TJÖRNS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

1 [13]

2011-02-23

Plats och tid

Utbildningscentrum, Skärhamn kl 17.00 – 19.45

Beslutande

Inga-Lill Hast (M), ordförande
Marianne Olsson (SB), 1:e vice ordförande
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)
Owe Berntsson (S)
Eva Fornes (S)
Robert Johansson (MP)

Övriga närvarande

Maria Stahre (FP)
Amelie Jensnäs Joäng (FP)
Siv Ogeman (S)
Emilio Cotroneo (V)
Maria Fogelgren (KA)
Anders Bergius, vo-chef, del av § 10
Berit Swanström, förvaltningschef
Inga-Maj Krusell, vik nämndsekreterare
Jörgen Johansson, ekonom

Utses att justera

Alma Nilsson (S)

Justeringens plats och tid

Barn- och utbildningskontoret 2011-03-02

Paragrafer

9-19

Underskrifter

Sekreterare

__________________________________________________________________
Inga-Maj Krusell

Ordförande

__________________________________________________________________
Inga-Lill Hast (M)

Justerare

__________________________________________________________________
Alma Nilsson (S)

BEVIS
Organ

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2011-02-23

Datum för
anslagets uppsättande

2011-03-02

Datum för
anslagets nedtagande

2011-03-23

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunhuset, barn- och utbildningskontoret

Underskrift

_________________________________________________________________
Irene Hillberg
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2011-02-23

BoU § 9

Fastställande av föredragningslista
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Fastställa föredragningslistan med följande tillägg:
Punkt 12: Ärenden:
Detaljplan för Härön 1:4, Dalbergen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2011-02-23

BoU § 10
Inbjudna
Vo-chef Anders Bergius, informerar om vuxenutbildning (lägesbeskrivning)
Fadder informerar
Faddrar för skolorna informerar om sina besök.
Förvaltningschefen informerar
- förskola – kö och statistik
- förskola – personalekonomi
- vårdnadsbidrag
- synpunkten
- skolwebben (Rexnet)
- handlingsplan mot ogiltig frånvaro – rätten till utbildning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2011-02-23

BoU § 11
Dnr 2011/3.041

Årsredovisning 2010 (bokslut och verksamhetsberättelser)
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen och ekonomen redovisar barn- och utbildningsnämndens
årsredovisning 2010.
Redovisningen redovisas utifrån kommunfullmäktiges och barn- och
utbildningsnämndens uppdrag 2010.
Kommunstyrelsens bokslutsdialoger har ägt rum den 22 och 23 februari 2011.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Nämnden tar del av årsredovisning 2010 och tackar för redovisningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BoU § 12
Dnr 2011/37.042

Månadsuppföljning januari 2011
Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar månadsuppföljning för januari 2011 för verksamheterna
inom barn- och utbildningsnämnden.
Slutgiltig prognos kan inte lämnas på grund av att alla poster inte är bokförda.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Godkänna redovisningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BoU § 13
Dnr 2011/24.111

Inrättande av presidieutskott
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen får beslutanderätten i vissa ärenden överlåtas från nämnd till
bland annat ett utskott. Med anledning av detta föreslås att nämnden utser ett
presidieutskott bestående av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.
Nämnden föreslås därför besluta att:
1. Inrätta ett presidieutskott för barn- och utbildningsnämnden
2. Välja ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande till ledamöter i
nämndens presidieutskott.
Yrkanden
Marianne Olsson (SB) yrkar bifall.
Robert Johansson (MP) yrkar återremiss till beredning för konsekvensutredning
Nils Lackfors (S) yrkar avslag, med hänvisning till debatt och oppositionens
reservering när ärendet om ny politiskt organisation behandlades på
kommunfullmäktiges möte den 28 oktober 2010.
Proposition 1
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner
att ärendet ska avgöras idag.
Proposition 2
Ordförande ställer sedan proposition på Marianne Olssons yrkande och Nils Lackfors
yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med Marianne Olssons yrkande.
Omröstning
Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Den som röstar enligt Olssons yrkande röstar ja
Den som röstar enligt Lackfors yrkande röstar nej.
Omröstningsresultat
8 ja-röster. Inga-Lill Hast (M), Marianne Olsson (SB), Inger Bergstam (M), Udo
Büchel (m), Ammi Henriksson (M), Christina Widlund (FP), 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).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts BoU § 13, inrättande av ett presidieutskott
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. Inrätta ett presidieutskott för barn- och utbildningsnämnden.
2. Välja ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande till ledamöter i
nämndens presidieutskott.
Reservation
Nils Lackfors (S), Alma Nilsson (S), Owe Berntsson (S), Eva Fornes (S) och Robert
Johansson (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden 2011-02-23 § 13
Reservation angående ärende 6 på dagordningen den 23 februari 2011 med Dnr.
2011/24.111
Inrättande av Presidieutskott,
Bakgrund
Den 28 oktober 2010 beslutade Kommunfullmäktige om ny politisk organisation, med innebörden att
avskaffa arbetsutskotten med motiveringen att man ville förflytta politiken från den lilla kretsen av
politiker, arbetsutskotten, till den stora, nämnden, för att ”vitalisera” nämnderna. Så motiverades från
majoritetens sida beslutet att istället för arbetsutskott inrätta beredande presidier utan rätt att besluta.
Några månader senare vill man införa beslutsrätt för presidierna och då måste man enligt
kommunallagen kalla dem för presidieutskott. Konsekvensen av majoritetens beslut att nu inrätta
presidieutskott blir således att man har minskat antalet till tre ledamöter, från tidigare i
arbetsutskotten fem ledamöter. Eftersom intentionen från majoritetens sida i flera nämnder snarare är
att förflytta beslutsrätt från nämnden till presidieutskott och till förvaltningen är detta knappast en
åtgärd som ”vitaliserar” nämnderna. Detta hafsiga beslutfattande och bristen på dialog och öppenhet
är tyvärr symptomatiskt hos nu sittande majoritet.
Från oppositionen yrkade vi följande:





Oförändrad politisk organisation i kommunstyrelsen samt de fyra nämnderna,
Bifaller förslaget om att ta bort det näringspolitiska kommunalrådet,
Föreslår att en utredning angående facknämndernas organisation görs samt att den redovisas
senast 1 april 2011 för att sedan antas i en ny organisation senast till kommunfullmäktiges
junisammanträde 2011,
Det som ska utredas samt konsekvensbeskrivas är hur en eventuell uppdelning
av nämndernas ansvarsområde påverkar rättssäkerheten samt om det kan ge
ökad demokrati och insyn i nämndernas ansvarsområde för de förtroendevalda.

Med denna beskrivning anser vi att det inte är förenligt enligt de intentioner som redovisades som
bakgrund till kommunfullmäktigebeslut om ny politisk organisation.
Med stöd av ovan reserverar sig socialdemokraterna och miljöpartiet mot Barn och
utbildningsnämndens beslut den 23 februari 2011, dnr. 2011/24.111

Nils Lackfors (S)

Robert Johansson (MP)
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BoU § 14
Dnr 2011/25.111

Val av barnkonventionsansvarig politiker i barn- och
utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har fastslagit att styrelsen och varje nämnd ska utse en person
med speciellt ansvar för att barn- och ungdomsperspektivet finns i verksamheten.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Utse Inga-lill Hast (M) som barnkonventionsansvarig politiker för barn- och
utbildningsnämnden.
Ex.
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BoU § 15
Dnr 2011/20.041

Utrymningsväg Klädesholmens skola
Ärendebeskrivning
Klädesholmens skola har fått anmärkningar vid säkerhetsrond gällande
utrymningsväg. Utrymningsvägen i sig är godkänd men personal har tydligt framfört
oro då de anser att den stege/trappa som finns är för farlig för barnen i denna
åldersgrupp. Med anledning av detta har Klädesholmens skola sedan mitten på
december inte haft någon verksamhet för barnen på övre plan.
Övre plan består av bibliotek, mindre gymnastiksal, personalrum, arbetsrum och det
används även som uppehållsrum på raster.
Biblioteket på övre plan kommer att flyttas ner oavsett typ av utrymningstrappa
eftersom förskolan på Klädesholmen inte kan nyttja biblioteket när det ligger på övre
plan.
Befintlig utrymningstrappa måste bytas ut om det skall bedrivas verksamhet för
barnen på övre plan. TBAB har en beräknat investeringskostnaden.
Tjänsteutlåtande
Förvaltningschef Berit Swanströms tjänsteutlåtande, daterad 2011-02-09
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Begära starttillstånd för ovanstående investering hos kommunstyrelsen.
Ex:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BoU § 16
Dnr 2011/26.041

Samrådsunderlag avseende verksamhetsinriktning och budget för
GR år 2012
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har begärt remissvar senast 23 februari om samrådsunderlag
avseende verksamhetsinriktning och budget för GR år 2012.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Nämnden har inget att invända mot förslag till samrådsunderlag avseende
verksamhetsinriktning och budget för GR år 2012.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BoU § 17

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.
Ordförande
Följande delegeringsbeslut redovisas.
A 2/2011. Dnr 2011/16.606
Anmälan om kränkande behandling vid Skärhamns skola. Barn- och elevombudet har
begärt yttrande i ärendet senast 2011-01-31.
Rektor har skrivit yttrande. Ordförande har undertecknat. Yttrandet har skickats
2011-01-27 till barn- och elevombudet.
Förvaltningschef
Följande delegeringsbeslut redovisas:
A 1/2011. Dnr 20110/103.615
Utbildningsbolaget A&O ansöker, i enlighet med beslut i BoU § 51 2010-09-09, om
att bli auktoriserat att bedriva omvårdnadsutbildning för vuxna på Tjörn.
Ansökan uppfyller den av kommunen upprättade kravspecifikationen, inklusive av
kommunen fastställd kostnad. Ansökan beviljas.
A3/11. Dnr 2011/14.623
Ansökan om kostnadsfri skolskjuts för elev. f 1996, Hjältebyvägen – Häggvallskolan.
Ansökan avslås. Aktuella förhållanden för eleven bedöms inte ute utgöra skäl för
skolskjuts utifrån gällande skolskjutsbestämmelser.
Rektor
Beslut tagna av rektor:
- anställningsbeslut 1/2011 – 6/2011
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BoU § 18

Meddelande
Från: Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag 2011-01-13 § 19, val av ledamöter i stiftelsen för Sjöfartens
Utbildningsinstitut (SUI) 2011-2012. (Inga-Lill Hast och Nils Lackfors)
Från: Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag2011-01-27:
§ 8 Entledigande från uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden,
Camilla Myrberg (SB)
§ 11 Entledigande från uppdrag om ledamot i barn- och utbildningsnämnden,
Kenneth Lind (S)
§ 12 Fyllnadsval av ledamot i barn- och utbildningsnämnden (Eva Fornes)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BoU § 19
Dnr 2011/27.012

Detaljplan för Härön 1:4, Dalbergen
Ärendebeskrivning
Detaljplanen omfattar del av fastigheten Härön 1:4. Planområdet är beläget på
Häröns östra sida, väster om den nuvarande äldre bebyggelsen, som ligger utmed
farleden mittemot Kyrkesund.
Detaljplanen syftar till att undersöka möjligheterna att uppföra friliggande hus.
Planförslaget ger 20 nya bostäder i form av enbostadshus 1-1½ våningar. Alternativt
kan planen möjliggöra 17 friliggande hus och ett flerbostadshus.
Synpunkter på förslaget ska vara samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast
2011-03-10.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Trafikplaneringen ska utformas med gång- och cykelbanor med belysning, så att
elevernas färd till och från Långekärrs skola blir trafiksäker.
Ex:
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

