Protokoll

2016-03-29

Barn- och utbildningsnämnden
Tid

Plats

13:30-15:30

Kommunkontoret, sammanträdesrum
Getaryggen

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Ylva von Schéele (M)
Ann-Christin Johanzon (C)
Maud Pettersson (MP)
Lennart Eriksson (L)
Kenth Gustafson (S)
Therese Magnusson (S) (2:e vice ordförande)
Ghuncha Alipour (S) §§31-38, §§40-42
Tommy Holmquist (S)
Åsa Löfvenhaft (V)
Sven-Erik Windh (L) ersätter Frida Eriksson (C)

Övriga
Lennart Wallin (Controller) §§28-29, §§31-33
Margaretha Zetterlund (Verksamhetschef)
Thomas Forss (Kultur- och fritidschef) §§36-38
Peter Johansson (Rektor) §§34-35
Ann-Britt Lindahl (Nämndsekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §§28-29, §§31-38, §§40-42

Ordförande

_________________________________________________________________
Therese Magnusson

Justerare

_________________________________________________________________
Maud Pettersson

Sekreterare

_________________________________________________________________
Ann-Britt Lindahl
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Barn- och utbildningsnämnden
Laxå kommun
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Styrelse/Nämnd
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden
2016-03-29

Datum för överklagan

2016-04-04

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Kommunkontoret

till och med 2016-04-26

________________________
Ann-Britt Lindahl

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Ärendelista
§ 28
§ 29
§ 31
§ 32
§ 33
§ 34
§ 35
§ 36
§ 37
§ 38
§ 40
§ 41
§ 42

Justerare signatur

Val av justerare
Godkännande av dagordning
Årsredovisning av stiftelsen Laxå Grundskolefond 2015
Årsredovisning av stiftelsen Laxå Gymnasiefond 2015
Årsredovisning av stiftelsen Laxå Kanalskolefond 2015
Anmälan till Skolinspektionen
Antal klasser på Centralskolan
Kultur- och fritidsvaneundersökning
Ansökan om extra bidrag från föreningen Vattnan.
Information – Kultur- och fritid
Information från verksamhetschefen
Meddelanden
Delegationsbeslut

Utdragsbestyrkande
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§ 28 - Val av justerare
Till justerare väljs Maud Pettersson.
Tid och plats för justering: Måndag 4 april, kl. 10.00 i sekreterarens tjänsterum, kommunhuset.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 29 - Godkännande av dagordning
Förslag till dagordning godkänns med följande tillägg.
Direktjustering sker av:

• Ekonomisk uppföljning
• Ombyggnad, Saltängsskolan

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 5 av 19

Protokoll

2016-03-29

Barn- och utbildningsnämnden

§ 31 – Årsredovisning av stiftelsen Laxå Grundskolefond
2015 Dnr BUN 2016-39
En årsredovisning har upprättats för Laxå Grundskolefond avseende verksamhetsåret 2015. Fondens
tillgångar uppgick den 31 december 2015 till 226 844,89 kr. Sedan en tiondel tillförts kapitalet fanns i
Laxå Grundskolefond 11 090 kr att dela ut för år 2015.
Utdelning har skett efter beslut i barn- och utbildningsnämnden (Dnr BUN 2015029-046),
per 2015-05-25, § 54. Saltängsskolans årskurser 1-3 har tilldelats hela beloppet, för att användas till
"gemenskapsskapande aktiviteter i form av lägerdag".
Under 2016 kommer ingen utdelning att ske från Laxå Grundskolefond.
Årsredovisningen i sin helhet medföljer i underlaget.

Beslutsunderlag
•
•

Tjänsteskrivelse - Årsredovisning av stiftelsen Laxå Grundskolefond 2015
Årsredovisning Laxå Grundskolefond 2015

Beslut
Årsredovisningen godkänns och överlämnas till revisorerna.
Enligt fondens stadgar sker utdelning vart tredje år, vilket innebär att nästa utdelning av fondens
medel är år 2018.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 32 – Årsredovisning av stiftelsen Laxå Gymnasiefond 2015
Dnr BUN 2016-40
En årsredovisning har upprättats för Laxå Gymnasiefond avseende verksamhetsåret 2015. Fondens
tillgångar uppgick den 31 december 2015 till 201 338,62 kr. Sedan en tiondel tillförts kapitalet fanns i
Laxå Gymnasiefond 6 687 kr att dela ut för år 2015.
Utdelning har skett efter beslut i barn- och utbildningsnämnden (Dnr BUN 2015054-046),
per 2015-10-26, § 110, till följande elever:
Jennie Karlsson, 1 000 kr.
Johanna Kjellstrand, 1 000 kr.
Kajsa Säll, 2 300 kr
Jennifer Posth, 2 300 kr.
Ingen utdelning av Laxå Gymnasiefond kommer att ske under 2016.
Årsredovisningen i sin helhet medföljer i underlaget.

Beslutsunderlag
•
•

Tjänsteskrivelse - Årsredovisning av stiftelsen Laxå Gymnasiefond 2015
Årsredovisning Laxå Gymnasiefond 2015

Beslut
Årsredovisningen godkänns och överlämnas till revisorerna.
Enligt fondens stadgar sker utdelning vart tredje år, vilket innebär att nästa utdelning av fondens
medel är år 2018.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 33 – Årsredovisning av stiftelsen Laxå Kanalskolefond 2015
Dnr BUN 2016-41
En årsredovisning har upprättats för Laxå Kanalskolefond avseende verksamhetsåret 2015. Fondens
tillgångar uppgick den 31 december 2015 till 15 899,08 kr. I Laxå Kanalskolefond fanns 2 574 kr att
dela ut för år 2015.
Fonden är avsedd för Kanalskolans elever i årskurs 6, förändringar har dock skett under året då
skolan har lagts ned. Enligt fondens inrättare så har fondens målgrupp förändrats till att innefatta alla
årskurs 6 elever i Laxå kommun.
Utdelning har skett efter beslut i barn- och utbildningsnämnden (Dnr BUN 2015024-046),
per 2015-08-24, med 540 kr, som ett bidrag till bokpremier bland utsedda elever i årskurs 6 i Laxå
kommun.
I Kanalskolefonden finns det 2 089 kr att dela ut under 2016.
Årsredovisningen i sin helhet medföljer i underlaget.

Beslutsunderlag
•
•

Tjänsteskrivelse - Årsredovisning Kanalskolefonden 2015
Årsredovisning Kanalskolefonden 2015

Beslut
Årsredovisningen godkänns och överlämnas till revisorerna.
Utdelning kan ske från Kanalskolefonden under 2016, med maximalt 2 089 kr.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 34 – Anmälan till Skolinspektionen Dnr BUN 2016-45
Skolinspektionen tog den 22 februari emot en anmälan som rör en elev vid Centralskolan i Laxå.
Ärendet gäller incident i samband med en vinterfriluftsdag. Rektor Peter Johansson informerar om
händelsen och de åtgärder som gjorts för att säkerställa att detta inte händer igen, och att rutinerna
vid elevärenden är kända och aktualiserade.

Beslutsunderlag
•
•
•

Tjänsteskrivelse - Anmälan av Centralskolan i Laxå kommun
Anmälan om Centralskolan i Laxå kommun Beslut 2016-02-23, dnr 41-2016:1607
Svar på anmälan - Skolinspektionen

Beslut
Informationen är delgiven.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 35 – Antal klasser på Centralskolan Dnr BUN 2016-48
Den 3 mars 2016 inkom en skrivelse från Lärarförbundet och personal på Centralskolan, gällande
framtida organisation. I skrivelsen framgår att de önskar ökade resurser för att nå målen. De
hänvisar även till det ökade antalet nyanlända.
När det gäller organisation är det rektor som ansvarar för ledning och fördelning på respektive enhet
inom gällande ram. Tillägg i budget för att möjliggöra ökad måluppfyllelse hanteras av
kommunfullmäktige.
Ansvarig rektor Peter Johansson deltar vid nämndens möte och redogör för hur tvåparallellig
respektive treparallellig organisation påverkar organisationen samt budget. En demografi över antal
elever och barn från år 1 till årskurs 9 i Laxå kommun redovisas. En utökning till treparallellig kräver
anställning av ett flertal behöriga lärare, något som är svårt att rekrytera redan i dagsläget. Rektors
ambition är istället att tillföra resurser för att möjliggöra fler undervisningsgrupper i vissa ämnen, och
behålla befintlig organisation.

Beslutsunderlag
•
•
•

Tjänsteskrivelse - Antal klasser på Centralskolan
Angående antal klasser på Centralskolan
Demografi

Beslut
Informationen är delgiven.
Barn- och utbildningsnämnden stöder rektors förslag till organisation.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 36 – Kultur- och fritidsvaneundersökning Dnr BUN 2016-42
En kultur-och fritidsvaneundersökning har i enkätform skickats ut till 1 000 slumpvis utvalda
medborgare i Laxå kommun. Målet är att minst 75 % av kommunens invånare är nöjda eller mycket
nöjda med utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter i Laxå kommun. Resultatet av undersökningen
visar att det är en hög procent som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet.

Beslutsunderlag
•
•

Tjänsteskrivelse - Kultur- och fritidsundersökning
Sammanställning av enkät - Kultur- och fritidsvaneundersökningen

Beslut
Kultur- och fritidschef får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet inom kulturoch fritidsområdet i Laxå kommun.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 37 – Ansökan om extra bidrag från föreningen Vattnan. Dnr
BUN 2016-32
SFK Vattnan är en sportfiskeklubb i Laxå. En av föreningens målsättningar är att alla med intresse av
fiske är välkomna i föreningen. Föreningen ansökte under våren 2015 om ett bidrag på 6 000 kr för
att förbättra möjligheterna för rörelsehindrade att fiska vid klubbsjön Stora Tolsjön. Föreningen har
fått den ansökta summan, som delades mellan kultur- och fritidsverksamheten och
turismverksamheten. Nu ansöker föreningen om ytterligare bidrag för kostnader för grävarbete och
en brygga för funktionshindrade.
I budget för kultur- och fritid finns inget utrymme till ett extra bidrag till föreningen.

Yrkanden
Ordförande Therese Magnusson (S) föreslår att ärendet lämnas till kommunstyrelsen för
ställningstagande om SFK Vattnan ska beviljas ett extra bidrag för att öka tillgängligheten till
fritidsaktiviteter i Laxå kommun, samt önskar bifoga ett följebrev med tips till föreningen på andra
finansieringsmöjligheter.
Sven-Erik Windh (L) yrkar på avslag, med hänvisning till att det inte finns utrymme till ett extra bidrag
i budgeten, samt önskar bifoga följebrev med tips till föreningen på andra finansieringsmöjligheter.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
Therese Magnussons förslag till beslut samt Sven-Erik Windhs avslagsyrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar
enligt Therese Magnussons förslag.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
•
•
•

Tjänsteskrivelse - Ansökan om bidrag från föreningen Vattnan
Ansökan om bidrag - Vattnan
Följebrev

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden lämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande om SFK
Vattnan ska beviljas ett extra bidrag för att öka tillgängligheten till fritidsaktiviteter i Laxå kommun.
Ett följebrev till föreningen bifogas, med tips på andra finansieringsmöjligheter.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 38 – Information – Kultur- och fritid Dnr BUN 2016-9
Muntlig information från kultur- och fritidschef Thomas Forss.
Fritidsnätverket
Det finns ett fritidsnätverk där kommunens kultur- och fritidschef, i samarbete med Idrottsförbundet,
haft möten med ansvariga vid boenden för ensamkommande flyktingbarn. Simskola för
ensamkommande flyktingbarn är bokad vecka 24, 25 och 26.
Kommunala samverkansrådet
Kommunala samverkansrådet har fått information om deras möjligheter att fritt använda några av
kommunens lokaler till aktiviteter och sammankomster.
Kulturting
Den 9-10 mars 2016 var det Kulturting i Örebro. Mångfald - en kvalitetsaspekt" var temat för
Kulturting 2016. Cirka 200 tjänstemän, politiker och kulturaktörer deltog.
Regional kulturplan
Regionfullmäktige har beslutat om en ny regional kulturplan som gäller från 1 januari 2016 till och
med 2019. Kulturplanen har tagits fram av Region Örebro län i dialog med länets kommuner,
kulturinstitutioner, civilsamhälle och det fria professionella kulturlivet. Laxå kommun finns omnämnd
på sidan 85.
Föreningsträff
Torsdag 14 april är det föreningsträff, kl. 18.30-21.00. Då sker bland annat invigningen av Wall of
Fame, som pågår under vecka 15-17. Wall of Fame är en utställning om framträdande idrottare från
vårt län.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Aktiviteter på biblioteket

• Tivedsbydgens konstförening har utställning vecka 14.
• Wall of Fame pågår vecka 15-17.
• Den 21 april är det kulturrådsöppning på Laxå bibliotek. Kulturrådet stödjer olika
läsfrämjande insatser och förser genom distributionsstödet huvudbiblioteken med böcker
som fått statligt litteraturstöd.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse - Information - Kultur och fritid

Beslut
Informationen är delgiven.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 40 – Information från verksamhetschefen Dnr BUN 2016-10
Finnerödja skola
Idrottshallen i Finnerödja kommer inte att kunna användas under höstterminen 2016. Idrottsläraren,
biträdande rektor och skolskjutsansvarig undersöker möjligheten att under höstterminen ha
gymnastiklektioner någon dag per vecka, i Laxå.
Fortbildning
En halvdags hot- och våldsutbildning för förskole- och skolpersonal är planerad till den 19 augusti
2016.
Miljöutbildning
Vid revisionen av Laxå kommuns miljödiplomering påpekade revisorerna att vi måste ha en
fortbildningsplan inom miljöområdet. Ett krav i miljödiplomeringen är att behovet av fortbildning
inom miljöområdet har kartlagts och att det finns en plan för dess genomförande. Vidareutbildning
eller studiebesök med miljöinriktning för medarbetarna ska ske minst vart tredje år. För förskolan så
är inriktningen ”Giftfri förskola”, för skolan någon form av föreläsning där övriga medarbetare deltar.
Linnean
I januari 2016 öppnades 15-timmarsverksamhet för nyanlända barn, 3-5 år i Linneans lokaler. Den 15
mars öppnades en avdelning till vid Linnean, med heldagsomsorg för 8 barn som stått i
barnomsorgskö. Det finns ytterligare 8 st 15-timmars barn som behöver plats. Till sommaren, när
platser frigörs i ordinarie barnomsorgsverksamhet, kommer barnen att flyttas dit.
Upphandling
Livsmedelsupphandlingen är snart klar.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Skolverket
Information har kommit från Skolverket, om erbjudande om stöd till verksamhetsutveckling för
nyanlända elever.
Statsbidrag
Förskolechef Greta Särefors och verksamhetschef Margaretha Zetterlund har undersökt möjligheten
att söka statsbidrag för insatser i förskolan som syftar till att minska barngruppernas storlek. Det
visade sig att statsbidraget inte skulle täcka hälften av de kostnader det skulle medföra att införa
detta. Barngrupperna i kommunen är inte speciellt stora, därav kommer detta statsbidrag inte att
sökas.
Nyanlända barn och elever
Verkssamhetschefen presenterar en sammanställning över antalet nyanlända barn och elever, den
18 mars 2016. Totalt har vi 158 nyanlända barn och elever. Under läsåret har 24 elever flyttat från
kommunen. En redovisning av antalet nyanlända barn och elever kommer att ske månadsvis till
nämnden.

Beslutsunderlag
•
•

Tjänsteskrivelse - Information från verksamhetschefen
Antal nyanlända barn och elever, 18 mars 2016

Beslut
Informationen är delgiven.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 41 – Meddelanden Dnr BUN 2016-11

Följande meddelanden har inkommit:
1. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2016-02-17, § 19.
Ylva von Schéele (M) - Avsägelse av uppdrag som ordförande i barnoch utbildningsnämnden.
2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2016-02-17, § 21.
Ann-Christine Johanzon (C) - Avsägelse av uppdrag som 1:e vice
ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
3. Tidsplan - Budget 2017-2019 inklusive verksamhetsplan.
4. Skolverket, 2016-03-14. Erbjudande om stöd till verksamhetsutveckling för nyanlända elever.
5. Skolverket. Nu är det dags att ansöka om statsbidrag för
mindre barngrupper i förskolan.
6. Inbjudan till Gryningen, 2016-04-22.

Ovanstående meddelanden finns tillgängliga i en pärm under sammanträdet.

Beslut
Meddelandena är delgivna.

Paragrafen är justerad
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 42 – Delegationsbeslut Dnr BUN 2016-1

Myndighetsutövning - Delegationsbeslut nr 3-5/16.
Delegationsbeslut nr 3-5/16 finns att tillgå i särskild pärm under sammanträdet.

Beslut
Delegationsbesluten är anmälda och läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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