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Plats

Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Måndagen den 14 november 2011, kl 13.15-18.00

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Magnus Bäckström (V)

Paragrafer

108-119

Underskrifter
Sekreterare

............................................................................................

Camilla Saxberg
Ordförande

.............................................................................................

Lena Eckerbom Wendel (M)

Justerande

.............................................................................................

Magnus Bäckström (V)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden
2011-11-14

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet

Underskrift
utdragsbestyrkande

Barn- och ungdomsnämnden, Sundsgatan 29,
Vänersborg

..............................................................................
Camilla Saxberg
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Närvarolista
Beslutande

Lena Eckerbom Wendel (M) ordförande
Joakim Sjöling (S)
Orvar Carlsson (KD)
Emelie Carlbom (M)
Jeanette Dahlbom (M)
Kerstin Andersson (FP)
Andreas Rydholm (S)§108-113
Birgitta Persson (S)§114-119
Vangelis Floros (S)
Marianne Karlsson (C)
Stefan Kärvling (V)
Magnus Bäckström (V)
Marika Isetorp (MP)
Bengt Rydholm (VFP)

Tjänstgör för

Lisbeth Brodin (M)

Jenny Brycker (S)
Jenny Brycker (S)
Annalena Levin (C)

Ersättare
Henrik Dhejne (M)§111-119
Birgitta Persson (S)§108-113
Gunnar Bäckman (KD)
Tommy Christensson (M)§108-112
Mehmet Aksakal (V)
Personalföreträdare
Helene Westerlund Åhlberg, SACO
Ninna Silvonsaari, TCO
Ann-Sofie H Dolk, Kommunal

Övriga deltagare
Kent Javette, förvaltningschef
Håkan Alfredsson, verksamhetschef Kultur -Fritid
Anne-Len Kriewitz, verksamhetschef f-9
Elisabeth Jansson, rektor Centrala skolenheten
Boel Jansson, verksamhetschef förskola
Lena Ericsson, elevhälsochef
Peter Nilson, chef Arena- fritid
Mariette Edkvist, förvaltningsekonom
Camilla Saxberg, förvaltningssekreterare
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Ärenden
§108

Sammanträdets öppnande, val av protokolljusterare

§109

Budgetuppföljning oktober 2011

§110

Revidering av riktlinjer för samarbete inom Västbus

§111

Utredning av föreningsbidrag, idrottsföreningars lokaler samt
föreningssamverkan

§112

Svar på motion om gräsytor i Västra Tunhem

§113

Information

§114

Information från förtroendevalda med speciella uppdrag

§115

Strukturell översyn

§116

Revidering av Föreskrifter för taxa inom förskolverksamhet och
skolbarnomsorg

§117

Information från förvaltningschef

§118

Information från ordförande

§119

Anmälan av postlista och delegationsbeslut
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§ 108

Sammanträdets öppnande, val av protokolljusterare
Ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) öppnar sammanträdet. Att jämte ordförande
justera protokollet väljs Magnus Bäckström (V).
Till dagens sammanträde har Stefan Kärvling (V) anmält frågor, vilka ordförande kommer
att behandla vid ordförandes informationspunkt på dagordningen.

---------------------------
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§ 109

dnr 2011/17

Budgetuppföljning oktober 2011
Barn- och ungdomsförvaltningen har genomfört budgetuppföljning avseende oktober
2011. Uppföljningen påvisar en justerad budgetavvikelse om +2 639 Tkr för den
aktuella månaden.

Förvaltningsekonom Mariette Edkvist föredrog ärendet.

Barn- och ungdomsnämndens beslut

Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen till handlingarna.

Protokollsutdrag till: ekonomer
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§ 110

dnr 2011/91

Revidering av riktlinjer för samarbete inom Västbus
Våren 2005 antogs ”Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i Västra
Götaland om samverkan avseende barn och ungdomar med sammansatt psykisk
/psykiatrisk och social problematik”. Under år 2011 har förslag till reviderade riktlinjer
arbetats fram, möjlighet föreligger för kommunerna i Fyrbodal att lämna synpunkter via
kommunalförbundet till samrådsorganet mellan WestKom och regionen.
Barn- och ungdomsförvaltningen, gymnasieförvaltningen samt socialförvaltningen har
gemensamt per 111020 gett synpunkter på riktlinjerna.
Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat tjänsteutlåtande i vilket föreslås att
nämnden ställer sig bakom inlämnade synpunkter, samt att ordförande uppdras godkänna
den slutliga versionen av reviderade riktlinjer.

Elevhälsochef Lena Ericsson föredrog ärendet.

Barn- och ungdomsnämndens beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
- att ställa sig bakom och till Fyrbodals kommunalförbund översända remissyttringar om
”Förslag till reviderade riktlinjer för Västbus”
”Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn”
”Västbus- Riktlinjer för allsidig elevutredning- skolnivå”
- att ordförande uppdras bevaka ärendet i dess slutliga remissrunda och per
ordförandebeslut godkänna det slutgiltiga dokumentet.

Protokollsutdrag till: Fyrbodals kommunalförbund, elevhälsochef, socialförvaltningen
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§ 112

dnr 2009/33, dnr 2010/50

Utredning av föreningsbidrag, idrottsföreningars lokaler samt
föreningssamverkan
Vid barn- och ungdomsutskottets presidium 101126 beslutades om att genomföra en
kartläggning över idrottsföreningarna avseende bidrag, lokaler, eventuella subventioner,
samarbetsutbyten eller dylikt. Uppdraget skulle vara genomfört 111031.
Förvaltningen har utrett ärendet, tjänsteutlåtande med utredningsbilaga
finnes, samt förslag till projektdirektiv med anvisningar för fortsatt
utredning av ärendet. Förvaltningen gör bedömningen att hittills genomförd
utredning har medfört ytterligare frågor som behöver belysas ytterligare,
varpå fördjupad utredning av ärendet föreslås.

Verksamhetschef Kultur -fritid Håkan Alfredsson samt chefen för Arena- fritid
Peter Nilson, föredrog ärendet.

Barn- och ungdomsnämndens beslut
Med stöd av upprättat tjänsteutlåtande med bilaga, beslutar barn- och ungdomsnämnden:
-

Barn- och ungdomsnämnden tackar för hittills genomförd och upprättad utredning av
ärendet.

-

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att efter genomförda justeringar baserade på
diskussioner vid nämndsammanträdet, samt utifrån inlämnade synpunkter från
Marianne Karlsson (C), anta upprättat projektdirektiv. Ordförande ges i uppdrag att
underteckna dokumentet.

Protokollsutdrag till: VC Kultur- Fritid, chef Arena- fritid
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§ 113

dnr 2011/104

Svar på motion om gräsytor i Västra Tunhem
Annalena Levin (C) har till kommunfullmäktige inlämnat Motion om gräsytor i Västra
Tunhem. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till
samhällsbyggnadsnämnden och barn- och ungdomsnämnden.
Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat förslag till remissvar daterat 111101, i
vilket bland annat framgår att förvaltningen har för avsikt att föra dialog med Mulltorps
föräldraförening avseende gräsytor i Västra Tunhem.

Verksamhetschef Kultur -fritid Håkan Alfredsson samt chefen för Arena- fritid
Peter Nilson, föredrog ärendet.

Barn- och ungdomsnämndens beslut
Barn och ungdomsnämnden beslutar
att till kommunfullmäktige som svar på Motion om gräsytor i Västra Tunhem ( Ks Dnr
2011/397) överlämna skrivelse daterad 111101.

Protokollsutdrag till: Kommunfullmäktige, VC Kultur –fritid, chef Arena -fritid
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§ 113

Information
Verksamhetschef förskola Boel Jansson
Verksamhetsuppföljning: Förskola
dnr 2011/66
- Information om bl a nyheter i styrdokumenten; skollagen, läroplan, Mål och resursplan
och tillämpningsregler. Avrapporterar från den inspektion som genomförs, samt informerar
utifrån år 2010:s föräldraenkät avseende förskolan. Redogör för närvarostatistik, fakta om
pedagogisk omsorg, antal inskrivna barn i 1-5 år, mm.

Verksamhetschef f-9 Anne-Len Kriewitz samt rektor Centrala skolenheten Elisabeth
Jansson
Verksamhetsuppföljning: Profiler på skolor
dnr 2011/66
- Information om Musikprofil på Vänerparksskolan, samt om bildprofil och dansprofil vid
dito skola. Redogör för idrottsprofil på Tärna, samt måluppfyllelse för de olika profilerna.
Avrapporterar hur intagning till profilerna ht 2011 fallit ut, respektive hur intagning för ht
2012 planeras.

Verksamhetschef f-9, Anne-Len Kriewitz
Information om Synligt lärande
dnr 2011/108
- Redogör utifrån sammanställda resultat i rapporten Synligt lärande, baserad på
utbildningsforskaren John Hatties forskning om skolresultat. Rapporten belyser vad som i
den världsomspännande undersökningen visat sig vara avgörande för vad som ger
skolframgång, det vill säga vilka faktorer som ger eleverna möjlighet att få bättre
skolresultat. Vad som konstateras ges de bästa effekterna är bla; Självrapporterade betyg,
Systematisk utvärdering och Lärares självvärdering.
John Hatties rapport finns på www.skl.se/publikationer.

Barn- och ungdomsnämndens beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen till handlingarna.
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§ 114

dnr 2010/125

Information från förtroendevalda med speciella uppdrag
Barn- och ungdomsnämnden har utsett några av nämndens förtroendevalda att vara
nämndens representanter inom ett antal områden.
• Kommunala handikapprådet: Lisbeth Brodin (M)
• Styrgrupp för integrationsarbete: Tommy Christensson (M)
• Ungdomsrådet: Joakim Sjöling (S) och Emelie Carlbom (M)
• Drogförebyggande råd: Henrik Dhejne (M)
• Representant med särskilt ansvar för miljöarbetet Marika Isetorp (MP)
• Lokal styrgrupp Skolmatsakademin Lena Eckerbom Wendel (M)
• Tillgänglighetsprojekt Arena- och Sportcentrum för barn och ungdomar med
funktionsnedsättning: Marianne Karlsson (C)

De förtroendevalda rapporterar utifrån möten och verksamhet inom respektive
uppdragsområde, rapport från Lisbet Brodin (M) och Tommy Christensson (M) ges av
ordförande då dessa representanter ej är närvarande vid dagens avrapportering i ärendet.

Barn- och ungdomsnämndens beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen till handlingarna.
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§ 115

dnr 2009/88

Strukturell översyn
Barn- och ungdomsnämnden beslutade 090914 § 97, att ställa sig bakom följande
uppdrag som ordförande givit till förvaltningschefen vid barn- och ungdomsnämndens
presidium 090831:
Elevantalet har minskat under lång tid, varpå svårheter har uppstått att upprätta en
resurseffektiv organisation. Härav beslutar ordförande att ge förvaltningschefen i
uppdrag att göra en översyn av Barn- och ungdomsnämndens utbudspunkter, avseende
förskole- och grundskolor. Uppdraget redovisas vid Barn- och ungdomsnämndens
februarimöte 2010, då alternativa förslag på strukturella förändringar ges.
Barn- och ungdomsförvaltningen presenterade 100215, §33, rapport i ärendet, vilken
uppdaterats våren 2011.
Vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde 111017 §98, beslutades att efter
revideringar anta ett projektdirektiv avseende Strukturell översyn- medborgardialog.
Förvaltningschef Kent Javette informerar om ett antal möten genomförts med
projektledaren avseende medborgardialogen, Ingrid Sjöberg.
Ordförande meddelar att det reviderade projektdirektivet finns till handa.

Barn- och ungdomsnämndens beslut

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att notera informationen till handlingarna.

Protokollsutdrag till: VC förskola, VC f-9, utvecklingsledare S-E Sjöbergh
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§ 116

dnr 2010/89

Revidering av Föreskrifter för taxa inom förskoleverksamhet
och skolbarnsomsorg
Barn och ungdomsnämnden fastställer Föreskrifter för taxa inom förskoleverksamhet
och skolbarnsomsorg. Senaste revideringen gjordes 101004, föreligger ånyo behov av
revidering av de skrivna formuleringarna.
I tjänsteutlåtande daterat 111031 framgår att det med anledning av innevarade
föreskriver förekommer missuppfattningar. Förslag finnes till reviderad formulering av
föreskriften.

Barn- och ungdomsnämndens beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslås revidera ” Föreskrifter för taxa inom
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg” enligt följande:
Att stryka meningen ”Avgiften grundas på inkomster av tjänst och inkomst av
näringsverksamhet intjänade i Sverige eller utomlands såsom det framgår i
inkomstdeklarationen. ”
Att ny formulering blir: ”Avgiften grundas på inkomster av tjänst och inkomst av
näringsverksamhet intjänade i Sverige eller utomlands.”

Protokollsutdrag till: administrativ chef, placeringsassistenter
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§ 117

Information från förvaltningschef
- Förvaltningschefen överlämnar ordet till verksamhetschef Håkan Alfredsson samt
chef Arena Fritid Peter Nilson, som informerar och svara på frågor inlämnade av
Annalena Levin (C), Marianne Karlsson (C), Stefan Kärvling (V), Magnus Bäckström
(V), Marika Isetorp (MP), Anders Wiklund (MP), och Bengt Rydholm (VFP), vid
barn- och ungdomsnämndens sammanträde 111017, angående Fotbollsplan Holstorp
Västra Tunhem.
Dnr 2011/98

- Informerar om klagomålshantering i kommunen. Det kommer upprättat en speciell
funktion för rapportering gällande skola.

-

Skolinspektionen har gjort inspektion i Vänersborg angående minoritetsspråk och
modersmål.

-

Vänersborgs kommun kommer deltaga i ett kommunprojekt inom Lärande i
arbetslivet ”Service och bemötande”.

-

Förvaltningschefen påminner slutligen om utbildningsdagen i Nya skollagen den 17
november.

Barn- och ungdomsnämndens beslut

Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen till handlingarna.
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§ 118

Information från ordförande

dnr 2007/21, hid 2011.1986

-

Svarar på frågor inlämnade till dagens sammanträde av Stefan Kärvling (V).

-

Informerar om att hon besökt Tärnan och framfört beröm för de goda resultaten
skolan uppvisar.

-

Informerar om att presidiet har fått information med anledning av kommande
skolskjutsupphandling.

-

Presidierna i barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden,
samhällsbyggnadsnämnden och kulturnämnden har tillsammans med tjänstemän
diskuteras aktuella gemensamma frågeställningar, t ex lokalfrågor.

-

Ordförande har närvarat vid invigning av Rädda Barnens ”Centrum för barn och
ungdomar i Kris”.

Barn- och ungdomsnämndens beslut

Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen till handlingarna.
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§ 119

Anmälan av postlista och delegationsbeslut
-

Anmälan av delegationsbeslut
Anmälan av postlista för perioden 111006-111102

Barn- och ungdomsnämndens beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att notera delegationsbeslut och postlista till
handlingarna.
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