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2013-10-17

Plats och tid

Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 – 20.00

Beslutande

Inga-Lill Hast (M), ordförande
Björn Möller (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)
Siv Ogeman (S), tjänstgörande ersättare
Johanna Norrhamn (M), tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Maria Jacobsson (S), ej tjänstgörande ersättare
Jane Lundgren och Kristina Kollbratt, Myggenäs skola, inbjudna
Margareta Ringius, utvecklingsledare, inbjuden
Yvonne Barkstedt, tf förvaltningschef
Evike Sandor, tf förvaltningschef
Iréne Hillberg, nämndsekreterare
Jörgen Johansson, ekonom

Utses att justera

Nils Lackfors (S)

Justeringens plats och tid

Barn- och utbildningskontoret 2013-10-22

Paragrafer

57-65

Underskrifter

Sekreterare

__________________________________________________________________
Iréne Hillberg

Ordförande

__________________________________________________________________
Inga-Lill Hast (M)

Justerare

__________________________________________________________________
Nils Lackfors (S)

ANSLAG/BEVIS
Organ

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2013-10-17

Datum för
anslagets uppsättande

2013-10-22

Datum för
anslagets nedtagande

2013-11-12

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunhuset, barn- och utbildningskontoret

Underskrift

_________________________________________________________________

Irene Hillberg

Utdragsbestyrkande
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Inbjudna/Information
Barnkonventionen, Myggenäs förskola/skola
Jane Lundgren och Kristina Kollbratt informerar om hur Myggenäs förskola/skola
arbetar med barnkonventionen.
Välkommenprojektet
Margareta Ringius, enheten för utredning och utveckling, informerar om välkommenprojektet i Tjörns kommun.
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BoU § 57

Fastställande av föredragningslista
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Föredragningslistan fastställs med följande tillägg till punkt 11, information:
- Matematiksatsning PISA 2015, operativa mål.
- Justerad organisationsmodell, barn- och utbildning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BoU § 58
Dnr 2013/52.042

Ekonomisk uppföljning januari – september och helårsprognos 2013
Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar ekonomisk uppföljning för januari – september 2013 samt
helårsprognos 2013 för verksamheterna inom barn- och utbildningsnämnden.
Verksamheterna redovisar ett negativt resultat med -870 tkr för perioden. Prognos för
året är en negativ avvikelse mot budget med -950 tkr och beror på svårigheter för
Kållekärrs och Långekärrs skolor att, utifrån de små enheterna, organisera sin
verksamhet på tilldelad budget.
Ajournering
Ajournering kl 18.30-18.40
Yrkande
Björn Möller (M) yrkar att nämnden godkänner redovisning ekonomisk uppföljning
januari – september 2013 och att nämnden förutsätter att verksamheterna hjälps åt för
att få en budget i balans 2013.
Nils Lackfors (S) yrkar att nämnden godkänner redovisning ekonomisk uppföljning
januari – september 2013.
Proposition
Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att nämnden beslutar
enligt Björns Möllers yrkande.
Omröstning
Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition godkänns:
Den som röstar enligt Björn Möllers förslag röstar ja.
Den som röstar enligt Nils Lackfors förslag röstar nej.
Omröstningsresultat
7 ja-röster: Inga-Lill Hast (M), Björn Möller (M), Johanna Norrhamn (M), Ammi
Henriksson (M), Christina Widlund (FP), Kenneth Hermansson (FP) och Kent Kihlberg
(KD).
6 nej-röster: Nils Lackfors (S), Siv Ogeman (S), Alma Nilsson (S), Owe Berntsson (S),
Eva Fornes (S), Robert Johansson (MP).
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Godkänna redovisning ekonomisk uppföljning januari – september 2013. Nämnden
förutsätter att verksamheterna hjälps åt för att få en budget i balans 2013.
Reservation
Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BoU § 59
Dnr 2013/195.041

Ianspråktagande av investeringsmedel för inventarier – Skärhamns
förskola
Ärendebeskrivning
I beslutad investeringsbudget 2010 avsattes medel för anskaffning av inventarier i
samband med beslutad renovering av Skärhamns förskola. Försening av förskolans
renovering har även medfört försening av inventarieanskaffning. Nu är renovering
färdigställd och förvaltningen begär att få ta i anspråk tidigare budgeterade
investeringsmedel för att kunna färdigställa Skärhamns förskola.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
bevilja ianspråktagande av tidigare budgeterade investeringsmedel för anskaffning av
inventarier i samband med färdigställd renovering av Skärhamns förskola.

Ex:
Ekonom
Förskolechef Skärhamns skola

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BoU § 60
Dnr 2013/198.619

Remiss – Skolverkets allmänna råd med kommentarer för
utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen
Ärendebeskrivning
Skolverket har översänt remiss avseende förslag till reviderade allmänna råd avsedda att
ingå i Statens skolverks författningssamling (SKOLFS). Dessa reviderade allmänna råd
kommer om lagändring träder i kraft 2013-11-19 att ersätta tidigare allmänna råd med
kommentarer om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen
(SKOLFS 2012:16). De allmänna råden gäller för grundskolan, grundsärskolan,
sameskolan och specialskolan.
Ändringarna i skollagen innebär sammanfattningsvis att kravet på skriftliga individuella
utvecklingsplaner avskaffas i de årskurser betyg sätts.
Skriftliga individuella utvecklingsplaner ska upprättas en gång per läsår, i stället för
varje termin, för elever i årskurs 1-5 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan
samt i årskurs 1-6 i specialskolan. De ska även upprättas en gång per läsår för elever i
årskurs 6-9 i grundsärskolan i de fall betyg inte sätts. Motsvarande gäller för elever i
årskurs 7-10 i specialskolan som läser enligt grundsärskolans kursplaner.
Utvecklingssamtal ska fortfarande hållas minst en gång per termin i samtliga årskurser i
ovan nämnda skolformer. Bestämmelserna om utvecklingssamtalet har ändrats så att
information som tidigare har lämnats i den skriftliga individuella utvecklingsplanen nu
ska lämnas muntligt vid utvecklingssamtalet.
Synpunkter ska vara Skolverket tillhanda senast 2013-10-24.
Tjänsteutlåtande
Förvaltningschef Evike Sandors tjänsteutlåtande, daterat 2013-10-15.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Tjörns kommun, barn- och utbildningsnämnden, har inga synpunkter på de föreslagna
ändringarna gällande allmänna råd med kommentarer om utvecklingssamtalet och den
skriftliga individuella utvecklingsplanen.
Ex:
Skolverket
Vo-chef
Utvecklingsledare
Rektorer

Justerandes sign
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BoU § 61
Dnr 2013/182.605

Förslag till interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk
omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola
kalenderåret 2014
Ärendebeskrivning
Göteborgsregionens förbundsstyrelse har översänt förslag till interkommunala
ersättningar (prislista) inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola,
fritidshem och grundsärskola kalenderåret 2014.
Förbundsstyrelsen rekommenderar medlemskommunerna, att med avstämningstidpunkt
den 15:e respektive månad, fastställa en interkommunal ersättning för förskola,
pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola för
kalenderåret 2014.
Kommunens beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2013.
Förskola
Barn 1-2 år med upp till 15 tim
Barn 1-2 år med mer än 15,01 tim
Barn 3-5 år med upp till 15 tim
Barn 3-5 år med mer än 15,01 tim

57 368 kronor/år
143 420 kronor/år
39 010 kronor/år
97 525 kronor/år

Pedagogisk omsorg
Barn 1-2 år med upp till 15 tim
Barn 1-2 år med mer än 15,01 tim
Barn 3-5 år med upp till 15 tim
Barn 3-5 år med mer än 15,01 tim

46 704 kronor/år
116 761 kronor/år
31 759 kronor/år
79 397 kronor/år

Förskoleklass
Förskoleklass

44 662 kronor/år

Grundskola
Grundskola årskurs 1-6
Grundskola årskurs 7-9

75 652 kronor/år
90 782 kronor/år

Fritidshem
Fritidshem årskurs F-3
Fritidshem/klubb årskurs 4-6

30 336 kronor/år
10 333 kronor/år

Grundsärskola
Nivå 1
523 003 kronor/år
Nivå 2
384 558 kronor/år
Individintegrerade elever efter samråd mellan kommunerna
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. BoU § 61, förslag till interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg,
förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola kalenderåret 2014

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Godkänna förslaget att med avstämningspunkt den 15:e respektive månad, fastställa
interkommunal ersättning för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola,
fritidshem och grundsärskola kalenderåret 2014 i enlighet med innehållet i prislista.

Ex:
GR
Ekonom
Vo-chef

Justerandes sign
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BoU § 62
Dnr 2013/183

Förslag till interkommunal ersättning inom kommunal
vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI) i
Göteborgsregionen år 2014
Ärendebeskrivning
Göteborgsregionens (GRs) förbundsstyrelse har översänt förslag till interkommunal
ersättning i GR 2014 som avser de vuxenutbildningar som inte ingår i det regionala
samverkansavtalet för utbildningar inom yrkesvux.
Förbundsstyrelsen rekommenderar medlemskommunerna att fastställa priser för
kommunal vuxenutbildning och sfi i GR 2014 enligt följande:
a) för kurser inom kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial
vuxenutbildning) tillämpas ett enhetspris på 46 kronor per verksamhetspoäng,
b) för dyrare respektive billigare kurser inom kommunal vuxenutbildning genomförs
bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner,
c) för särvux genomförs bilaterala förhandlingar mellan berörda
kommuner, samt
d) för SFI tillämpas ersättning enligt följande:
Studieväg 1
59 kr/tim/studerande
Studieväg 2
44 kr/tim/studerande
Studieväg 3
33 kr/tim/studerande.
Kommunernas ställningstagande ska vara GR tillhanda senast 2013-11-30.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Fastställa priser, enligt Göteborgsregionens förbundsstyrelse rekommendation, för
kommunal vuxenutbildning och SFI 2014.

Ex:
GR
Ekonom

Utbildningssamordnare
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BoU § 63
Dnr 2013/196.006

Sammanträdesordning 2014 för barn- och utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
Förslag till sammanträdesordning 2014 för barn- och utbildningsnämnden presenteras.
Nämndens sammanträden 2014 föreslås äga rum torsdagar med början klockan 17.00:
23 januari, 20 februari, 20 mars 17 april, 15 maj 26 juni, 11 september, 23 oktober, 20
november och 18 december.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Fastställa sammanträdesordningen 2014 för barn- och utbildningsnämnden.

Justerandes sign
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BoU § 64
Dnr 2011/8.001

Uppdrag som politisk fadder förskolan/skolans områdesenheter
Ärendebeskrivning
Politiska faddrar för Häggvall/Fridas hage/Tångeröd (Höviksnäs områdesenhet) är Ove
Berntsson, Kent Kihlberg och Miia Voulama.
Miia Voulama avsäger sig uppdraget som politisk fadder.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Godkänna att Miia Voulama avsäger sig uppdraget som politisk fadder för
Häggvall/Fridas hage/Tångeröd (Höviksnäs områdesenhet).

Ex:
Rektor
Förskolechef
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BoU § 64

Anmälan av delegeringsbeslut
Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till, 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.
Dnr 2013/194.601
Från: BoU:s presidieutskott
Skolornas datorer och it-infrastruktur
Barn- och utbildningsnämnden beslutade, 2013-09-19 § 54, uppdra till presidieutskottet
att sammanställa en skrivelse till kommunstyrelsen angående skolornas datorer och itinfrastrukturen.
Skrivelse från presidieutskottet har överlämnats till kommunstyrelsen vid deras möte
2013-10-10.
Från: Förvaltningschefen
Dnr 2013/177.623
Ansökan om dispens från skolskjutsregler för elev f.2005 om specialtransport till och
från hemmet (Fjällebro) och skolan i Höviksnäs, Fridas hage. Ansökan avslås.
Dnr 2013/136.044
Muntlig ansökan, 2013-06-24, om förlängning av vårdnadsbidrag från och med 201305-01 för barn f. 2011. Ansökan avslås.
Från: Rektor, Bleketskolan
Dnr 2013/204-209
Sex olika utredningar har öppnats p g a kränkande behandling.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
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BoU § 65

Information
Barnkonventionen
- Två representanter för Myggenäs förskola/skola informerade nämnden om hur
skolan arbetar med barnkonventionen (se punkten ”inbjudna/information”).
- Nyhetsbrev 3/2013, barn och unga i fokus.
Fadder informerar
Kenneth Hermansson (FP) är nämndens representant i ”Rådet för folkhälsa och hållbar
utveckling”. Kenneth informerade bland annat om pågående projekt på
högstadieskolorna ”Kärleken är fri”.
Förvaltningschefen informerar
- Förskola – kö och statistik, september 2013
- Fritidshem – statistik, september 2013
- Uppföljning av kommunalt vårdnadsbidrag januari – oktober 2013
- Kommunblad med jämförelsetal för kommuner – Tjörn 2012. Kommunbladet är
inte fullständigt, en uppdatering pågår. En ny presentation av kommunbladet görs
när uppdateringen är klar.
- Justerad organisationsmodell – barn- och utbildning.
Ordförande informerar
Matematiksatsning PISA 2015, operativa mål. I samband med detaljbudgeten i
november redovisas de operativa målen.

Justerandes sign
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