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2013-04-25

Plats och tid

Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 – 20.15

Beslutande

Inga-Lill Hast (M), ordförande
Urban Johansson (SB), 1:e vice ordförande
Björn Möller (M)
Miia Voulama (M)
Ammi Henriksson (M)
Christina Widlund (FP)
Kenneth Hermansson (FP)
Nils Lackfors (S), 2:e vice ordförande
Alma Nilsson (S)
Robert Johansson (MP)
Siv Ogeman (S), tjänstgörande ersättare
Emilio Cotroneo (V), tjänstgörande ersättare
Kristina Nyckelgård (KA), tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Anders Bergius, vo-chef/rektor på UCT, information
Evike Sandor, tf förvaltningschef
Iréne Hillberg, nämndsekreterare
Jörgen Johansson, ekonom

Utses att justera

Nils Lackfors (S)

Justeringens plats och tid

Barn- och utbildningskontoret 2013-05-02

Paragrafer

21-32

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

2013-04-25

Datum för
anslagets uppsättande

2013-05-02

Datum för
anslagets nedtagande

2013-05-23

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunhuset, barn- och utbildningskontoret

Underskrift

_________________________________________________________________

Irene Hillberg
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Inbjuden
Anders Bergius, vo-chef/rektor UCT, informerar om introduktionsprogrammet (IM)
och om bakgrunden till den negativa budgetprognosen för det externa gymnasiet.
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.
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BoU § 21

Fastställande av föredragningslista
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Föredragningslistan fastställs med följande ändring:
Ärende som utgår
Punkt 10, Remiss – motion om läxhjälp till alla barn i Tjörns skolor.
Extra ärende
Punkt 10, Komplettering av tidigare erhållet starttillstånd – ny förskola i Kållekärr
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BoU § 22
Dnr 2013/52.042

Ekonomisk uppföljning januari-mars 2013
Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar ekonomisk uppföljning januari – mars samt helårsprognos
2013 för verksamheterna inom barn- och utbildningsnämnden.
Prognosen visar ett underskott för externa gymnasiet på 3,3 miljoner.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Med anledning av prognostiserat underskott på 3,3 miljoner uppdrar nämnden till
förvaltningen att inför nästa nämnd 23 maj 2013:
1. Redovisa möjliga åtgärder med konsekvensanalys för att uppnå budget i balans.
2. Förvaltningen får också i uppdrag att föreslå förbättrade metoder avseende
budgetprocessen för att uppnå en mer preciserad budgetprognos för externa
gymnasiet.

Ex:
Tf förvaltningschef
Ekonomiavdelningen
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BoU § 23
Dnr 2012/110.041

Uppdrag – översyn av möjligheten att öka intäkter inom barn- och
utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag att se över möjligheten att öka
intäkterna via avgifter för att på så sätt stärka finansieringen av välfärden. Detta
uppdrag ska redovisas för kommunstyrelsen i april för att vara en del av arbetet inför
budget 2014.
Nämndens/förvaltningens intäkter enligt följande uppställning:
 Barnomsorgsavgifter
 Statsbidrag maxtaxa
 Statsbidrag kvalitetssäkrade åtgärder
 Pedagogiska måltider
 Externa måltider
 Personalmåltider
 Interkommunala intäkter
Möjligheterna att påverka externa intäkter är mycket små eftersom de är reglerade
antingen i lagtext eller samverkansavtal inom GR.
Intäkter för gymnasieplatser upphör from hösten 2013 på grund av att Tjörns
gymnasieskola är avvecklad.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Nämnden har gjort en översyn av möjligheten att öka intäkter inom barn- och
utbildningsnämnden.
Möjligheterna att påverka externa intäkter är mycket små eftersom de är reglerade
antingen i lagtext eller samverkansavtal inom GR.
Intäkter för gymnasieplatser upphör fr o m hösten 2013 på grund av att Tjörns
gymnasieskola är avvecklad.

Ex:
Kommunstyrelsen
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BoU § 24
Dnr 2013/50.044

Bidrag till fristående gymnasieskolor 2013 för utbildningar enligt
GY2011
Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar förslag om bidrag till fristående gymnasieskolor för
utbildningar enligt GY2011.
Tjänsteutlåtande
Tf förvaltningschef Evike Sandors tjänsteutlåtande, daterat 2013-04-09.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Fastställa bidrag för 2013 till fristående gymnasieskolor, gymnasiesärskolor,
internationella skolor samt ersättning för visst stöd på introduktionsprogrammet.

Ex:
Rektor UCT
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BoU § 25
Dnr 2013/58.600

Patientsäkerhetsberättelse för skolhälsovården 2012
Ärendebeskrivning
Samordnande skolsköterska, Helena Nordevik-Pedersen, har inkommit med en
patientsäkerhetsberättelse för skolhälsovården 2012, daterad 2013-03-07.
Nya lagen om Patientsäkerheten (2012:659) innebär ökade krav på vårdgivaren att
bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete för att minimera och förebygga
vårdskador inom verksamheten.
Eleverna har rätt till god och säker vård och detta gäller inom all verksamhet som
regleras inom hälso- och sjukvårdslagen, där skolhälsovården ingår. Enligt lagen är
skolhälsovården skyldig att rapportera tillbud, risk för tillbud och avvikelser. Det krävs
också att elever/föräldrar informeras och ges möjlighet att delta i
patientsäkerhetsarbetet.
Säkerhetsarbetet under det gångna året, vilka åtgärder som vidtagits för att öka
patientsäkerheten samt vilka resultat som uppnåtts redovisas i
patientsäkerhetsberättelsen.
Tjänsteutlåtande
Tf förvaltningschef Evike Sandors tjänsteutlåtande, daterat 2013-03-21
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Godkänna patientberättelsen för skolhälsovården 2012, daterad 2013-03-07.
Ex:
Verksamhetschef Resurscentrum
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BoU § 26
Dnr 2013/76.624

Verksamhetschef för elevhälsans medicinska del (skolhälsovård),
Tjörns kommun
Ärendebeskrivning
Det ska inom all hälso- och sjukvård finnas en verksamhetschef som svarar för
verksamhet och som har det samlade ledningsansvaret.
Verksamhetschefen ansvarar bland annat för att inom ramen för vårdgivarens
ledningssystem ta fram, fastställa och dokumentera rutiner för hur det systematiska
kvalitetsarbetet kontinuerligt ska bedrivas för att kunna styra, följa upp och utveckla
verksamheten.
Om verksamhetschefen för de medicinska insatserna som utses inom en nämnds
ansvarsområde saknar hälso- och sjukvårdsutbildning ska verksamhetschefen utse en
person med sådan utbildning att den kan ha det medicinska ansvaret.
Medicinskt ledningsansvarig (MLA) ansvarar även för Lex Maria anmälningar.
Vårdgivarens och verksamhetschefens ansvar regleras i socialstyrelsens föreskrift om
ledningssystem och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS 2011:19).
Tjänsteutlåtande
Tf förvaltningschef Evike Sandors tjänsteutlåtande, daterat 2013-04-12.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Utse Susanne Pettersson, verksamhetschef för Resurscentrum, till verksamhetschef för
elevhälsans medicinska del (skolhälsovård).

Ex:
Verksamhetschef Resurscentrum
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BoU § 27
Dnr 2013/68.600

Ledningssystem inom skolhälsovården, Tjörns kommun, elevhälsans
medicinska del år 2013-2015
Ärendebeskrivning
Elevhälsan/skolhälsovården har upprättat dokument ”Ledningssystem inom
skolhälsovården, elevhälsans medicinska del år 2013-2015”,
daterat 2013-03-19.
Kommunens uppgifter enligt skollagen SFS (2010:800) och Hälso- och sjukvårdslagen
HSL (1982:763 ska fullgöras av barn- och utbildningsnämnden. Socialstyrelsen är
tillsynsnämnd.
Detta innebär att nämnden har ansvar för att det finns elevhälsa till den omfattning och
det innehåll som föreskrivs i dessa lagar. Det innebär också att nämnden ska ansvara för
de uppgifter som åligger kommunen i egenskap av vårdgivare för hälso- och sjukvård
inom elevhälsan. I uppgifterna för vårdgivare ingår bland annat att barn- och
utbildningsnämnden ska säkerställa ett ledningssystem, fastställa verksamhetens
övergripande mål för kvalitet och patientsäkerhet samt kontinuerligt följa upp och
utvärdera målen.
Tjänsteutlåtande
Tf förvaltningschef Evike Sandors tjänsteutlåtande, daterat 2013-03-21
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Anta dokumentet Ledningssystem inom skolhälsovården, Tjörns kommun, elevhälsans
medicinska del år 2013-2015, daterad 2013-03-19.
Ex:
Verksamhetschef Resurscentrum
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BoU § 28
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. Remissvar senast 2013-05-06.
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.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Återremittera ärendet till presidieutskottet.
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BoU § 29
Dnr 2012/192.041

Komplettering av tidigare erhållet starttillstånd - ny förskola i
Kållekärr
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens presidieutskott har 2012-03-27 § 5 beviljat starttillstånd för nya
förskolan i Kållekärr. Efter upphandling har beräknad kostnad för investeringen ökat
med 2,5 mkr.
Barn- och utbildningsförvaltningen önskar få ta i anspråk ett högre investeringsbelopp
för den nya förskolan i Kållekärr.
Tjänsteutlåtande
Tf förvaltningschef Evike Sandors tjänsteutlåtande, daterat 2013-04-17
Tidigare behandling
BoU-nämnden 2011-11-17 § 72, projektering Kållekärrs förskola
Kst presidieutskott 2012-03-27 § 5, beviljat starttillstånd
Förslag till beslut
Bevilja ianspråktagande av det högre investeringsbeloppet för den nya förskolan i
Kållekärr.
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BoU § 30
Dnr 2011/8.001

Politiska faddrar för förskolans och skolans områdesenheter
Ärendebeskrivning
Några ledamöter/ersättare har slutat i nämnden och ersatts med nya personer. Detta
innebär att alla skolor inte har någon politisk fadder.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Följande faddrar utses för respektive område/enhet:
Område/enhet

Faddrar

Häggvall/Tångeröd (Höviksnäs)
Häggvallskolan, Fridas hage skola/fritidshem, Owe Berntsson, Kent Kihlberg,
Tångeröds förskola och särskolan
Miia Voulama

Justerandes sign

Myggenäs
Myggenäs förskola/skola/fritidshem

Nathalie Vehre, Alma Nilsson

Bleket
Bleketskolan

Eva Fornes, Kenneth Hermansson

Rönnäng
Rönnängs förskola/skola/fritidshem

Christina Widlund, Alma Nilsson

Kållekärr/Långekärr
Kållekärrs och Långekärrs
förskolor/skolor/fritidshem

Ammi Henriksson, Robert
Johansson

Skärhamn
Skärhamns förskola/skola/fritidshem

Björn Möller, Kristina Nyckelgård

Frivilliga skolformer (UCT)
Gymnasieskola/vuxenutbildning/
uppdragsutbildning

Owe Berntsson, Gun Pettersson,
Siv Ogeman

Resurscentrum

Robert Johansson och Gun Pettersson

Pedagogisk omsorg (familjedaghemmen)

Amelie Jensnäs Joäng
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BoU § 31

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 § 32

Information
Barnkonventionen
Tjörns kommuns politiker inbjöds till ett seminarium 18 april 2013 på akvarellmuseet.
Seminariet handlade om Barn och unga i fokus i Tjörns kommun och pågående
satsningar på barn och unga.
Fadder informerar
Inga fadderbesök har gjorts.
Tf förvaltningschefen informerar
- förskola – kö och statistik
- fritidshem - statistik
- vårdnadsbidrag
- uppdrag till utveckling/utredningsenheten om att utreda och analysera framtida
behov av lokaler för grundskola utifrån pensionsavgångar m m. Utredningen ska
vara klar senast 1 oktober 2013. Dnr 2013/55.
- Skolinspektionens uppföljning efter tillsyn av förskolor, fritidshem och skolor i
Tjörns kommun. Beslut att tillsynen avslutas. Dnr 2011/158.
- Skolinspektionen genomför inspektion av asylsökande barns utbildning
utbildning under våren 2013. Kontaktperson Britt-Marie Rastman. Dnr 2013/70.
- Utvärdering av digitala verktyg i undervisningen. Dnr 2013/57.
Utvärderingen redovisas för nämnden den 23 maj 2013.
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