TJÖRNS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

1 [14]

2013-11-14

Plats och tid

Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 – 21.10

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)
Kent Kihlberg (KD)
Nils Lackfors (S), 2:e vice ordförande
Owe Berntsson (S)
Robert Johansson (MP)
Siv Ogeman (S), tjänstgörande ersättare
Maria Jacobsson (S), tjänstgörande ersättare §§ 66-68 och 70-76

Övriga närvarande

Yvonne Barkstedt, tf förvaltningschef
Evike Sandor, tf förvaltningschef
Iréne Hillberg, nämndsekreterare
Jörgen Johansson, ekonom

Utses att justera

Owe Berntsson (S)

Justeringens plats och tid

Barn- och utbildningskontoret 2013-11-21

Paragrafer

66-76

Underskrifter

Sekreterare

__________________________________________________________________
Iréne Hillberg

Ordförande

__________________________________________________________________
Inga-Lill Hast (M)

Justerare

__________________________________________________________________
Owe Berntsson (S)

ANSLAG/BEVIS
Organ

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2013-11-14

Datum för
anslagets uppsättande

2013-11-21

Datum för
anslagets nedtagande

2013-12-12

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunhuset, barn- och utbildningskontoret

Underskrift

_________________________________________________________________

Irene Hillberg

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2013-11-14

BoU § 66

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden
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BoU § 67
Dnr 2013/52.042

Ekonomisk uppföljning januari – oktober och helårsprognos 2013
Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar ekonomisk uppföljning för januari – oktober 2013 samt
helårsprognos 2013 för verksamheterna inom barn- och utbildningsnämnden.
Verksamheterna redovisar ett negativt resultat för perioden. Detta beror på svårigheter
för Kållekärrs och Långekärrs skolor att, utifrån de små enheterna, organisera sin
verksamhet på tilldelad budget.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Godkänna redovisningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BoU § 68
Dnr 2013/232.041

Detaljbudget 2014 – Mål och inriktning
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har beslutat om definitiva ramar för 2014 års budget.
Förvaltningen informerar om arbetet med barn- och utbildningsnämndens budgetram
2014 och presenterar ett förslag om övergripande budget, mål- och inriktning 2014.
Samverkan
Samverkan i FSG har ägt rum 2013-11-06
Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras 19.50 – 20.20
Ajournering begärs och mötet ajourneras 20.25 – 20.35
Yrkande
Urban Johansson (SB) yrkar att nämnden beslutar anta detaljbudget 2014 med mål och
inriktning.
Nils Lackfors (S) och Robert Johansson (MP) yrkar som tillägg att:
1. alla elever i årskurs 6-9 erbjuds en personlig bärbar dator.
2. vårdnadsbidraget upphör från och med 1 januari 2014.
3. nämnden till kommunfullmäktige föreslår att kommunfullmäktige gör en
avstämning av budgetramen avseende kostnader för externt gymnasium i december
varje år.
Proposition
Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att nämnden beslutar
enligt Urban Johanssons yrkande.
Omröstning
Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition godkänns:
Den som röstar enligt Urban Johanssons 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), Björn Möller (M), Miia
Voulama (M), Ammi Henriksson (M), Christina Widlund (FP), Kenneth Hermansson
(FP) och Kent Kihlberg (KD).
5 nej-röster: Nils Lackfors (S), Maria Jacobsson (S), Owe Berntsson (S), Siv Ogeman
(S), Robert Johansson (MP).
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Anta detaljbudget 2014 och budgetdokumentet mål och inriktning.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. BoU § 68, detaljbudget 2014 – mål och inriktning

Reservation
Socialdemokraterna och Miljöpartiet parti reserverar sig skriftligt till förmån för eget
förslag enligt följande:
”Vi reserverar oss mot beslutet att införa elevdatorer ett till ett först från årskurs 7. Vi
anser att alla elever på våra 6 till 9 skolor ska erhålla enskilda elevdatorer, och att
dessa skall införas skyndsamt, om möjligt under vårterminen 2014.
Socialdemokraterna och Miljöpartiet har sedan 2009 i budgetalternativ och motioner
föreslagit att Tjörns elever ska erhålla bärbar dator som hjälpmedel i undervisningen,
vid grupparbeten och vid hemarbeten.
Efter kritik även från elever, föräldrar och lärare har de styrande partierna på Tjörn
äntligen gått med på en dator/elev i åk. 7-9. Vi välkomnar detta även om vårt förslag
också gäller årskurs 6. Enligt en nyligen gjord undersökning skulle man spara ca:10
min./lektion p.g.a. snabbare uppkoppling om alla elever har sin egen dator. Det är
obegripligt att det tagit majoritetspartierna fyra år att inse värdet av detta.
Det är positivt att förslaget till detaljbudget nu förefaller kunna rymmas inom den
ram som majoriteten i KF har anvisat. Detta innebär att det finns förutsättningar för
budget i balans. Fortsatt finns dock osäkerheter kring kostnader för gymnasieeleverna
och även för hög kostnadsnivå på enskilda enheter under innevarande år in i 2014 .
De sparförlag som drabbar övriga verksamheter under pågående verksamhetsår är
mycket negativt ur ett planerings- och styrningsperspektiv. Vi beklagar att
majoriteten inte agerar för minska dessa risker.
Det är också positivt att detaljbudgeten nu innehåller mål och tillhörande nyckeltal. Vi
vill särskilt understryka behovet utveckla dessa vidare och att ta fram verktyg för
• tydligare och mätbara verksamhets- och produktionsmål
• kvalitetssäkring
• leverantörskontroll
Detta för att säkerställa att varje skattekrona används rätt och effektivt samt för de att
måluppfyllelse löpande ska kunna utvärderas.
Föreliggande detaljbudget för barn- och utbildningsnämnden återspeglar ytterst
majoritetens mål och prioriteringar även om det finns en bred samsyn över
partigränserna kring många mål och prioriteringar.
Vi vill särskilt anmäla en avvikande mening och rikta uppmärksamhet avseende:

Besparing för vikarier inom verksamheterna utan konsekvensbeskrivningar
och kvalitetssäkring.

Successivt minskade resurser riktad till elever i grundskolans lägre åldrar.

Kostnader (avgångsvederlag) får personal över viss ålder som säger upp
sin tjänst och inte bidrager till verksamheten.
i relation till
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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forts. BoU § 68, detaljbudget 2014 – mål och inriktning



Kvalitén i förskoleverksamheten vid korttidfrånvaro, Resurspool inom förskolan.
Vårdnadsbidraget vars kostnader ökar.”

Ex:
Ekonomiavdelningen
Förvaltningschef
V-chefer
Rektorer
Förskolechefer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BoU § 69
Dnr 2013/55.600

Utredning - Skola 2025
Ärendebeskrivning
Nämnden beslutade inför budget 2013 om lokalöversyn av grundskolorna med syfte att
kvalitativt kostnadseffektivisera verksamheten.
Utveckling/utredningsenheten har fått uppdrag att utreda och analysera framtida behov
av lokaler för grundskolan utifrån pensionsavgångar, lagkrav om ämnesbehöriga lärare i
alla årskurser, rekryteringsbehov, elevutveckling enligt gällande befolkningsprognos
och lokaler.
I utredningen framkommer förslag på hur skolan kan organiseras med en fortsatt hög
måluppfyllelse för eleverna.
Utredningen ”Skola 2025” behandlar åren mellan 2014-2025.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Barn- och utbildningsnämnden tar del av utredningen ”Skola 2025.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BoU § 70
Dnr 2012/38.047

Matematiksatsning PISA 2015 – operativa mål
Ärendebeskrivning
Regeringen och riksdagen har beslutat att Sverige ska delta i PISA. Vilka skolor i landet
som ska delta tas ut internationellt, liksom vilka elever i åldersgruppen 15 år.
Alla kommuner som deltar i SKL:s Matematiksatsning PISA 2015 åtar sig att förbättra
matematikundervisningen i alla sina grundskolor. För att lyckas måste alla fyra nivåer,
den politiska ledningen, förvaltningsledningen, rektorer och lärare, kraftsamla och dra
åt samma håll.
Fokus är på förbättrad styrning och ledning och metoden är arbetande nätverk, där
utgångspunkten är det konkreta arbetet på hemmaplan.
Tjörns kommuns hemmagrupp har tagit fram förslag till ”Operativa mål” som grundar
sig på åtagandet kommunen har i samarbetet med SKL. De föreslagna operativa målen
har tagits fram i samarbete med politiker, förvaltningsledning, rektorer,
matematiknätverket och lärare och är delmål för att uppfylla kommunfullmäktiges
uppdrag till barn- och utbildningsnämnden 2014.
De föreslagna operativa målen är:
Öka andelen elever som når kunskapskraven i åk 3 på NP.
Halvera andelen elever som ej når provbetyget E på NP i åk 6 och 9.
Öka andelen elever som uppnår provbetyget A och C på NP i åk 6 och 9.
Andelen elever som uttrycker att matematikundervisningen är intressant ska öka.






Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Anta följande operativa mål:
 Öka andelen elever som når kunskapskraven i åk 3 på NP.
 Halvera andelen elever som ej når provbetyget E på NP i åk 6 och 9.
 Öka andelen elever som uppnår provbetyget A och C på NP i åk 6 och 9.
 Andelen elever som uttrycker att matematikundervisningen är intressant ska öka.
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BoU § 71
Dnr 2013/213.605

Förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola och
gymnasiesärskola kalenderåret 2014
Ärendebeskrivning
Göteborgsregionens förbundsstyrelse har översänt förslag till interkommunal ersättning
inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret 2014, daterat 2013-08-19.
Förbundsstyrelsen rekommenderar medlemskommunerna att fatta beslut om förslag till
interkommunal ersättning för gymnasieskola och gymnasiesärskola i
Göteborgsregionens kommuner kalenderåret 2014 i enlighet med innehållet i material
daterat 2013-08-19.
Beslutet ska vara GR tillhanda senast 2013-11-30.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Godkänna förslag till interkommunal ersättning för gymnasieskola och
gymnasiesärskola i Göteborgsregionens kommuner kalenderåret 2014 i enlighet med
innehållet i material daterat 2013-08-19.

Ex:
GR
Ekonomen
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BoU § 72
Dnr 2013/103.629

Remiss - motion om att införa lånedator via våra skolbibliotek för
skolbarn på Tjörn
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har översänt på remiss en motion om att införa lånedator via våra
skolbibliotek för skolbarn på Tjörn.
Motionen, daterad 2013-04-04, är inlämnad av Robert Johansson (MP) och Nils
Lackfors (S). De yrkar enligt motionen följande:
Att kommunfullmäktige ställer medel till förfogande och samtidigt att inrätta ett
system med datorer för hemlån via våra skolbibliotek.
Att detta införs senast i och med höstterminen 2013.
Tjänsteutlåtande
Majoritetens tjänsteutlåtande daterad 2013-11-14.
Yrkande
Björn Möller (M) yrkar enligt tjänsteutlåtandet att motionen avslås.
Nils Lackfors (S) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att nämnden beslutar
enligt Björn Möllers yrkande.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Motionen avslås.
Ex:
Kommunstyrelsen
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BoU § 73
Dnr 2013/211.601

Remiss – motion angående AFA pengar, extra elevsatsning datorer
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har översänt en motion om extra elevsatsning datorer på remiss till
barn- och utbildningsnämnden. Remissvar senast 2013-11-22.
Motionen är inlämnad av Benny Andersson (S) och Robert Johansson (MP) och de
yrkar att 3 miljoner kronor avsätts av den summa Tjörns kommun får som återbetalning
av de s.k. AFA pengarna som en extra satsning på inköp av datorer enligt konceptet ”En
till En.”
Tjänsteutlåtande
Majoritetens tjänsteutlåtande daterad 2013-11-14.
Yrkande
Björn Möller (M) yrkar enligt tjänsteutlåtandet att motionen avslås.
Nils Lackfors (S) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att nämnden beslutar
enligt Björn Möllers yrkande.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Motionen avslås.
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BoU § 74
Dnr 2013/196.006

Justerad sammanträdesordning 2014 – barn och utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
Vid förra nämndmötet beslutades att anta sammanträdesordning 2014 för barn- och
utbildningsnämnden.
Nämndens möte den 17 april 2014 äger rum på en skärtorsdag. Förvaltningen föreslår
att mötet den 17 april flyttas till onsdag den 16 april.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Fastställa följande sammanträdesordning för 2014:
24 januari, 20 februari, 20 mars, 16 april, 15 maj, 26 juni, 11 september, 23 oktober,
20 november och 18 december.
Tidigare beslut, 2013-10-17 § 63 utgår.
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BoU § 75

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: BoU:s presidieutskott
Dnr 2013/194.601
Läsårstider 2014/2015
Presidieutskottet beslutade 6 november att:
Höstterminen 2014 börjar eleverna 19 augusti och slutar 19 december.
Vårterminen 2015 börjar eleverna tisdag 8 januari och slutar 10 juni.
Från: Rektor, Rönnängs skola
Dnr 2013/229
Utredning pågår om elevs skolsituation.
Dnr 2013/230
Utredning har öppnats p g a kränkande behandling.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
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BoU § 76

Information
Barnkonventionen
Finns inget.
Fadder informerar
Faddrar för skolorna informerar om sina besök.
Ordföranden informerar
- förskola – kö och statistik, oktober 2013
- fritidshem – statistik, oktober 2013
- uppföljning av kommunalt vårdnadsbidrag januari – oktober 2013
- handlingsplan - sexornas flytt till högstadieskolorna hösten 2009.
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