TJÖRNS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden
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2011-06-09

Plats och tid
Beslutande

Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 –20.20
Inga-Lill Hast (M), ordförande
Marianne Olsson (SB) §§ 36-44
Inger Bergstam (M)
Udo Büchel (M)
Ammi Henriksson ( M)
Christina Widlund (FP)
Kenneth Hermansson (FP)
Kent Kihlberg (KD)
Nils Lackfors (S), 2:e vice ordförande
Alma Nilsson (S)
Robert Johansson (MP)
Urban Johansson (SB), tjänstgörande ersättare § 35
Gun Pettersson (S), tjänstgörande ersättare
Siv Ogeman (S), tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Urban Johansson (SB) §§ 36-44
Nathalie Vehre (FP)
Katarina Leone (M)
Maria Fogelgren (KA)
Lena Claesson, rektor Rönngäng/Klädesholmen, inbjuden gäst
Britt-Marie Rastman, vo-chef, § 35-37
Jan-Anders Andersson, vo-chef §§ 35-37
Berit Swanström, förvaltningschef
Iréne Hillberg, nämndsekreterare
Jörgen Johansson, ekonom

Utses att justera

Robert Johansson (MP)

Justeringens plats och tid

Barn- och utbildningskontoret 2011-06-16

Paragrafer

35-44

Underskrifter

Sekreterare

__________________________________________________________________
Iréne Hillberg

Ordförande

__________________________________________________________________
Inga-Lill Hast (M)

Justerare

__________________________________________________________________
Robert Johansson (MP)

BEVIS
Organ

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2011-06-09

Datum för
anslagets uppsättande

2011-06-16

Datum för
anslagets nedtagande

2011-07-07

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunhuset, barn- och utbildningskontoret

Underskrift

_________________________________________________________________
Irene Hillberg
Utdragsbestyrkande
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Inbjudna
Presentation
Lena Claesson, rektor för Rönnängs och Klädesholmens skolor, presenterar sig.
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BoU § 35

Fastställande av föredragningslista
Ärendebeskrivning
Föredragningslistan föreslås fastställas med följande ändringar och tillägg:
Punkt 4, utgår
Tjörns gymnasieskola
Extra ärende punkt 12: Utställning – detaljplan för Hövik 5:1 m fl.
Yrkande
Kent Kihlberg (KD) yrkar bifall till att ärendet Tjörns gymnasieskola utgår
Nils Lackfors (S) yrkar att ärende punkt 4 Tjörns gymnasieskola inte ska utgå.
Proposition
Ordförande ställde proposition på de båda yrkandena och finner att nämnden beslutat
enligt Kent Kihlberg yrkande.
Omröstning
Omröstning begärdes. Följande omröstningsproposition godkändes:
Den som röstar enligt Kent Kihlbergs förslag röstar ja
Den som röstar enligt Nils Lackfors förslag röstar nej.
Omröstning genomfördes.
Omröstningsresultat
8 ja-röster: Urban Johansson(SB), Inger Bergstam (M), Udo Büchel (M), Ammi
Henriksson (M), Christina Widlund (FP), Kenneth Hermansson (FP). Kent Kihlberg
(KD) och Inga-Lill Hast (M).
5 nej-röster: Nils Lackfors (S), Alma Nilsson (S), Gun Pettersson (S), Siv Ogeman
(S) och Robert Johansson (MP).

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Fastställa föredragningslistan med följande ändringar och tillägg:
Punkt 4, utgår:
Tjörns gymnasieskola
Extra ärende, punkt 12:
utställning – detaljplan för Hövik 5:1 m fl
Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Miljöpartiet reserverar sig till förmån för Nils Lackfors (S) yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BoU § 36
Dnr 2011/37.042

Månadsuppföljning januari – maj och helårsprognos 2011
Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar månadsuppföljning för januari-maj 2011 och helårsprognos
för verksamheterna inom barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Godkänna redovisningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BoU § 37
Dnr

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem
Ärendebeskrivning
Reglerna för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem har redigerats enligt den
nya skollagen som träder i kraft 2011-07-01.
Sammanställning/kommentarer utöver skollagens krav och som nämnden tidigare
beslutat redovisas för sig:
 Vid föräldrar/vårdnadshavares arbetslöshet erbjuds rätt till fritidshem 15 timmar
per vecka
 Barn mellan 3-5 år och som är inskrivna i pedagogisk omsorg har rätt till
reducerad avgift för allmän förskola med 30% under 10 månader.
 Barn som normalt inte har någon plats i skolbarnsomsorgen , men till följd av
föräldrarnas förvärvsarbete eller studier behöver omsorg under lov kan söka om
plats i fritidshem. En avgift på 100 kronor/dag debiteras
Britt-Marie Rastman, vo-chef, redovisar de redigerade reglerna och en
sammanställning/kommentarer, daterade 2011-06-07.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. Anta regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem och
sammanställning/kommentarer till reglerna, daterade 2011-06-07.
2. Kommentarerna/sammanställningen skrivs in i reglerna.
3. Reglerna gäller från och med 1 juli 2011.

Ex:
Vo-chefer
Rektorer
Förskolechefer
Hemsidan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BoU § 38
Dnr

Rapport - Bra mat i förskolan/skolan
Ärendebeskrivning
Statens Livsmedelsverk har tagit fram nationella rekommendationer via ”Bra mat i
skolan” och Bra mat i förskolan”.
I en upprättad rapport förtydligas vad dessa rekommendationer innebär för Tjörns
kommun och barn- och utbildningsnämnden.
Regeringen förslår att konsumtionen av certifierade ekologiska livsmedel bör öka i
offentlig sektor. Inriktningen bör vara 25 procent av den offentliga konsumtionen av
livsmedel ska avse ekologiska livsmedel.
Barn- och utbildningsnämnden strävar efter att andelen beställda ekologiska
råvaruinköp ska vara 25 procent.
Tjänsteutlåtande
Förvaltningschef Berit Swanströms tjänsteutlåtande, daterat 2011-06-08.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. Tjörns kommuns förskolor och skolor ska följa de riktlinjer enligt rapporten ”Bra
mat i förskolan/skolan”, daterad 2011-05-29.
2. Bereda frågeställningen om förvaltningens strävan ska vara 25 procent av
andelen beställda ekologiska råvaruinköp.
3. Återrapportering sker vid nämndens möte den 8 december 2011.

Ex:
Förvaltningschef
Johan Sjöholm
Britt-Marie Rastman
Helena Nordevik

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BoU § 39
Dnr

Inackorderingstillägg
Ärendebeskrivning
Inackorderingstillägg kan sökas av elever som genomgår utbildning i kommunal
riksrekryterande gymnasieskola, gymnasial vuxenutbildning eller
påbyggnadsutbildning inom komvux fram till och med första kalenderhalvåret det år
eleven fyller 20 år. Förutsättning är att eleven på grund av besvärlig resväg måste
inackordera sig på skolorten.
Idag är inackorderingstillägget 1/30 av basbeloppet med fem olika intervaller
(nivåer).
De flesta kommuner inom GR är tillägget 1/30 av basbeloppet och endast en nivå.
Tjänsteutlåtande
Förvaltningschef Berit Swanströms tjänsteutlåtande, daterad 2011-05-26
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Inackorderingstillägget ska vara 1/30 av basbeloppet och endast en nivå.

Ex:
Utbildningscentrum

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BoU § 40
Dnr 2010/102.609

Permutation av Stiftelsen Samfond inom skolområdet
Ärendebeskrivning
Tjörns kommun har ansökt hos Kammarkollegiet om permutation av Skolstiftelsen
och yrkat på sätt att även stiftelsens kapital får användas till ändamålet.
Kammarkollegiet har godkänt kommunens ansökan.
I skolstiftelsens stadgar framgår att medlen ska användas företrädesvis för:
 belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit,
 belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell
verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott,
 stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola,
 hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomland,
 studiebesök, skolresa fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller
annat för eleverna gemensamt ändamål,
 förvärv av material eller andra saker
Nämnden ska besluta vilket ändamål stiftelsen alla medel ska användas till. Efter det
att medlen helt förbrukats upphör stiftelsen per automatik.
Stiftelsens medel uppgår till ca 40 000 tkr.
Tjänsteutlåtande
Förvaltningschef Berit Swanströms tjänsteutlåtande, daterad 2011-05-26.
Tidigare beslut
Barn- och utbildning 2010-09-09 § 50
Kommunstyrelsen 2011-02-10 § 38
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Stiftelsens medel ska användas till att upprusta Rönnängs skolas utemiljö
(skolgården).

Ex:
Ekonomiavdelningen
Rektor Rönnängs skola
Vo-chef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BoU § 41

Meddelande
Från: Skolverket
Stöd till kompetensutveckling inom området entreprenörskap i skolan. Skolverket har
beviljat Bleketskolan 180 000 kronor till kompetenshöjande insatser samt
projektledning enligt ansökan.
Från arbetsmiljöverket
Inspektionsmeddelande (ISG 2011/2177), företagsförlagda gymnasiet (FFG) i
Skärhamn. Arbetsmiljöverket meddelar att efter uppföljande besök konstaterat att
FFG uppfyller kraven i arbetsmiljön och har därför avslutat ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BoU § 42

Anmälan av delegeringsbeslut
Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till, ordförande och
tjänstemän enligt antagen delegeringsordning. Dessa beslut skall redovisas till
nämnden.
Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa
delegeringsbesluten, Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation.
Förvaltningschef
A 7/2011
Placering av elev, årskurs 5, i särskild undervisningsgrupp på Häggvallskolan hösten
2011.
A 8/2011
Förälder beviljas inte vårdnadsbidrag för barn f. 090128, Avslag, 2011-05-30.
Rektor
Beslut tagna av rektor:
- anställningsbeslut 13/2011 – 14/2011
Återrapport, enligt nämndens beslut 2011-05-19 § 31. Prioritering och godkännande
vilka personer som får delta i lärarfortbildningen hösten 2011.
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BoU § 43

Information
Fadder informerar
Faddrar för skolorna informerar som sina besök.
Förvaltningschefen informerar
- förskola – kö och statistik
- Resurscentrum - psykolog
- förslag till nya skolskjutsbestämmelser, daterad 2011-06-09 (utkast 5)
- utvärdering av samordning förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem
sommaren 2010
- rapport om vilka rutiner förskolorna och skolorna har vid oförutsedda händelser.
- ansökan ESF-rådet – samarbete mellan IFO och skola så att barn och unga samt
deras vårdnadshavare erbjuds bästa möjliga stöd
- revidering - nämndens delegationsordning
Ledamot Inger Bergstam informerar
- Säker och trygg kommun, Tjörns kommun.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BoU § 44
Dnr 2010/80.012

Utställning – detaljplan för Hövik 5:1 m fl
Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheten att uppföra ca 100 bostäder som
komplement till befintlig bebyggelse i Höviksnäs. Planen medger en blandning av
radhus, friliggande bostadshus och mindre flerbostadshus i högst två våningar.
Planen innefattar också områden för rekreation, lek, närodling, torgyta,
gemensamhetsanläggningar och parkering.
Planen finns under utställningstiden 9 juni 2010 – 15 juli 2011, tillgänglig på
planavdelningen och medborgarkontoret i Skärhamn, biblioteket i Häggvall och på
kommunens hemsida, www.tjorn.se
Synpunkter på planförslaget ska vara samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast
den 15 juli 2011.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. Planerad bebyggelse innebär att transporter till och från skolor och förskolor
kommer att öka. Detta ställer krav på ett välplanerat gång- och cykelvägnät i
området. Speciellt bör säkerheten vid passager över Höviksnäsvägen beaktas.
En ökad trafikmängd innebär ökade säkerhetskrav. Gator och vägar bör ha en
sådan sträckning så att säkerhet och luftmiljö för elever/barn och personal blir
så god som möjligt.
2. Till- och avfarter vid skolor och förskolor måste utformas på ett trafiksäkert
sätt. Speciellt bör fartdämpande åtgärder vidtagas vid skolor och förskolor.
3. Skolvägen till och från Fridas Hage och Häggvallskolan kompletteras med
gång- och cykelbana från nuvarande bussvändplats till planerad gång- och
cykelväg längs Låkavägen.
4. För att kunna tillmötesgå behovet av förskoleverksamhet i området bör
uppförandet av ny förskola i Höviksnäsområdet påbörjas samtidigt som
nybyggnationen.

Ex:
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

