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2011-11-17

Plats och tid

Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 – 19.00

Beslutande

Inga-Lill Hast (M), ordförande)
Marianne Olsson (SB)
Katarina Leone (M)
Udo Büchel (M)
Ammi Henriksson
Kenneth Hermansson (FP)
Kent Kihlberg (KD)
Nils Lackfors (S)
Alma Nilsson (S)
Owe Berntsson (S)
Eva Fornes (S)
Robert Johansson (MP)
Urban Johansson (SB), tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Björn Holm (M),
Maria Fogelgren (KA)
Siv Ogeman (S)
Berit Swanström, förvaltningschef
Iréne Hillberg, nämndsekreterare
Jörgen Johansson, ekonom

Utses att justera

Alma Nilsson (S)

Justeringens plats och tid

Barn- och utbildningskontoret 2011-11-28

Paragrafer

68 - 79

Underskrifter

Sekreterare

__________________________________________________________________
Iréne Hillberg

Ordförande

__________________________________________________________________
Inga-Lill Hast (M)

Justerare

__________________________________________________________________
Alma Nilsson (S)

ANSLAG/BEVIS
Organ

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2011-11-17

Datum för
anslagets uppsättande

2011-11-29

Datum för
anslagets nedtagande

2011-12-20

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunhuset, barn- och utbildningskontoret

Underskrift

_________________________________________________________________

Irene Hillberg

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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2011-11-17

BoU § 68

Fastställande av föredragningslista
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Föredragningslistan fastställs med följandetillägg:
Punkt 13, återrapportering – drogförebyggande medel 2011.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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BoU § 69
Dnr 2011/37.042

Månadsuppföljning januari – oktober och helårsprognos 2011
Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar månadsuppföljningen för januari – oktober samt helårsprognos
2011 för verksamheterna inom barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Redovisningen läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BoU § 70
Dnr 2011/154.041

Utredning UCT
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har beslutat om barn- och utbildningsnämndens ekonomiska
budgetram 2012. Kommunfullmäktige beslutade också i sitt budgetdokument 2012 att
ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att lägga ut
all verksamhet inom UCT (utbildningscentrum) på andra utbildningsanordnare från
och med höstterminen 2012.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade i september att utredningen görs vad de
ekonomiska konsekvenserna blir om:
Alternativ 1: Hela UCT flyttas till annan utbildningsanordnare
Alternativ 2: Del av UCT (t ex sjöfart) flyttas till annan utbildningsanordnare
Alternativ 3: UCT är kvar flyttas till gemensam lokal.
Förvaltningen redovisar utredning UCT, daterad 2011-10-31.
Yrkande
Marianne Olsson (SB) yrkar att nämnden beslutar enligt alternativ 3 och att UCT:s
verksamhet samlokaliseras hösten 2012, samt att nämnden ger
förvaltningen följande tilläggsuppdrag:
- utreda förutsättningarna för att samordna UCT:s verksamhet i kommunens lokaler
alternativ 1 Vallhamn och alternativ 2 Folkskolan.
- utreda placering av verksamhetsområdeskontor och Resurscentrum.
- utreda hur GR:s ersättning per elev påverkas vid en lägre hyreskostnad.
Nils Lackfors (S) och Robert Johansson (MP) yrkar att nämnden beslutar att inte
förorda något alternativ som innebär att Tjörns gymnasieskola, UCT, avvecklar något
program eller verksamhet och att
- nämnden beslutar att Tjörns gymnasieskola, UCT förbereder start av
företagsförlagd vuxenutbildning med start höstterminen 2012,
- nämnden beslutar att frågan om samlokalisering av verksamheterna av Tjörns
gymnasieskola, UCT, enligt alternativ 3 i utredningen, återremitteras för en
fördjupad konsekvensanalys avseende verksamheterna och dess lokalbehov.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att nämnden beslutat
enligt Marianne Olssons yrkande.
Omröstning
Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition godkänns:
Den som röstar enligt Marianne Olssons förslag röstar ja
Den som röstar enligt Nils Lackfors och Robert Johanssons förslag röstar nej.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omröstningsresultat
8 ja-röster: Inga-Lill Hast (M), Marianne Olsson (SB), Katarina Leone (M), Udo
Büchel (M), Ammi Henriksson (M), Urban Johanson (SB), Kenneth Hermansson (FP)
och Kent Kihlberg (KD).
5 nej-röster: Nils Lackfors (S), Alma Nilsson (S), Owe Berntsson (S), Eva Fornes (S)
och Robert Johansson (MP).
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Enligt alternativ 3 och att UCT:s verksamhet samlokaliseras hösten 2012, samt att
nämnden ger förvaltningen följande tilläggsuppdrag:
1. Utreda förutsättningarna för att samordna UCT:s verksamhet i kommunens lokaler
alternativ 1 Vallhamn och alternativ 2 Folkskolan.
2. Utreda placering av verksamhetsområdeskontor och Resurscentrum.
3. Utreda hur GR:s ersättning per elev påverkas vid en lägre hyreskostnad.
Reservation
Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Ex:
Vo-chefer
Rektor UCT
Verksamhetschef Resurscentrum

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BoU § 71
Dnr 2011/154.041

Detaljbudget 2012 – mål och inriktning
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har beslutat om definitiva ramar för 2012 års budget, samt
preliminära ramar 2013-2014.
Förvaltningen informerar om arbetet med barn- och utbildningsnämndens budgetram
2012 och presenterar ett förslag om övergripande budget, mål- och inriktning 2012
För att nå budget i balans 2012 krävs effektiviseringar på 9,27 miljoner.
Yrkande
Marianne Olsson (SB) yrkar att nämnden godkänner budget 2012 och
budgetdokumentet mål- och inriktning med följande effektiviseringar under 2012:
- Framflyttning av fortbildning avseende kompletterande ämnesbehörighet för
lärare,
- översyn av arbetssätt/organisering av verksamheten för de äldre eleverna inom
fritidshemmen,
- samlokalisering av UCT:s verksamhet,
- generell effektivisering om 2 % på externa kostnader,
- översyn av hyreskostnader,
- översyn av måltidskostnader,
- översyn av övriga kostnader enligt SKL ex: skolledning och administration
- tidigare uppskattad utrymme för löneöversynen 2012 justeras ner.
Nils Lackfors (S) och Robert Johansson (MP) yrkar att nämnden beslutar enligt de
verksamhets- och inriktningsmål samt de prioriteringar som socialdemokraterna och
miljöpartiet presenterade i sitt budgetalternativ ”Budget 2012 Tjörns kommun, måloch verksamhetsinriktning.”
Proposition
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att nämnden beslutat
enligt Marianne Olssons yrkande.
Omröstning
Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition godkänns:
Den som röstar enligt Marianne Olssons förslag röstar ja
Den som röstar enligt Nils Lackfors och Robert Johanssons förslag röstar nej.
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Utdragsbestyrkande
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Omröstningsresultat
8 ja-röster: Inga-Lill Hast (M), Marianne Olsson (SB), Katarina Leone (M), Udo
Büchel (M), Ammi Henriksson (M), Urban Johanson (SB), Kenneth Hermansson (FP)
och Kent Kihlberg (KD).
5 nej-röster: Nils Lackfors (S), Alma Nilsson (S), Owe Berntsson (S), Eva Fornes (S)
och Robert Johansson (MP).
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Godkänna budget 2012 och budgetdokumentet mål- och inriktning med följande
effektiviseringar under 2012:
1. Framflyttning av fortbildning avseende kompletterande ämnesbehörighet för
lärare.
2. Översyn av arbetssätt/organisering av verksamheten för de äldre eleverna inom
fritidshemmen.
3. Samlokalisering av UCT:s verksamhet.
4. Generell effektivisering om 2 % på externa kostnader.
5. Översyn av hyreskostnader.
6. Översyn av måltidskostnader.
7. Översyn av övriga kostnader enligt SKL ex: skolledning och administration.
8. Tidigare uppskattad utrymme för löneöversynen 2012 justeras ner.
Reservation
Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig skriftligt till förmån för eget
yrkande.

Ex:
Förvaltningschefen
Vo-chefer
Verksamhetschef Resurscentrum
Rektorer
Förskolechefer
Ekonomen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BoU § 72
Dnr 2011/192.041

Projektering Kållekärrs förskola
Ärendebeskrivning
En ny förskola i Kållekärr behöver byggas och vara klar senast inför höstterminen
2013. Antalet elever i Kållekärr ökar, vilket kräver fler skollokaler och att förskolan
flyttar ut från skolans lokaler.
Förskolan är idag helt inrymd i skolans lokaler vilket har varit en bra lösning på kort
sikt. Eftersom bostadsområdet Olovs Hage kommer att stå klart för inflyttning 20122013 så behöver en ny förskola byggas med sex avdelningar.
Placeringen av förskolan ska vara i närheten av skolan och planeras i huvudsak utifrån
samma koncept som Rönnängs förskola.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att nämnden beställer arbete med
projektering avseende nybyggnation av förskola i Kållekärr.
Leder projekteringen till ett projekt som genomförs kommer kostnaderna att påföras
projektet och vara hyresgrundande. Skulle projektet avbrytas kommer nedlagda
kostnader att faktureras barn- och utbildningsförvaltningen.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Beställa arbete med projektering avseende nybyggnation av förskola i Kållekärr.
Beställningen översänds till Tjörns Bostads AB.

Ex:
Tjörns Bostad AB

Justerandes sign
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BoU § 73
Dnr 2011/183.615

Förslag till förlängning av samverkansavtal för yrkesinriktad
vuxenutbildning
Ärendebeskrivning
Sedan 1 januari 2010 finns ett samverkansavtal för yrkesinriktad vuxenutbildning i
Göteborgsregionen (GR), vilket löper ut 31 december 2011. Detta avtal, till vilket
samtliga medlemskommuner är anslutna, bygger på kommunvisa bedömningar
avseende den ömsesidiga nyttan av samverkan på vuxenutbildningsområdet.
GRs förbundsstyrelse har översänt förslag till förlängning av nuvarande
samverkansavtal för yrkesinriktad vuxenutbildning, daterat 2011-08-23.
Besked från kommunerna ska vara GR tillhanda senast 2011-12-15.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Godkänna förslaget till förlängning av nuvarande samverkansavtal för yrkesinriktad
vuxenutbildning, daterat 2011-08-23, i ett år för att gälla t.o.m. 2012-12-31.
Ex:
GR

Justerandes sign
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BoU § 74
Dnr 2011/185.006

Sammanträdesordning 2012 för barn- och utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
Förslag till sammanträdesordning 2012 för barn- och utbildningsnämnden presenteras.
Nämndens sammanträden 2012 äger rum torsdagar med början klockan 17.00:
19 januari, 16 februari, 22 mars, 19 april, *23 maj, 28 juni, 13 september, 18 oktober,
15 november och *12 december.
*Sammanträdena 23 maj och 12 december äger rum på onsdagar.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Fastställa sammanträdesordningen 2012 för barn- och utbildningsnämnden.

Ex:
Kommunkansliet

Justerandes sign
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BoU § 75
Dnr 2011/10.111

Representant till Rådet för folkhälsa och hållbar utveckling
Ärendebeskrivning
Rådet för folkhälsa och hållbar utveckling tidigare kallat ”Folkhälsorådet” är
organisatoriskt underställt kommunstyrelsen.
Rådet har följande sammansättning:
Kommunen, fem ledamöter
Hälso- och sjukvårdsnämnden, två ledamöter
Ordförande i rådet är kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande är en av
representanterna från hälso- och sjukvårdsnämnden.
Barn- och utbildningsnämndens representant, Inger Bergstam, har slutat i nämnden. En
ny representant ska utses.
Tidigare beslut
Barn- och utbildningsnämnden 2011-01-20 § 6
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Utse Katarina Leone (M) som nämndens representant till Rådet för folkhälsa och
hållbar utveckling.

Ex:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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BoU § 76
Dnr 2011/177.002

Komplettering - delegationsordning
Ärendebeskrivning
Komplettering/ändring av nämndens delegationsordning, daterad 2011-10-20, enligt
följande:
Under rubriken 1, förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.
Punkt 10. Beslut om omsorg under tid för förskola eller fritidshem inte erbjuds.
Delegat ändras från presidieutskott till nämnd.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Under rubriken 1, förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.
Punkt 10. Beslut om omsorg under tid för förskola eller fritidshem inte erbjuds.
Delegat ändras från presidieutskott till nämnd.
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BoU § 77

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.
Presidieutskottet
Dnr 2011/184.012. Delegationsnummer 31/2011
Beslut taget av presidieutskottet 2011-11-09 angående detaljplan för Toftenäs 1:67, m
fl ”Kollung”, samrådhandling.
Utskottet beslutade att lämna följande synpunkt:
1. Ett nära samarbete under planarbetet krävs för att bedöma behovet av fler förskoleoch grundskoleplatser, samt planering för god logistik vid barn, elev- och
varutransporter.
2. Trafikplaneringen ska utformas med gång- och cykelbanor med belysning, så att
elevernas färd till och från skolan blir trafiksäker.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut.

Justerandes sign
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BoU § 78

Information
Fadder informerar
Faddrar för skolorna informerar om sina besök.
Förvaltningschefen informerar
- förskola – kö och statistik
- vårdnadsbidrag
- utvärdering – vikariebanken
- ansökan till Statens folkhälsoinstitut om medel till insatser för barn i familjer med
missbruk, psykiskt ohälsa eller där våld förekommer.
- pris till FFG-programmet, Tjörns gymnasieskola
Ordföranden informerar
Pizzakonventet 2 november 2011. Kultur och fritidscentra har under hösten inlett ett
arbete med att skapa möjligheter för ungas delaktighet. I Pizzakonventet möttes unga
och politiker i samtal baserat på intressefrågor från Unga Tjörnbor.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2011-11-17

15 [15]

BoU § 79
Dnr 2010/142.611

Återrapportering – drogförebyggande medel 2011
Ärendebeskrivning
Tjörns kommun tillsammans med Stenungsunds kommun beviljades den 18 juni 2010,
581 000 kronor av Länsstyrelsen Västra Götaland för "förebyggande insatser inom
alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet" med underrubriken "barn till
missbrukare, barn till våldutsatta familjer, barn till föräldrar med psykiska besvär m m,
varav 535 000 kronor riktades till "Familjehemsplacerade barn SkolFam". Med stöd av
beviljade medel har arbete och metodutveckling genom Skolfam-modellen genomförts
med målet att:
* Att initiera ett SkolFam team
* Att genomföra fas 1 och 2 enligt ansökan (Fas 1=Kartläggning, Fas 2=Analys,
utbildningsplan och uppföljning)
* Att implementera metoden i den ordinarie verksamheten.
För att erhålla bidragets sista tredjedel ska Tjörns kommun återkomma med en
rapportering, där det dokumenteras vilka insatser som genomförts samt redovisa hur de
beviljade medlen använts. Återrapporteringen ska godkännas av barn- och
utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Godkänna förslag till återrapportering drogförebyggande medel.

Ex:
Susanne Pettersson
Birgitta Harberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

