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2010-09-23

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Barn- och Utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder måndagen den 11 oktober 2010,
kl 14.00, Lilla Tjörnsalen (kommunhuset).

1. Val av protokollsjusterare (Torsten Gustafsson)
2. Fastställande av föredragningslista
3. Information
4. Budget 2011 – Mål- och inriktning
5. Lokaler gymnasieskola, vuxen- och uppdragsutbildning inför hösten 2011
6

Utveckla föräldrastödjande insatser på Tjörn – utvärdering och utveckling av föräldrastöd.

7. Remiss – förslag till kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på
arbetsmarknaden.
8. Plansamråd – detaljplan för bostäder i Kårevik, Rönnäng

Välkomna!

Inga-Lill Hast
ordförande

Iréne Hillberg
nämndsekreterare
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Ärendebeskrivningar
1. Val av protokolljusterare (Torsten Gustafsson)
2. Fastställande av föredragningslista.

3. Information
-

uthyrning av lokaler till GR-utbildningar
överenskommelse gällande Tjörns kommuns skolbibliotek 2010
remissvar – hastighetsöversyn på Tjörn
ny organisation för studie- och yrkesvägledare
kravspecifikation – auktorisation av utbildningsanordnare inom omvårdnadsutbildning
Projektansökningar
- Leonardo da Vinci, partnerskap “Vocational training in and for Municipalities
(kompetenser och kompetensutvecklingsmodeller)
- Comenius, partnerskap. Bleketskolan. Förberedande besök.

Notering
Månadsuppföljning januari – september 2010 är inte klar vid arbetsutskottets sammanträde.
Ärendet tas upp på nämnden den 21 oktober.
Ärenden

4)Budget 2011 – Mål- och inriktning
Kommunfullmäktige har beslutat om definitiva ramar för 2011 års budget.
Barn- och utbildningsnämnden har tilldelats 283,3 miljoner kronor i 2011 års budget .
Kommunfullmäktige beslutade uppdra till nämnden 2011 att beakta följande sju punkter vid
arbetet med budget 2011:
1. Nämnden får ett riktat tillskott på 3 miljoner kronor till grundskolans årskurs noll till tre,
för att kunna stärka verksamheten i dessa åldersgrupper. Speciellt ska barn med särskilda
behov prioriteras.
2. Ett arbete med att höja kvalitén i förskolan ska genomföras
3. Ska stärka det gemensamma arbetet kring utsatta barn och ungdomar i samverkan med
socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden
4. Barn- och ungdomskulturprogrammet sa, genom dess handlingsplan, tillsammans med
socialnämnden, kulturskolan och akvarellmuseet genomföras under en treårsperiod.
5. Man ska fortsätta arbetet mot droger, mobbing och kränkningar i skolan för att förbättra
den sociala miljön för alla elever.
6. Bistå samhällsbyggnadsnämnden i dess arbete med att samordna skolskjutstrafiken med
kollektivtrafiken.
7. Arbetet med en utökning av sjöfartsprogrammet ska påbörjas.
I övrigt överlåter kommunfullmäktige åt barn och utbildningsnämnden att göra prioriteringar
inom ram.
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5) Lokaler gymnasieskola, vuxen- och uppdragsutbildning inför hösten
2011
Utbildningscentrum Tjörn har funnits i nuvarande lokaler på Industrivägen sedan 1994.
Under det senaste året har verksamheten anpassats i enlighet med de politiska direktiv som
fattades hösten 2009. Samtidigt som UCT effektiviserat lokalanvändningen, har nya
hyresgäster tillkommit. Idag rymmer fastigheten förvaltningens VO-chefer och deras
administration, projektanställd samordnare underställd räddningstjänsten, konferensutrymme
för skolornas ledningsgrupp med mera. I september 2010 flyttar Resurscentrum in i
renoverade och anpassade lokaler.
Dagens hyresavtal är väl anpassat till de ekonomiska ramarna, men löper ut i juni 2011.
Utbildningscentrum Tjörns lokalbehov inför de närmaste tre åren kan tillgodoses med en
förlängning av nuvarande avtal. Detta skapar den långsiktighet och arbetsro som behövs i
väntan på att en permanent lösning på de frivilliga skolformernas lokalbehov.
Lokalerna på Industrivägen 7 är idag acceptabelt ändamålsenliga. Det är fullt möjligt att inom
perioden rymma rimligt utökad verksamhet, om sådan beslutas.
Nödvändiga investeringar måste göras i ett utökat brandlarm om cirka 30 000:-. Förmodligen
måste det också göras en handikappanpassning, eftersom rullstolsbundna besökare eller
personal inte har access till plan 2 och plan 3
Tjänsteutlåtande
Förvaltningschef Berit Swanströms och VO-chef Anders Bergius tjänsteutlåtande, daterat
2010-09-23.
Förslag till beslut
Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med TBAB förlänga nuvarande avtal på tre år,
med option på ytterligare två år.

6) Utveckla föräldrastödjande insatser – utvärdering och utveckling av
föräldrastöd
Regeringen har gett Statens folkhälsoinstitut (FHI) i uppdrag att fördela 60 miljoner kronor
till kommuner som i samarbete med forskningslärosäten ska söka klargöra några frågor som
har betydelse för utveckling av föräldrastöd i Sverige.
FHI har tidigare beviljat bidrag till Tjörns kommun för att i samarbete med forskargruppen
vid Psykologiska institutionen genomföra projektet ”Föräldrastödssamverkan A (Ale) till Ö
(Öckerö) – lokala strategier för utvecklat föräldrastöd inom perioden 2010-2011.
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Flertalet av de föräldrastödsmodeller som används i dag har utvecklats utifrån barn som tidigt
uppvisar beteendeproblem. Detta är en grupp som vi tidigare haft svår att hjälpa på grund av
avsaknad av effektiva metoder. Det har därför varit av stor vikt att utveckla och pröva dessa
metoder. Samtidigt så är det bekymmersamt att ur ett internationellt perspektiv, så verkar
ungdomar i Sverige under de tidigare tonåren må sämre än ungdomar i andra länder. De
bekymmer som då är aktuella är inte beteendeproblem, utan snarare ångest och depression.
Utifrån detta är det inte orimligt att anta att verksamheter riktade till tonåringar och deras
föräldrar, delvis bör bygga på andra principer än de som är riktade till barn med
beteendeproblem.
Forskargruppen önskar nu göra en förnyad ansökan tillsammans med Tjörns kommun om
medel för att undersöka detta.
Syftet med den nya ansökan är dels att utvärdera effekterna av några av de utprövade
föräldrastödsmetoderna. Dels att pröva effekterna av några utländska väl beprövade metoder
när de anpassats till svenska förhållanden.
Projektet löper under 2011-2013.
Tjänsteutlåtande
Utvecklingssamordnare Margareta Ringius tjänsteutlåtande, daterat 2010-09-17.
Förslag till beslut
Godkänna att Tjörns kommun tillsammans med kommuner i ”Föräldrastöd A-Ö” och
Göteborgs universitet, Psykologiska institutionen, ansöker om medel från folkhälsoinstitutet
för att genomföra en effektstudie av föräldrastödjande insatser.

7) Remiss – förslag till kommungemensam plattform för att främja
nyanländas etablering på arbetsmarknaden
Göteborgsregionens (GR:s) förbundsstyrelses presidium har gett GR:s styrgrupp för
arbetsmarknad i uppdrag att utarbeta ett förslag till kommunsamverkan för att främja
nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Innan förslaget går till förbundsstyrelsen för
ställningstagande vill styrgruppen begära in medlemskommunernas synpunkter på förslaget.
Förslaget innehåller fyra områden – samhällsorientering, sfi, rehabilitering samt vidareflytt.
Kommunstyrelsen har översänt förslaget på remiss till barn- och utbildningsnämnden.
Remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 22 oktober 2010.
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8) Plansamråd – detaljplan för bostäder i Kårevik, Rönnäng
Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförandet av ca 20 småhus i 1-1½ plan, alternativt ca
16 småhus i 1-1 1 ½ plan samt maximalt 2 mindre flerbostadshus i 2 plan med ca 4 lgh/hus,
belägna i Kårevik i södra delen av Rönnäng.
Detaljplanen vinns tillgänglig i Medborgarkontoret samt på kommunens hemsida.
Synpunkter på förslaget ska vara samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast 12 oktober
2010.
Tidigare beslut
Arbetsutskottet 2009-10-21 § 80.

