Norlin, 2011‐03‐19
Arbetsutskottet 2011‐04‐01 § 24.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden antar förslaget och överlämnar det till revisorerna, i
enlighet till bilaga till protokollet.

Beslutet expedieras till
Revisorerna
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Protokoll
2011-04-14

§ 38

BU 2010/403

Övergripande granskning 2010
Varje styrelse och nämnd ska enligt kommunallagen årligen granskas av kommunens
revisorer. I Torsby kommun genomförs därför varje år en övergripande granskning där
syftet är att bedöma om styrelser eller nämnder har skapat förutsättningar för tillräcklig
styrning och uppföljning m. m. Som ett led i denna granskning har det genomförts en
enkätundersökning riktad till skolchef, biträdande skolchef och samtliga rektorer.
Enkäten handlar om mål och uppföljning, internkontroll, ekonomi och effektivitet,
medborgarfokus och verksamheten.
KPMG och kommunens revisorer redovisade enkätsvaren från förvaltningsledningen och
rektorerna för nämndens ledamöter vid nämndens sammanträde 2010‐11‐11 § 72.
Revisorerna använder resultatet från enkätundersökningen i en dialog med nämnder och
styrelser för att diskutera vilka utvecklingsbehov som finns och för att lokalisera
eventuella brister eller risker och för att diskutera vad som bör prioriteras i den fortsatta
utvecklingen av organisationen.
Revisorerna har inkommit med redovisning av resultat från översiktlig granskning 2010,
så kallad revisionsrapport, som redovisas i bilaga till protokollet.

Handlingar i ärendet
Barn‐ och utbildningsnämnden 2010‐11‐12 § 72
Revisionsrapporten ʺÅrlig övergripande granskning 2010ʺ, 2011‐02‐23
Arbetsutskottet 2011‐04‐01 § 25

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av ärendet.

Beslutet expedieras till
Revisorerna
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Protokoll
2011-04-14

§ 39

BU 2011/108

Anpassad ledningsorganisation för grundskolan
efter nya skollagen
Den nya skollag som träder i kraft 1 juli 2011 innebär bland annat att det endast får finnas
en rektor per skolenhet. På Frykenskolan finns det idag två rektorer och det kommer inte
vara tillåtet framöver. Syftet med lagen är att det ska bli tydligare vem som har ansvaret
ute på skolorna. Arbetsuppgifterna kvarstår och därför finns det möjlighet i lagen att
istället för rektor anställa biträdande rektorer som tar över en del av de uppdrag som
ligger på rektor. Men det är alltid rektor som ytterst bär ansvaret på skolenheten.
Parallellt med detta sker även en rad olika reformer och förordningar som ska
genomföras ute bland skolorna. Utöver dessa reformer finns även ett stort arbete att göra
för att få igång det systematiska kvalitetsarbetet.
Den ledningsorganisation som föreslås ska kunna hantera dessa krav på genomförande
av reformer men också ska det systematiska kvalitetsarbetet avsevärt förbättras samt att
arbetsbelastningen för rektorerna minskar. Idag har flera rektorer 45 anställda under sig,
något som är ohållbart i längden.

Handlingar i ärendet
MBL § 19 Information
MBL § 11 Förhandling 2011‐03‐22
Tjänsteskrivelse av skolchef Fredric Norlin
Arbetsutskottet 2011‐04‐01 § 26

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Rektorsorganisation för grundskolan antas i enlighet med bilaga till protokollet.

Beslutet expedieras till
Fredric Norlin
Holmesskolans kansli
Frykenskolans kansli
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Protokoll
2011-04-14

§ 40

BU 2011/100

Utökat behov inom förskoleverksamheten i
Torsby tätort
I augusti 2010 genomfördes en beräkning av barnomsorgsbehovet för 2010 och våren
2011. Undersökningen visade på att behovet av barnomsorg ökade på flera ställen i
Torsby kommun. Störst var ökningen i Torsby tätort. Barn‐ och utbildningsnämnden
beslutade då att starta upp förskolan Kilåsen. Ökningen av barnomsorgsbehovet inom
kommunen finansierades delvis av en extra ramtilldelning för 2011 på ca. 4,2 miljoner.
Berörda rektorer för förskoleverksamheten har gjort en ny prognos för hösten 2011 och
våren 2012. Prognosen visar att det finns ett fortsatt stort behov av barnomsorgsplatser i
Torsby tätort. Antalet födda barn i kommunen 2010 blev 113 stycken, en ökning jämfört
med tidigare år. Inflyttningen av barnfamiljer har också ökat. Ytterligare en faktor är att
antalet inskrivna barn/avdelning i prognosen beräknas till 20 barn. Under nuvarande
läsår har barngrupperna varit större med 21‐23 barn/avdelning. Detta står dock i strid
mot kommunens egna mål och visioner och var endast tänkt som en kortsiktig lösning
under ett läsår.
Utöver de förskolor som finns behövs ytterligare två avdelningar, motsvarande 6,0
tjänster. De båda avdelningarna kommer inte att vara fullt ut bemannade i början av
hösten. Då behovet av förskoleplatser är fortsatt stort och de befintliga avdelningarna i
Torsby tätort inte har utrymme att ta emot den kö som ska ha plats under hösten föreslår
förvaltningen att en mer permanent lösning kommer till stånd. Förvaltningen föreslår en
lösning med påbyggnad med två avdelningar på förskolan Skogsbacken. Kostnaden för
utbyggnaden och tillhörande markarbete blir 4 300 000 kr.
För Vitsands del valde flera vårdnadshavarna inte förskoleplats utifrån den enkät som de
lämnade in i samband med att förskolan Fjällbacken flyttades. Det medförde att
barnantalet på förskolan Junibacken är högre än vad som först beräknades. Behov finns
därför av att dagbarnvårdaren, (pedagogisk omsorg), i området finns kvar ett år.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av skolchef Fredric Norlin, 2011‐03‐19
Arbetsutskottet 2011‐04‐01 § 27
MBL § 19 Information 2011‐04‐01
MBL § 11 Förhandling 2011‐04‐08

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Det utökade behovet av förskoleplatser som finns inom Torsby tätort under 2011
hanteras genom en utökning med två förskoleavdelningar.
2. Avvecklingen av en pedagogisk omsorg i Vitsand skjuts på framtiden ett år.

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

7(13)

TORSBY KOMMUN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Protokoll
2011-04-14

§ 40 forts. utökat behov inom förskoleverksamhet i Torsby tätort
3. Kostnaden för det utökade behovet av förskoleverksamhet under hösten 2011 hanteras
genom att nämnden omfördelar inom egen ram.
4. Kostnaden för det utökade behovet av förskoleverksamhet under 2012 hanteras genom
att barn‐ och utbildningsnämnden äskar mer pengar av kommunfullmäktige.
5. Investeringskostnaden för påbyggnaden hanteras genom att äska en utökad
investeringsram hos kommunfullmäktige.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Fredric Norlin
Kansliet för förskoleverksamhet
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Protokoll
2011-04-14

§ 41

BU 2011/101

Budget 2012
Kommunfullmäktige har tilldelat barn‐ och utbildningsnämnden en ram, motsvarande
226 800 000 kr, vilket innebär en ramsänkning motsvarande 10 miljoner utifrån 2011 års
budget.
Kostnadsökningarna är beräknade på 2 %, vilket innebär 5,5 miljoner. Sammanlagt gör
detta ett sparbeting på 15,5 miljoner för att verksamheterna ska hamna inom den av
kommunfullmäktige fastställda ram. Några löneavtal för 2012 som berör skolans
personal är inte klara än. Därför går det inte med säkerhet att avgöra om 2 % räcker eller
inte. Ytterligare 1 % motsvarar ca 1 miljon kronor.
Några extra medel för lärarlyftet utöver de ordinarie pengarna för fortbildning finns inte
medräknade, då det i dagsläget inte går att överblicka fortbildningsbehovet. Reformen
om lärarlegitimation kommer att innebära ett stort behov av fortbildning fram till 2015.
Barn‐ och utbildningsnämnden klarar kostnadsökningarna för grundskola och
gymnasieskola och 3 av de 10 miljoner som kommunfullmäktige beslutat sänka ramen
med.
För gymnasiets del har anpassning skett utifrån det minskade elevantalet och utifrån den
prognos som finns inför nästa läsår. Det innebär bl.a. att skolledningen för Stjerneskolan
får stora utmaningar med att klara av anpassningen utifrån det vikande elevunderlaget.
Själva elevpengen är däremot inte minskad i storlek.
Lärartätheten för grundskolan ligger på 9,2 vilket är i nivå med snittet för glesbygd. Detta
innebär att lärarbemanningen i grundskolan minskas med motsvarande grad som det
vikande elevunderlaget. De merkostnader som finns i budget 2012 och som gör att
verksamheterna inte kommer inom ram är det fortsatta behovet av fler förskoleplatser
från våren 2011 och det utökade behovet av förskoleplatser inför hösten 2011 och 2012.
Detta motsvarar 7 miljoner.

Handlingar i ärendet
Barn‐ och utbildningsnämnden 2011‐03‐10 § 33
Tjänsteskrivelse av skolchef Fredric Norlin, 2011‐04‐01
Tjänsteskrivelse av skolchef Fredric Norlin, 2011‐03‐22
Arbetsutskottet 2011‐04‐01 § 28
MBL § 19 information 2011‐04‐01
MBL § 11 Förhandling 2011‐04‐07

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Protokoll
2011-04-14

§ 41 forts. budget 2012
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. 7 miljoner kronor äskas av kommunfullmäktige för det ökade behovet av
förskoleplatser.
2. Grundskolans lärartäthet ska vara enligt snittet för glesbygd med 9,2.
3. För att möta behörighetskraven för lärarlegitimationen äskas ytterligare 1 miljon kr
för 2012.

Beslutet expedieras till
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsen
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Protokoll
2011-04-14

§ 42

BU 2011/125

Revidering av samverkansavtal för
Gymnasieskolan i Värmland
Samtliga 16 kommuner i Värmland har beslutat att samverka på gymnasieskolans
område. 14 av länets kommuner har haft motsvarande samverkansavtal sedan tidigare
under 2009 medan Arvika och Eda kommuner i efterhand beslutat sig för att ansluta till
samarbetet. Målet är att stärka och utveckla hela området till en attraktiv
gymnasieregion.
I samband med att det nya avtalet tecknas upphör nuvarande bilaterala avtal, avseende
intagning till årskurs 1, parterna emellan. Det nya avtalet ersätter tidigare ingånget avtal
mellan de 14 ursprungliga parterna.
Vid dagens sammanträde redogör ordförande Hans Lass (S) för de föreslagna
revideringarna i avtalet.

Handlingar i ärendet
Samverkansavtal för Gymnasieskolan i Värmland

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden antar det reviderade förslaget till samverkansavtal för
Gymnasieskolan i Värmland.

Beslutet expedieras till
Region Värmland, Styrgruppen för gymnasiesamverkan
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Protokoll
2011-04-14

§ 43

BU 2011/29

Anmälan av delegeringsbeslut
Barn‐ och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och
tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall
redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller
fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det barn‐ och utbildningsnämnden fritt
att återkalla lämnad delegering.

Handlingar i ärendet
Förteckning över delegeringsbeslut under tiden februari ‐ april 2011

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten.
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Protokoll
2011-04-14

§ 44

BU 2011/31

Informationsärenden
Information om skicross
Bu dnr 2011/105.60
Vid arbetsutskottets sammanträde 2011‐04‐01 § 21 redogjorde rektor Anders Larsson för
Stjerneskolans idrottsutbildningar. Stjerneskolan har lämnat in en ansökan till Skolverket
om att bli certifierad som en nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) för special‐
idrotten skicross från och med läsåret 2012/2013. Svenska skidförbundet ställer sig positiv
till Stjerneskolans ansökan.
Byte av ekonom
Skolchef Fredric Norlin meddelar att vår nuvarande ekonom kommer att sluta sin
anställning i kommunen. Rekrytering av ny ekonom kommer att ske under våren.

Statistik
Statistik över antal barn redovisas i bilaga till protokollet.

Förskoleverksamheten
Lillemor Ronge (M) föreslår att vid ett kommande nämndsammanträde ska någon
personal från förskoleverksamheten bjudas in för att berätta om hur den pedagogiska
vardagen fungerar i vardagen. Skolchef Fredric Norlin tar med sig frågan till
förskolecheferna.

Frykenskolans stadieindelning
Gustav Olsson (M) frågar om bakgrunden till varför Frykenskolan byggdes om som
en 6‐9 skola. Skolchef Fredric Norlin redogör för att en av anledningen var att B‐språk
kan erbjudas från år 6. I de nya kursplanemålen ska målen gälla 7‐9:an och att
överlämningen från år 6 ska fungera smidigare. Skolchef Fredric Norlin informerar vid
ett kommande sammanträde hur flytten av år 6 har fungerat för de två läsår som 6:orna
varit på Frykenskolan.

Handlingar i ärendet
Arbetsutskottet 2011‐04‐01 § 21

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redogörelsen för informationsärendena godkänns.

Beslutet expedieras till
Fredric Norlin
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Protokoll
2011-04-14

§ 45

BU 2011/30

Meddelanden
Redovisning av inkomna meddelanden till barn‐ och utbildningsnämnden 2011‐02‐23 ‐
2011‐03‐22.

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

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

