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2013-05-23

Plats och tid

Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 – 21.30

Beslutande

Inga-Lill Hast (M), ordförande
Urban Johansson (SB), 1:e vice ordförande
Björn Möller (M)
Miia Voulama (M)
Ammi Henriksson (M), §§ 33-35
Christina Widlund (FP)
Kenneth Hermansson (FP)
Kent Kihlberg (KD)
Nils Lackfors (S), 2:e vice ordförande
Eva Fornes (S)
Robert Johansson (MP)
Siv Ogeman (S), tjänstgörande ersättare
Johanna Norrhamn (M), tjänstgörande ersättare
Nathalie Vehre (FP), tjänstgörande ersättare §§ 36-43

Övriga närvarande

Nathalie Vehre (F), ej tjänstgörande ersättare §§ 33-35
Fredrik Lundqvist, Evry Consulting AB, inbjuden, information om utvärdering av
digitala verktyg
Margareta Ringius, utvecklingsledare, inbjuden, information om meritvärdering
och karriärvägar för lärare 2013-2015
Evike Sandor, tf förvaltningschef
Iréne Hillberg, nämndsekreterare
Jörgen Johansson, ekonom

Utses att justera

Siv Ogeman (S)

Justeringens plats och tid

Barn- och utbildningskontoret 2013-05-30

Paragrafer

33-43

Underskrifter

Sekreterare

__________________________________________________________________
Iréne Hillberg

Ordförande

__________________________________________________________________
Inga-Lill Hast (M)

Justerare

__________________________________________________________________
Siv Ogeman (S)

ANSLAG/BEVIS
Organ

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2013-05-23

Datum för
anslagets uppsättande

2013-05-30

Datum för
anslagets nedtagande

2013-06-20

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunhuset, barn- och utbildningskontoret

Underskrift

_________________________________________________________________

Irene Hillberg

Utdragsbestyrkande
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Inbjudna
Evry Consulting AB, Fredrik Lundqvist, redovisar utvärdering av användandet av
digitala verktyg.
Margareta Ringius, utvecklingsledare, informerar om meritvärdering och karriärvägar
för lärare 2013-2015.
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BoU § 33

Fastställande av föredragningslista
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Föredragningslistan fastställs utan ändringar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BoU § 34
Dnr 2013/52.042

Ekonomisk uppföljning januari - mars 2013- åtgärder för budget i
balans
Ärendebeskrivning
Vid nämndmötet den 25 april 2013 redovisades en prognos på ett underskott för externa
gymnasiet på 3,3 miljoner kronor.
Nämnden uppdrog till förvaltningen att inför nämnden den 23 maj 2013:
1. Redovisa möjliga åtgärder med konsekvensanalys för att uppnå budget i balans.
2. Förvaltningen fick också ett uppdrag att föreslå förbättrade metoder avseende
budgetprocessen för att uppnå en mer preciserad budgetprognos för externa
gymnasiet.
Tf förvaltningschef Evike Sandor redovisar förslag med konsekvensanalyser.
Tidigare beslut
BoU-nämnden 2012-11-15 § 65, detaljbudget 2013 – mål och inriktning
BoU-nämnden 2013-04-25 § 22, ekonomisk uppföljning januari – mars 2013
Kommunstyrelsen 2013-05-02 § 98, månadsuppföljning per den 2013-03-31
Ajournering
Ajournering kl 19.55-20.00
Yrkande
Christina Widlund (FP) yrkar att:
- nämnden beslutar enligt förvaltningens tjänsteförslag, daterat 2013-05-16. Beslutet är
inriktningsbeslut. Definitivtbeslut tas på nämnden den 27 juni 2013 efter att
samverkan med de fackliga organisationerna ägt rum.
- nämnden delegerar till förvaltningschefen att fatta beslut om att anställa all personal
med tillsvidare- och visstidsanställningar. Delegationen gäller från och med
2013-06-01.
Nils Lackfors (S) och Robert Johansson (MP) yrkar att
- barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att barn- och utbildning
medges överdrag av sin budget för de kostnader som härrör från externa gymnasiet.
- barn- och utbildningsnämnden beslutar att avsluta vårdnadsbidraget och därmed inte
bevilja några nya ansökningar.
Proposition
Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att nämnden beslutar
enligt Christina Widlunds yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts § 34, ekonomisk uppföljning januari - mars 2013- åtgärder för budget i balans

Omröstning
Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition godkänns:
Den som röstar enligt Christina Widlunds förslag röstar ja.
Den som röstar enligt Nils Lackfors och Robert Johanssons förslag röstar nej.
Omröstningsresultat
9 ja-röster: Inga-Lill Hast (M), Urban Johansson (SB), Björn Möller (M), Miia
Voulama (M), Ammi Henriksson (M), Christina Widlund (FP), Kenneth Hermansson
(FP). Kent Kihlberg (KD) och Johanna Norrhamn (M).
4 nej-röster: Nils Lackfors (S), Siv ogeman (S), Eva Fornes (s) och Robert Johansson
(MP).
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. Enligt förvaltningens tjänsteförslag, daterat 2013-05-16.
Beslutet är inriktningsbeslut. Definitivt beslut tas på nämnden den 27 juni 2013
efter att samverkan med de fackliga organisationerna ägt rum.
2. Nämnden delegerar till förvaltningschefen att fatta beslut om att anställa all
personal med tillsvidare- och visstidsanställningar.
Delegationen gäller från och med 2013-06-01.

Reservation
Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig skriftligt till förmån för eget
yrkande.

Ex:
Förvaltningschef
Vo-chefer
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärende 3, Barn- och utbildningsnämnden, 2013-05-23

Reservation ärende: Ekonomisk uppföljning januari-mars – åtgärder för
budget i balans.
På grund av att kostnaderna för externgymnasiet har ökat med 3,1 miljoner (prognos helåret
2013) har majoriteten beslutat att besparingar inom främst förskola och grundskola för
motsvarande belopp ska ske under sista halvåret 2013. Om detta förslag förverkligas innebär
detta en resursminskning i verksamheterna på årsbasis med över 6 miljoner eftersom man bara
kan räkna med halvårseffekt, då halva året har gått.
Vi anser att det är helt orimligt med besparingar av denna storlek görs under pågående
verksamhetsår. Planeringsförutsättningar kan inte så här drastisk förändras. Om majoriteten nu
väljer att minska resurserna i verksamheterna i denna omfattning är det ur ett planerings- och
styrningsperspektiv adekvat att detta görs vid ordinarie budgetarbete för kommande år.
Liksom liknande förslag från tidigare år tror vi inte att besparingar av denna storlek kan göras
under pågående verksamhetsår utan kvalitet i verksamheterna påverkas mycket negativt. Detta
har tydligt visat sig i utfallen för nämnden under flera år. Nämnden har upprepande gånger haft
negativa resultat mot lagd budget, trots lagda besparingsförslag under pågående verksamhetsår.
Det är negativt ur ett styrningsperspektiv och får negativa konsekvenser i organisationen.
Eftersom externgymnasiet ökade kostnaderna kan härledas till att tjörneleverna har valt dyrare
gymnasieprogram än budgeterat för 2013 anser vi att detta är en tydlig felbudgetering som inte
ska drabba verksamheterna.

Nils Lackfors (S)
Robert Johansson (Mp)
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BoU § 35
Dnr 2013/52.042

Delårsrapport januari – april och helårsprognos 2013
Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar delårsrapport för januari – april 2013 samt helårsprognos 2012
för verksamheterna inom barn- och utbildningsnämnden.
Helårsprognosen 2013 visar ett underskott på 3,3 miljoner kronor.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Godkänna redovisningen av delårsrapport för januari – april 2013 med tidigare
redovisade åtgärder för budget i balans.

Ex:
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BoU § 36
Dnr 2013/97.022

Meritvärdering och karriärvägar för lärare 2013-2015
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har inför budget 2013 gett barn- och utbildningsnämnden att antal
uppdrag. Ett av uppdragen är:
”Läraren är helt avgörande för elevens resultat. Därför är det viktigt att ha en plan för
att öka kompetensen hos våra lärare. Några vägar att nå dit är att öka kompetensen hos
våra lärare. Några vägar att nå dit är ökad lönespridning, meriteringssystem, nya
karriärvägar, arbetstidförläggning, lärarcoacher, utbildning med mera. Detta upddrag
gavs inför 2012 och hur man ska gå vidare med detta ska redovisas för
kommunstyrelsen under första halvåret 2013.”
En plan har tagits fram i samarbete med fackliga representanter. I planen beskrivs olika
utvecklingsmöjligheter för lärare i kommunen.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Återremittera ärendet till förvaltningen. Ärendet presenteras i dess olika delar med
konsekvensanalys på nästa nämnd den 27 juni 2013.

Ex:
Förvaltningschef
Utvecklingsledare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BoU § 37
Dnr 2013/92.600

Kvalitetsarbete augusti 2011 till juni 2012 – Tjörns kommun
Ärendebeskrivning
Kommunen har upprättat en skriftlig redovisning av kvalitetsarbetet som ett led i den
kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av barn- och utbildningens verksamhet.
Kommunen kvalitetsredovisning omfattar skolverksamhet, förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg.
Mål, resultat och måluppfyllelse redovisas, tillsammans med förslag på åtgärder för
förbättring och utveckling av samtliga skolformer. Utvecklingsarbetet har fokuserats på
barns och elevers kunskapsutveckling, värdegrundsarbete utifrån jämställdhet och
mångfaldsfrågor och barns/elevers ansvar och inflytande.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Godkänna kvalitetsarbete augusti 2011 till juni 2012, Tjörns kommun

Ex:
Utvecklingsledare
Förvaltningschef

Kommunstyrelsen för kännedom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BoU § 38
Dnr 2012/45.601

Skolans datorer och IT-infrastruktur - utvärdering årskurs 6-9
Ärendebeskrivning
Nämnden har beslutat att utvärdering ska göras enligt följande tidsplan:
Infrastrukturen, hösten 2012 (innan vecka 44)
Årskurs 6-9, våren 2013
Årskurs F-5, hösten 2013 (vecka 44)
Utvärdering av infrastrukturen gjordes hösten 2012 och presenterades för nämnden i
december 2012.
Utvärdering av användandet av digitala verktyg gällande årskurs 6-9 på Häggvall- och
Bleketskolan presenteras.
Tidigare beslut
2912-05-23 § 30, tidsplan
2012-12-12, § 78, utvärdering infrastrukturen
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Godkänna utvärderingen och överlämna utvärderingen till kommunstyrelsen.

Ex:
Kommunstyrelsen
Vo-chef UCT
IT-chef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BoU § 39
Dnr 2013/74.600

Rapport - granskning av upphandling och inköp
Ärendebeskrivning
Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning av
upphandling och inköp.
Rapporten innehåller följande rekommendationer:
 Barn- och utbildningsnämnden bör utveckla inköps- och beställningsrutiner för att
säkerställa en hantering i enlighet med lagkrav och kommunfullmäktiges policy
och riktlinjer.


Vår bedömning är att barn- och utbildningsnämnden kan stärka den interna
styrningen och kontrollen på flera områden inom inköpshanteringen. Dels bör
nämnden tillse att hanteringen överensstämmer med de styrprinciper som
fullmäktige beslutat om. Dels bör kontrollattesten stärkas som ett reellt
kontrollmoment i attestkedjan. Dokumentationen vid beställning och inköp bör
utvecklas liksom den systematiska uppföljningen av inköp och avtalstrohet.



Ur ett riskperspektiv rekommenderas nämnden att tillse att beställare inte ges
möjlighet att beslutsattestera sina egna beställningar. Överordnad bör godkänna
inköpet.

Revisionen vill särskilt understryka vikten av att barn- och utbildningsnämnden beaktar
rekommendationerna som framgår av rapporten.
Tjänsteutlåtande
Tf förvaltningschef Evike Sandors tjänsteutlåtande, daterat 2013-05-16
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Nämnden tar del av revisionsrapporten och antar förvaltningens tjänsteutlåtande som
sitt eget.

Ex:
Kommunstyrelsen
Revisionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BoU § 40
Dnr 2013/47.612

Remiss - motion om garanterade studieplatser för eleverna på Tjörns
gymnasieskola, UCT
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har översänt en motion om garanterade studieplatser för eleverna på
Tjörns gymnasieskola, UCT.
Motionen är inlämnad av Robert Johansson (MP) och Nils Lackfors (S). De yrkar enligt
motionen följande:
att kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att omgående ge
besked till eleverna att studieplats på Tjörns gymnasieskola, UCT garanteras för att
kunna fullfölja studierna om inga andra för eleverna acceptabla lösningar finns,
att samtliga kostnader som kan härledas till nedläggningsbeslutet av Tjörns
gymnasieskola, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2012-06-14,
särredovisas i kommunens ekonomiska uppföljning.
Tidigare beslut
BoU-nämnden 2013-04-25 § 28, återremiss till presidieutskottet
Remissvar
Remissvar från den politiska majoriteten i barn- och utbildningsnämnden, daterad
2013-05-22.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande remissvar till kommunstyrelsen:
1. Eleverna på det företagsförlagda programmet årskurs 2 och 3 avslutar sin utbildning
på Nösnäsgymnasiet i Steungsunds kommun.
Eleverna på Sjöfartsprogrammet årskurs 2 och 3 kommer att avsluta sin utbildning
på Nösnäsgymnasiet i Stenungsunds kommun med Tjörns kommun som huvudman.
Elever på Introduktionsprogrammet kommer att få sin utbildning på
Nösnäsgymnasiet i Stenungsunds kommun.
De elever som går Praktiska programmet kommer att avsluta sin utbildning läsåret
2012/2013 i Tjörns kommun därefter upphör programmet.
2. Med hänvisning till ovan och att eleverna på Tjörns gymnasieskola UCT, fått
utbildningsplatser hos annan gymnasieanordnare anser nämnden att motionen är
besvarad i denna frågeställning.
3. Samtliga kostnader som kan härledas till nedläggningsbeslutet av Tjörns
gymnasieskola, i enlighet med beslut 2012-06-14, kommer att särredovisas i
kommunens ekonomiska uppföljning. Därmed anser nämnden motionen besvarad i
denna frågeställning
Ex: Kommunstyrelsen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BoU § 41
Dnr 2013/69.621

Remiss – motion om läxhjälp till alla barn i Tjörns skolor
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har översänt en motion, daterad 2013-02-07, framställd av Nils
Lackfors (S) och Robert Johansson (MP) om läxhjälp till alla barn i Tjörns skolor.
Motionens lydelse enligt följande:
” Alliansregeringen har nyligen infört skattesubvention (skatteavdrag, RUT) för
föräldrar som anställer en person för att hjälpa sitt grundskolebarn med läxor utanför
den ordinarie schemalagda skoltiden. Socialdemokraterna och Miljöpartiet anser att
detta strider mot all logik. Självklart måste alla barn oavsett föräldrarnas ekonomiska
förutsättningar, ha möjlighet att klara sina studier. Finns det ett behov av att elever
behöver hjälp med läxor ska självklart Tjörns skolor tillhandahålla denna hjälp. Vid
behov ska givetvis stat och kommun gemensamt skjuta till resurser så att alla barn, inte
bara några få, får den hjälp de behöver för sina studier.
Med bakgrund av ovanstående yrkas följande:
att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda behovet av kommunal
läxhjälp i överensstämmelse med gällande lagstiftning, där det tydligt anges att
undervisningen ska anpassas efter varje barns behov och förutsättningar.
att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag, om behov finns, att redovisa i vilken
form en eventuell läxhjälp ska organiseras. Ska den t.ex. finnas inom skolplikten
under ordinarie skoltid och/eller ska den erbjudas utanför ordinarie skoltid, och då
för barn och föräldrar frivilligt.
att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att till Kommunfullmäktige senast i
juni 2013, redovisa resultatet av utredningen samt eventuella kostnader för förslag
om kommunal tillhandahållen läxhjälp.”
Tjänsteutlåtande
Tf förvaltningschef Evike Sandors tjänsteutlåtande, daterad 2013-05-15.
Remissvar
Remissvar från den politiska majoriteten i barn- och utbildningsnämnden, daterad
2013-05-22.
Ajournering
Ajournering, kl 20.50-20.55

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts § 34, remiss – motion om läxhjälp till alla barn i Tjörns skolor

Yrkande
Christina Widlund (FP) yrkar att nämnden beslutar enligt den politiska majoritetens
remissvar, daterad 2013-05-22.
Nils Lackfors (S) och Robert Johansson (MP) yrkar återremiss till förvaltningen att
utreda behovet av kommunal läxhjälp.
Proposition
Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att nämnden beslutar
enligt Christina Widlunds yrkande.
Omröstning
Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition godkänns:
Den som röstar enligt Christina Widlunds förslag röstar ja.
Den som röstar enligt Nils Lackfors och Robert Johanssons förslag röstar nej.
Omröstningsresultat
9 ja-röster: Inga-Lill Hast (M), Urban Johansson (SB), Björn Möller (M), Miia
Voulama (M), Nathalie Vehre (FP), Christina Widlund (FP), Kenneth Hermansson
(FP). Kent Kihlberg (KD) och Johanna Norrhamn (M).
4 nej-röster: Nils Lackfors (S), Siv Ogeman (S), Eva Fornes (s) och Robert Johansson
(MP).
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande remissvar till kommunstyrelsen:
Av tjänstemannautlåtandet framgår hur det ser på våra skolor i Tjörns kommun för
närvarande när det gäller läxhjälp. Idag erbjuds läxhjälp på flera av våra skolor inom
ordinarie skoltid.
Enligt Skollagen är vi skyldiga att ge alla barn och elever den ledning och stimulans de
behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.
Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och
stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Utbildningen ska vara
likvärdig vilket innebär att hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov.
Skolan är skyldig att erbjuda detta inom ordinarie utbildningstid.
Det stöd som våra barn och elever behöver för att klara utbildningens mål ska skolan
utifrån individens behov erbjuda inom ordinarie utbildningstid.
Med hänvisning till vad om anförts ovan anser nämnden motionen besvarad.

Reservation
Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig skriftligt till förmån för eget
yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärende 10, Barn- och utbildningsnämnden, 2013-05-23

Reservation angående beslut: Motion om läxhjälp till alla barn i Tjörns
skolor.
Majoritetens beslut innebär t.ex att den första att satsen överhuvudtaget inte får något svar, dvs
att det i utlåtande eller det politiska svaret inte någonstans framgår hur stort behovet för
läxhjälp är för eleverna på Tjörns kommun.
Vi noterar att det finns av kommunen organiserad läxhjälp på flera skolor, vilket vi anser är
mycket positivt. Av tjänsteutlåtandet framgår dock inte i viken omfattning läxhjälp erbjuds, hur
många elever som använder läxhjälp och hur frekvent detta sker. Av utlåtandet framgår också
att det finns skolor på Tjörn som inte erbjuder läxhjälp. Det framgår inte heller hur i så fall
dessa skolor har löst läxhjälpen eller om behovet av läxhjälp inte finns på dessa skolor.
Av det politiska svaret går det inte uttyda om majoriteten anser att nuvarande situation rörande
läxhjälp är tillfredställande eller inte.
Dessa är det huvudsakliga skälen till att vi yrkade på återremiss. Motionens att-satser bör
grundligt utredas för att få fram ett gediget beslutsunderlag. Ett beslutsunderlag som kan ligga
till grund för ett beslut om en policy rörande läxhjälp till alla Tjörns elever.
Nils Lackfors (S)
Robert Johansson (Mp)
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BoU § 42

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.
Från: BoUs presidieutskott 2013-05-13
Dnr 2013/91.012
Granskning – detaljplan för Åstols gamla skola, Åstol 1:43 m fl, Tjörns kommun
Presidieutskottat har beslutat att avge följande synpunkter på planförslaget:
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.
Från: BoU-förvaltningen
Dnr 2012/107.623
Förlängning av dispensansökan för skolskjuts att gälla även för vårterminen 2013 för
elev f.99. Gäller skjutsning till och från Häggvallskolan.
Från: Rektor på Bleketskolan
Dnr 2013/85
Utredning och vidtagande av åtgärder vid anmälan om kränkande behandling.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
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BoU § 43

Information
Barnkonventionen
Nyhetsbrev 2/2013, barn och unga i fokus.
Fadder informerar
Faddrar för skolorna informerar om sina besök.
Tf förvaltningschef informerar
- förskola – kö och statistik
- fritidshem - statistik
- vårdnadsbidrag
- handlingsplan vid frånvaro, daterad 2013-04-03. Dnr 2013/98.600
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