TJÖRNS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10)
Sammanträdesdatum 2015-02-19
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Barn- och utbildningsnämnden

Plats och tid

Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl 17.00 – 19.50

Utses att justera

Svante Karlsson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2015-02-26

Paragrafer

14-20

Underskrifter Sekreterare

____________________________________________________________
Irene Hillberg

Ordförande

____________________________________________________________
Björn Möller (M)

Justerare

____________________________________________________________
Svante Karlsson (S)

ANSLAG/ BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2015-02-19

Anslaget sätts upp

2015-02-26

Anslaget tas ner

2015-03-20

Protokollets förvaring

Kommunhuset, barn- och utbildningsförvaltningen

Underskrift
_______________________________________________________________
Irene Hillberg
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden
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Beslutande

Björn Möller (M), ordförande
Azar Hedemalm (MP), 1:e vice ordförande
Filip Gollungberg (M)
Daniel Magnusson (M), §§ 14-19
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)
Christer Olsson (SD)
Bo Nyberg (S), tjänsgörande ersättare
Peteer Andersson (FP), tjänstgörande ersättare § 20

Övriga närvarande

Peter Andersson, (FP) §§ 14-19, ej tjänstgörande
Therese Lorentsson (KD)
Daniel Bull (S)
Maria Bergius, rektor Fridas hage, inbjuden
Susanne Pettersson, avdelningschef Resurscentrum inbjuden
Anna Orvefors, processledare för barn och unga, inbjuden
Britt-Marie Rastman, tf adm chef, inbjuden
Dan Christoffersson, utvecklingsledare, inbjuden
Staffan Sjölund, förvaltningschef
Kerstin Chavez Andersson, ekonom
Iréne Hillberg, nämndsekrerare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 14

Fastställande av dagordning
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen med tillägg:
Under punkt 8, information/redovisning - försöksverksamhet i betygsfrågan, årskurs 4

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 15

Avvikelserapport – tillfälliga händelser av ekonomisk art
Dnr 2015/14.042
Beslut
Nämnden noterar informationen.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet
inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
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.
Förvaltningschefen informerar om möjlig avvikelse gällande ersättningar. Ärendet tas
upp på presidieutskottets möte den 4 mars 2015.
Tidigare beslut
BoU-nämnden 2014-09-11 § 56
BoU-nämnden 2014-11-20 § 74, externa gymnasiet (fordonsprogrammets inriktning)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2015-02-19

5 [10]

§ 16

Barn- och utbildningsnämndens årsredovisning 2014
Dnr 2015/31.042
Beslut
Nämnden godkänner årsredovisningen 2014.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet
inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Nämnden ska årligen besluta om årsredovisning för de samlade verksamheterna inom
förvaltningen. I bokslutet ska de mål som är beslutade i kommunfullmäktige som
berör nämndens ansvarsområden redovisas. Utöver måluppfyllelsen ska också det
ekonomiska utfallet mot den rambudget som är beslutad i kommunfullmäktige
redovisas samt analys av densamma. Årsredovisningen innehåller även relevant
personalstatistik enligt den gemensamma mall kommunen beslutat om.
Förvaltningen redovisar barn- och utbildningsnämndens årsredovisning för 2014. Det
slutgiltiga resultatet för 2014 blir -48 tkr gentemot ram.
Kommunstyrelsens bokslutdialoger äger rum den 19 och 27 februari 2015.
Samverkan
FSG 2014-02-04, information
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens budgethandling 2014 – mål och inriktning
Barn- och utbildningsnämndens årsredovisning 2014.
Tjänsteutlåtande, daterat 12 februari 2015.
Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 17

Bidrag till fristående förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola,
särskola och enskild pedagogisk omsorg 2015
Dnr 2015/23.044
Beslut
Nämnden fastställer bidrag för 2015 till fristående förskola, fritidshem, förskoleklass,
grundskola särskola och enskild pedagogisk omsorg enligt bilaga.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet
inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Nämnden ska fastställa bidrag för 2015 till fristående förskola, fritidshem,
förskoleklass, grundskola, särskola och enskild pedagogisk omsorg.
Beslutsunderlag
Bidragsbelopp till fristående verksamheter 2015.
Tjänsteutlåtande, daterad den 17 februari 2015.
Beslutet skickas till
Ekonomikontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 18

Barn- och utbildningsnämndens arbetsordning 2015
Dnr 2015/24.003
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar barn- och utbildningsnämndens arbetsordning.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet
inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Reglementet för barn- och utbildningsnämnden 2015-2018 som Fullmäktige fastställd
innehåller bland annan bestämmelser om barn- och utbildningsnämndens
sammansättning, ansvarsområden och uppgifter, förhållande till författningar,
delegering från kommunfullmäktige samt redovisningsskyldighet.
Förvaltningen har upprättat förslag till arbetsordning för barn- och
utbildningsnämnden. Denna arbetsordning utgör komplement till reglementet och
innehåller bland annat bestämmelser om det presidieutskott som barn- och
utbildningsnämnden inrättat samt en reglering om ledamöternas initiativrätt och hur
ärenden bereds.
Barn- och utbildningsnämnden ska ta ställning till att anta förslag till arbetsordning för
barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2014-12-11 § 210, barn- och utbildningsnämndens
reglemente
Förslag till arbetsordning för barn- och utbildningsnämnden i Tjörns kommun.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 19

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 Kållekärr/Långekärr
Dnr 2014/235
Utredning har öppnats p g a av att elev kränkt andra elever (Långekärrs skola).
Utredning påbörjades 20 januari 2015.
Från: Rektor Rönnängs skola
Dnr 2015/26
Utredning har öppnats p g a kränkningar och mobbing av en elev i årskurs 5.
Från: Rektor Fridas Hage
Dnr 2015/22
Utredning har öppnats p g a att elever har kränkt annan elev. Utredningen påbörjades i
november 2014.
Dnr 2014/214.617
Elev född -05 har blivit mottagen i grundsärskola. Beslutet gäller undervisning i
grundsärskola. Eleven har sin skolgång integrerad i Skärhamns skola.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 20

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

Barnkonventionen
Anna Orvefors, processledare för barn och unga och Susanne Pettersson,
avdelningschef för Resurscentrum informerar om Shiers delaktighet och
barnkonventionen (barnchecken).

2.

Fadder informerar
Finns inget att rapportera.

3.

Ordförande informerar
Riksdagens uppgörelse angående försöksverksamhet med betyg i årskurs 4 för
100 skolor.

4.

Förvaltningschefen informerar
• förskola – kö och statistik, för januari månad 2015
• fritidshem – statistik, för januari månad 2015
• vårdnadsbidrag för januari 2015
• skola 2025 - lägesredovisning
• ansökan om tillfällig skolplacering vid svensk utlandsskola

5.

Protokollsutdrag
protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2015-01-15 § 38, sammanslagning av
styrgrupper för barn och unga samt Cultural planning.
protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2015-01-15 § 41, gymnastiksal
Rönnängs skola.
protokollsutdrag från kommunfullmäktige, 2015-01-29 § 17,
flyktingmottagande och avtal om mottagande av nyanlända i Tjörns kommun.

Inbjudna
6.
Elevärende – kränkande behandling
Maria Bergius, rektor Fridas hage, informerar om elevärende kränkande
behandling.
7.

Justerandes sign

Tjörnbro Park – nuläget
Britt-Marie Rastman, tf adm.chef, informerar om kösituationen i förskolan för
vårterminen 2015.

Utdragsbestyrkande
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Forts.§ 20, Information/redovisning

8.

Justerandes sign

Häggvall- och Bleketskolans betygsstatistik hösten 2014
Dan Christoffersson, utvecklingsledare, informerar om Häggvall och
Bleketskolans betygsstatistik hösten 2014.

Utdragsbestyrkande
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