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Beslutande

Björn Möller (M), ordförande
Azar Hedemalm (MP), 1:e vice ordförande
Filip Gollungberg (M)
Daniel Magnusson (M)
Gunnemar Olsson (FP)
Aida Tegeltija (FP)
Martina Gulbrandsson (KD)
Jonas Lindqvist (C)
Nils Lackfors (S), 2:e vice ordförande
Svante Karlsson (S)
Maria Jacobsson (S)
Cecilia Månfagre (S)
Eva Fornes (S), tjänsgörande ersättare
Peter Andersson (FP), tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

John Ödman (M)
Therese Lorentsson (KD)
Bengt Andersson (C)
Daniel Bull (S)
Bo Nyberg (S)
Britt-Marie Rastman, tf adm chef, inbjuden
Staffan Sjölund, förvaltningschef
Kerstin Chavez Andersson, ekonom
Iréne Hillberg, nämndsekrerare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§1

Fastställande av dagordning
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen med tillägg:
Informationspunkt under § 13; information om tidigare beslut angående pedagogiska
omsorgers lokaler.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§2

Inrättande av presidieutskott
Dnr 2015/9.111
Beslut
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
nämnden presidieutskott.
Sammanfattning
Enligt kommunallagen får beslutande rätten 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.
Förslag till beslut:
Beslutet skickas till
Kommunkansliet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§3

Fadderorganisation-politiska faddrar för förskolans/skolans
områdesenheter 2015-2018
Dnr 2015/10.001
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
• Nämndens målsättning är att skapa en bra miljö för barn och ungas lärande och
växande, i förskola, skola och på fritiden, där respekt och trygghet råder.
• Nämnden ska ha ett barnrättsperspektiv som innefattar både ett barnperspektiv
och barnets perspektiv både på politiskt nivå som i den dagliga verksamheten med
barn och unga.
• Faddrarnas uppdrag ska ses ur ett barnrättsperspektiv – att alltid ha barns
rättigheter för ögonen och se barn och unga som en resurs i sitt eget arbete.
Barnperspektiv – för barns bästa
Barns perspektiv – så som barn ser det.
Fadders uppdrag
• Den som utses till fadder för en enhet åtager sig att särskilt ta del av denna enhets
verksamhet. Fadders uppdrag är att inhämta information om verksamheten och
framföra denna till barn- och utbildningsnämnden. Det är också fadders uppdrag att
vid sina möten med ledning och personal informera om bakgrunder till nämndens
beslut m m.
• Faddrarna ska vid besök på förskolor/skolor träffa barnen/eleverna i klassrummen
och på rasterna. Faddrarna ska också vara med på något arbetsplatsträffmöte
(APT).
• Uppdraget återrapporteras till nämnden.
• Ersättning enligt kommunens regler utgår med max två heldagar/år. Dagarna kan
delas upp på timmar, halvdag eller heldag.
Enhetens chef inbjuder till det första mötet.

Följande fadder/faddrar utses

Justerandes sign

Område/enhet
Bleket
Bleketskolan

Faddrar
Daniel Magnusson, Svante Karlsson

Häggvall/Tångeröd (Höviksnäs)
Häggvallskolan, Fridas hage skola/fritidshem,
Särskola och Tångeröds förskola

Gunnemar Olsson, Peter Andersson,
Daniel Bull och Eva Fornes

Utdragsbestyrkande
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Forts.§ 3, fadderorganisation-politiska faddrar för förskolans/skolans områdesenheter 20152018

Kållekärr/Långekärr
Kållekärrs och Långekärrs förskolor/skolor
/fritidshem
Myggenäs
Myggenäs förskola/skola/fritidshem
Resurscentrum

Jonas Lindqvist, Bo Nyberg

Filip Gollungberg, Maria Jacobsson
Martina Gullbrandsson, Therese
Lorentsson

Rönnäng
Rönnängs förskola/skola/fritidshem

Bengt Andersson, Siv Ogeman

Skärhamn
Skärhamns förskola/skola/fritidshem

Aida Tegeltija, Cecilia Månfagre

Sammanfattning
Under tidigare mandatperioder har varje förskolas/skolas områdesenheter haft en eller
flera politiska faddrar från barn- och utbildningsnämnden. Nämnden ska besluta om
fadders uppgift, fadders uppdrag samt utse faddrar till varje områdesenhet för
mandatperioden 2015-2015.
Beslutet skickas till
Rektorer
Förskolechefer

Justerandes sign
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§4

Val av representant till Rådet för funktionshinderfrågor 2015-2018
Dnr 2015/11.111
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. Utse Martina Gullbrandsson (KD) som nämndens ordinarie representant
2. Utse Daniel Bull (S) som ersättare.
Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden ska välja representanter till handikapprådet för åren
2015-2018. En ordinarie från majoriteten och en ersättare från oppositionen ska utses.
Beslutat skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§5

Val av barnkonventionsansvarig politiker i barn- och
utbildningsnämnden 2015-2018
Dnr 2015/12.111
Beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslutar utse nämndens ordförande som nämndens
barnkonventionsansvarige.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat att varje nämnd ska utse en person med speciellt
ansvar för att barn- och ungdomsperspektivet finns i verksamheten.
Beslutad skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§6

Utbildning för politiker i barn- och utbildningsnämnden
2015
Dnr 2015/12.600
Beslut
En intern utbildning för barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare
genomförs
1. Torsdag den 29 januari, kl 08.30-16.00. Lokal: Smedjan i Skärhamn
2. Måndag 23 februari, kl 08.30-16.00. Lokal: Kommunhuset, Stora Tjörnsalen.
3. Torsdag den 27 augusti, heldag, redovisning av enheternas kvalitetsarbeten. Lokal:
Kommunhuset, Stora Tjörnsalen.
Sammanfattning
En intern utbildning föreslås för barn- och utbildningsnämndens ledamöter och
ersättare.
På utbildningsdagarna kommer bland annat organisation, budgetprocessen, ekonomi,
lagar & förordningar, nämndarbete, delegationsordning, faddrars uppgifter m m att
gås igenom.
Kvalitetsredovisningar
Torsdag den 27 augusti, kl 08.00-16.30 (Stora Tjörnsalen) kommer enheterna att
redovisa sina kvalitetsarbeten för nämnden.
Notering:
Tisdag 20 januari är det en utbildning gemensam med STO
Fredag 20 februari är det en gemensam utbildning för alla Tjörnpolitiker.

Justerandes sign
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§7

Avvikelserapport – tillfälliga händelser av ekonomisk art
Dnr 2015/14.042
Beslut
Vid dagens sammanträde, 2015-01-22, finns inget att rapportera.
Sammanfattning
Nämnden har beslutat att införa avvikelserapport som stående punkt på nämndens
dagordning. Detta är ett sätt för nämnden att skapa systematik i sin uppföljning utifrån
gällande regelverk samt ur revisionshänseende. Avvikelsen ersätter inte nämndens
uppföljning av den egna ekonomin, utan är ett komplement till denna.
Förvaltningen informerar att för december månad finns inget att rapportera.
Tidigare beslut
BoU-nämnden 2014-09-11 § 56
BoU-nämnden 2014-11-20 § 74, externa gymnasiet (fordonsprogrammets inriktning)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§8

Bidrag till fristående gymnasieskolor 2015
Dnr 2015/15.044
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. Fastställa bidrag för 2015 till fristående gymnasieskolor, gymnasiesärskolor,
internationella skolor samt ersättning för visst stöd på introduktionsprogrammet.
Sammanfattning
Nämnden ska fastställa bidrag för 2015 till fristående gymnasieskolor,
gymnasiesärskolor, internationella skolor samt ersättning för visst stöd på
introduktionsprogrammet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterad den 15 januari 2015.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§9

Revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning
Dnr 2014/245.002
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. Punkt 6.1, personal. Överlåta till förvaltningschefen att besluta vem som ska
lönesätta skoladministratörer med tillsvidareanställning och visstidsanställning.
2. Anta reviderad delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden.
Sammanfattning
Regler om delegering av ärenden inom en nämnd finns i 6 kap. 33-38 §§
kommunallagen (KL). Bestämmelserna ger nämnderna möjlighet att delegera sin
beslutanderätt.
Genom delegering flyttas beslutanderätten över från nämnden till delegaten.
Delegaten träder helt i nämndens ställe. Beslut som fattas med stöd av delegering är
juridiskt sett ett nämndbeslut. Det betyder bland annat att delegatens beslut kan
överklagas på precis samma sätt som ett nämndbeslut. Revisionsansvaret för
delegationsbeslutet ligger hos nämnden, men nämnden kan inte ändra ett beslut som
fattats av delegaten. Nämnden kan dock när som helst återkalla lämnad delegation.
Förvaltningen har reviderat barn- och utbildningsnämndens delegationsordning p g a
att en organisationsförändring har genomförts.
Beslutsunderlag
Reviderad delegationsordning inom barn- och utbildningsnämndens område, daterat
2015-01-13.
Beslutet skickas till
Alla chefer och skoladministratörer inom barn- och utbildning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 10

Upphävande av delegationsbeslut - budgetuppföljning 2014 och inför
budget 2015
Dnr 2014/63.042
Beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut, 2014-06-26 § 46, upphävs.
Sammanfattning
I samband med nämndens sammanträde i juni 2014 beslutades att införa restriktioner
gällande inköp, övertid samt utbildning. I tillägg till detta beslutade nämnden att
införa anställningsprövning för samtliga anställningar inom förvaltningen.
Tidigare beslut
Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-26 § 46
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 15 januari 2015
Beslutet skickas till
Samtliga chefer och skoladministratörer inom barn- och utbildning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 11

Detaljplan för Toftenäs 1:67, m fl ”Kollung”, Tjörns kommun
Dnr 2014/262.012
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
1. Ett nära samarbete under planarbete 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.
3. Planera föra att skapa förutsättningar för att tillgodose barns behov av utelek och
motion.
Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att omvandla ett industriområde till
ett område för bostäder blandat med småskaliga icke störande verksamheter.
Planförslaget innefattar ca.120 bostäder i form av flerbostadshus, friliggande
enbostadshus, parhus och radhus samt olika typer av verksamheter i befintliga och
tillkommande lokaler. Bebyggelsen ska anpassas till det omgivande naturområdet och
skapa goda förutsättningar för friluftsliv och friskvård.
Planförslaget och tillhörande utredningar finns under utställningstiden tillgängliga på
Tjörns kundcenter i kommunhuset, samt på kommunens hemsida, www.tjorn.se.
Efter avslutad utställning kommer inkomna synpunkter att sammanställas och
besvaras i ett utställningsutlåtande nr 2. Därefter tar samhällsbyggnadsnämnden beslut
om planens antagande.
Synpunkter på planförslaget ska inlämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen senast
den 30 januari 2015.

Justerandes sign
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§ 12

Anmälan av delegeringsbeslut
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av anmälda
delegeringsbeslut.
Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande
och tjänstemän enligt antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till
nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa
delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation.
Vid dagens sammanträde föreligger följande redovisning:
Från: Rektor Kållekärrs skola
Dnr 2015/2
Utredning och vidtagande av åtgärder vid anmälan om kränkande behandling,
2015-01-09
Från: Rektor Bleketskolan
Dnr: 2014/189
Utredning om kränkande behandling har avslutats.
Dnr: 2014/249
Utredning om kränkande behandling av avslutats.
Dnr: 2015/5
Utredning har öppnats p g a att en elev ansett sig kränkt av andra elever på skolan.
Dnr: 2015/5
Utredning om kränkande behandling av avslutats.
Dnr: 2015/6
Utredning har öppnats p g a att en elev ansett sig kränkt av en annan elev på skolan.
Dnr: 2015/7
Utredning har öppnats p g a att en elev ansett sig kränkt av en annan elev på skolan.
Dnr: 2015/8
Utredning har öppnats p g a att en elev ansett sig kränkt av en lärare på skolan.

Justerandes sign
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§ 13

Information/redovisning
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.
Sammanfattning
Information till barn- och utbildningsnämnden.
1.

Barnkonventionen
Ingen information.

2.

Fadder informerar
Finns inget att rapportera.

3.

Förvaltningschefen informerar
• Förskola – kö och statistik, för december månad 2014
• Fritidshem – statistik, för december månad 2014
• Vårdnadsbidrag för december 2014
• ekonomisk uppföljning samt bokslutsdialoger som kommer att äga rum i
februari
• skola 2025 och delrapport
• pedagogiska omsorg - lokaler

Inbjudna
4.
Tjörnbro Park – nuläget
Britt-Marie Rastman, tf adm.chef, informerar om Tjörnbro Park – nuläget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

