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2013-06-27

Plats och tid

Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 – 19.15

Beslutande

Inga-Lill Hast (M), ordförande
Urban Johansson (SB), 1:e vice ordförande
Miia Voulama (M)
Ammi Henriksson (M)
Christina Widlund (FP)
Kenneth Hermansson (FP)
Kent Kihlberg (KD)
Nils Lackfors (S), 2:e vice ordförande
Alma Nilsson (S)
Eva Fornes (S)
Robert Johansson (MP)
Siv Ogeman (S), tjänstgörande ersättare
Johanna Norrhamn (M), tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Nathalie Vehre (FP), ej tjänstgörande ersättare
Maria Jacobsson (S), ej tjänstgörande ersättare
Kristina Nyckelgård (KA), ej tjänstgörande ersättare
Emilio Cotroneo (V), ej tjänstgörande ersättare §§ 47-51
Evike Sandor, tf förvaltningschef
Iréne Hillberg, nämndsekreterare
Jörgen Johansson, ekonom

Utses att justera

Eva Fornes (S)

Justeringens plats och tid

Barn- och utbildningskontoret 2013-07-01

Paragrafer

44-51

Underskrifter

Sekreterare

__________________________________________________________________
Iréne Hillberg

Ordförande

__________________________________________________________________
Inga-Lill Hast (M)

Justerare

__________________________________________________________________
Eva Fornes (S)

ANSLAG/BEVIS
Organ

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2013-06-27

Datum för
anslagets uppsättande

2013-07-01

Datum för
anslagets nedtagande

2013-07-22

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunhuset, barn- och utbildningskontoret

Underskrift

_________________________________________________________________

Irene Hillberg
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Inbjudna/Information
Ungdomsenkät Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken)
2011 deltog för första gången Tjörns kommuns ungdomar på högstadiet och
gymnasiet i ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken), som är
utformad av Ungdomsstyrelsen. I undersökningen ger ungdomarna sin bild av hur de
har det på fritiden och i skolan, hur de ser på kommunen och hur de upplever att de
kan påverka politiska beslut.
Tf förvaltningschef Evike Sandor informerar om Luppen (Lokal uppföljning av
ungdomspolitiken.)
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.

Justerandes sign
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BoU § 44

Fastställande av föredragningslista
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Föredragningslistan fastställs med följande tillägg:
- Komplettering/ändring av politiska faddrar för förskolans/skolans områdesenheter.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BoU § 45
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.
Tjänsteförslag
Tf förvaltningschef Evike Sandor redovisade tjänsteförslag, daterat 2013-05-16, om
åtgärder för budget i balans för nämnden 2013-05-23 § 34.
Nämnden beslutade om ett inriktningsbeslut för att inför nämnden 2013-06-27 fatta ett
definitivt beslut.
Inriktningsbeslut
1. Enligt förvaltningens tjänsteförslag, daterat 2013-05-16. Beslutet är ett
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.
Samverkan
Samverkan med de fackliga organisationerna har ägt rum 2013-06-05.
Tidigare behandling
BoU-nämnden 2012-11-15 § 65, detaljbudget 2013 – mål och inriktning
BoU-nämnden 2013-04-25 § 22, ekonomisk uppföljning januari – mars 2013
BoU-nämnden 2013-05-23 § 34, inriktningsbeslut
Yrkande
Inga-Lill Hast (M) yrkar att:
- nämnden beslutar enligt förvaltningens tjänsteförslag, daterat 2013-05-16.
- nämnden delegerar till förvaltningschefen att fatta beslut om att anställa all personal
med tillsvidare- och visstidsanställningar. Delegationen gäller från och med
2013-06-01.
Justerandes sign
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Forts. § 45, ekonomisk uppföljning januari - mars 2013- åtgärder för budget i balans

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 Inga-Lill Hasts yrkande.
Omröstning
Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition godkänns:
Den som röstar enligt Inga-Lill Hasts förslag röstar ja.
Den som röstar enligt Nils Lackfors och Robert Johanssons förslag röstar nej.
Omröstningsresultat
8 ja-röster: Inga-Lill Hast (M), Urban Johansson (SB), Johanna Norrhamn (M), Miia
Voulama (M), Ammi Henriksson (M), Christina Widlund (FP), Kenneth Hermansson
(FP) och Kent Kihlberg (KD).
5 nej-röster: Nils Lackfors (S), Alma Nilsson (S), Siv Ogeman (S), Eva Fornes (s) och
Robert Johansson (MP).
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. Enligt förvaltningens tjänsteförslag, daterat 2013-05-16.
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, 2013-06-27

Reservation ärende: Ekonomisk uppföljning 2013 – 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 § 46
Dnr 2013/52.042

Ekonomisk uppföljning januari - maj 2013 och helårsprognos
Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar den ekonomiska uppföljningen januari – maj samt
helårsprognos 2013 för verksamheterna inom barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Godkänna redovisningen av ekonomisk uppföljning januari – maj 2013 och
helårsprognos.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BoU § 47
Dnr 2013/128.041

Inför budget 2014
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har beslutat att barn- och utbildningsnämndens verksamhetsram
för 2014 är 302,4 tkr. I beslutet finns också vissa uppdrag som ska göras inom ram.
KF:s uppdrag till nämnden:
1. Läraren är helt avgörande för elevens resultat. Under första halvåret 2013 har ett
program för meritvärdering och karriärvägar 2013-2015 tagits fram. En uppföljning
och redovisning av hur programmet införts i verksamheten ska ske under 2014 med
redovisning till kommunstyrelsens första halvåret 2014.
2. 1,5 mkr riktade medel tillförs årskurs 1-3 för att förbättra kvaliteten ytterligare.
3. Tjörns elevers kunskapsresultat ska fortsätta vara topp tre i Västra Götalands län.
4. Andelen elever som uppnår minst godkänt på nationella provet i svenska och
matematik i årskurs 3, 6 och 9 ska öka den innevarande tvåårsperioden.
5. Barn- och utbildningsnämnden får det hela och fulla ansvaret för antalet digitala
verktyg i verksamheterna. Det är nämnden själv som i samverkan med
förvaltningen bäst kan avgöra hur it ska användas på ett sätt som underlättar
pedagogisk utveckling. Extra resurser för detta anslås i investeringsbudgeten.
6. Nämnden ska undersöka möjligheterna att använda sig av flera pedagogiker i
förskola, fritidshem och skola.
7. Fortsätta det kommunövergripande arbetet kring Cultural planning. En metod som, i
dialog med medborgare, kultur- och föreningsliv, organisationer, näringsliv med
flera, stärker en nytänkande, demokratisk och hållbar samhällsutveckling.
8. Stärka det gemensamma arbetet kring utsatta barn och ungdomar i samverkan med
socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden.
9. Utemiljön på våra skolor ska förbättras.
10. Nämnden ska fortsätta arbete med att ta fram kvalitetsdeklarationer. En
avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationer eller tjänstegarantier som nämnden
infört ska ske till kommunstyrelsen en gång per halvår.
11. I egenskap av beställare av måltider ska barn- och utbildningsnämnden öka andelen
ekologiskt och närproducerande livsmedel som ska serveras. Huvudsakligen ska
detta finansieras med minskat matsvinn.
12. Barn- och ungdomskulturprogrammet ska, genom dess handlingsplan, fortsätta att
utvecklas, detta i samarbete mellan socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden,
kultur- och fritidsnämnden och Nordiska akvarellmuseet.
13. Nämnden ska, inom ramen för en säker och trygg kommun, i samarbete med övriga
nämnden och bolag arbete för att antalet skador ska minska med 50 procent fram till
år 2015.
14. Barnkonventionen ska genom barn- och ungdomsplanen genomsyra all verksamhet.
I övrigt överlåter kommunfullmäktige till barn- och utbildningsnämnden att göra
prioriteringar inom ram.
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Forts. BoU § 47, inför budget 2014
Ajournering
Nämnden ajournerar sig kl 18.20-18.30
Yrkande
Inga-Lill Hast (M) yrkar att nämnden beslutar notera kommunfullmäktiges beslut med
dess uppdrag samt uppdra till förvaltningen att arbeta vidare med detaljbudget 2014.
Nils Lackfors (S) yrkar att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att införa 1 till 1lösning av personliga datorer från årskurs 6 från och med terminsstart vt 2014.
Proposition
Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att nämnden beslutar
enligt Inga-Lill Hasts yrkande.
Omröstning
Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition godkänns:
Den som röstar enligt Inga-Lill Hasts förslag röstar ja.
Den som röstar enligt Nils Lackfors förslag röstar nej.
Omröstningsresultat
8 ja-röster: Inga-Lill Hast (M), Urban Johansson (SB), Johanna Norrhamn (M), Miia
Voulama (M), Ammi Henriksson (M), Christina Widlund (FP), Kenneth Hermansson
(FP) och Kent Kihlberg (KD).
5 nej-röster: Nils Lackfors (S), Alma Nilsson (S), Siv Ogeman (S), Eva Fornes (s) och
Robert Johansson (MP).
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Nämnden noterar kommunfullmäktiges beslut med dess uppdrag.
Uppdra till förvaltningen att arbeta vidare med detaljbudget 2014.
Reservation
Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig till förmån för Nils Lackfors (S)
yrkande.

Ex:
Förvaltningschef
Verksamhetschefer
Ekonomen
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BoU § 48
Dnr 2013/97.022

Meritvärdering och karriärvägar för lärare
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har inför budget 2013 gett barn- och utbildningsnämnden ett 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 ökad lönespridning,
meriteringssystem, nya karriärvägar, arbetstidsförläggning, lärarcoacher, utbildning
med mera.
Utvecklingsledare, Margareta Ringius, har tillsammans med personalchef och de
fackliga tagit fram en plan där det beskrivs olika utvecklingsmöjligheter för lärare i
kommunen. Planen presenterades för nämnden 2013-05-23.
Tidigare beslut
BoU-nämnden 2013-05-23 § 36, ärende återremitterades till förvaltningen för
presentation i dess olika delar med konsekvensanalys.
Planen har delats upp i fyra olika delar med konsekvensanalys.
a) Förstelärare – skolverkets medel
Regeringen inrättar ett riktat statsbidrag för att ge förstelärare högre lön i
förhållande till andra kollegor och markerat betydelsen av att lärare ges möjlighet
att göra karriär utan att lämna undervisningen. Statsbidraget söks per bidragsår och
grundas på elevantalet.
För att bli förstelärare krävs minst fyra års väl vitsordat undervisningsarbete.
Läraren ska också ha visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas
studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen. Läraren ska
även i övrigt bedömas som särskilt kvalificerad för undervisning.
b) Ökad lönespridning för lärare 2013-2018
Förslag på lönespridning för lärare, normalfördelning, ökad lönespridning inom
befintlig ram och ökad lönespridning extra utrymme.
c) Arbetstidsförläggning enligt avtal med SKL och Lärarförbundet
Enligt avtal HÖK 12 för lärare finns möjlighet att träffa överenskommelse
om annan arbetstidsförläggning. Förslag en skola/arbetslag om 10 personer
arbetar med utökad reglerad arbetstid från 1360 tim/år till 1552 tim/år. Avtalet
innebär en ökning med 1500 kr/månad/person införandeåret. Bekostas av
kommunala medel.
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Forts. BoU § 48, meritvärdering och karriärvägar för lärare
d) Kommunal karriärsteg för lärare
Målet är att det ska vara ett samlat karriärsystem för lärare. Karriärsystemet ska
vara en uppvärdering av yrkesskickliga lärare, ett stöd och en resurs för att alla
elever ska nå skolans mål. Andelen elever som inte når målen ska halveras och
andelen elever som får betyg C och A ska öka. Som exempel på karriärtjänster är
exempelvis utvecklingslärare, mentor och handledare. Dessa karriärsteg bekostas
av kommunala medel.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
a) Förstelärare
Anställa max antal förstelärare som motsvarar de erhållna statsbidrag nämnden tilldelas
från Skolverket. För hösten 2013 är erhållet bidrag motsvarande fem förstelärare.
Anställningarna för förstelärare ska vara tidsbegränsade på 3 år.
Punkterna:
b) Ökad lönespridning för lärare 2013-2018
c) Arbetstidsförläggning enligt avtal med SKL och Lärarförbundet
d) Kommunal karriärsteg för lärare
Dessa punkter läggs till budgetarbetet 2014.

Ex:
Förvaltningschef
Verksamhetschefer
Utvecklingsledare
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BoU § 49
Dnr 2011/8.001

Komplettering - Faddrar för förskolans och skolans områdesenheter
Ärendebeskrivning
Nämnden har utsett politiska faddrar för förskolans och skolans områdesenheter.
Nathalie Vehre (FP) avsäger sig sitt fadderskap för Myggenäs område/enhet.
Johanna Norrhamn (M)önskar bli fadder för Bleketskolan och Maria Jacobsson önskar
bli fadder för Myggenäs område/enhet.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. Utse Johanna Norrhamn (M) som ny fadder för Bleketskolan (tillsammans med Eva
Fornes och Kenneth Hermansson).
2. Utse Maria Jacobsson (S) tillsammans som ny fadder för Myggenäs område/enhet
(tillsammans med Alma Nilsson).

Ex:
Rektor Bleketskolan
Rektor och förskolechef för Myggenäs område/enhet
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BoU § 50

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.
Notering
Det finns inga delegeringsbeslut att redovisa vid dagens sammanträde.
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BoU § 51

Information
Barnkonventionen
Ordförande Inga-Lill Hast informerar om projektet MS/Miras fotoutställning
(ensamkommande flyktingbarn).
Fadder informerar
Ordförande Inga-Lill Hast informerar om presidieutskottets möte på Tångeröds skola
den 12 juni.. I samband med presidieutskottets möte gjordes en rundvandring på
förskolan.
TF förvaltningschef informerar
- förskola – kö och statistik, 2013-05-31
- fritidshem – statistik, 2013-05-31
- uppföljning av vårdnadsbidrag januari - juni 2013
- Skärhamns förskoleavdelning ”Morgonsol”
Dnr 2013/125.611
- Skolinspektionen skulle under hösten 2013 besöka Bleketskolan för en
kvalitetsgranskning av bedömning och betygssättning i ämnena engelska,
matematik och svenska.
- Skolinspektionen har meddelat 2013-06-19 att granskningen ska fokusera på
skolenheter där avvikelserna mellan nationella proven och slutbetygen är som störst.
Bleketskolan har tvärtom en väldigt liten sådan avvikelse och har felaktigt kommit
med i urvalet.
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