SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2017-05-30
Plats och tid

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik
30 maj 2017 kl. 13.00 – 13.30.
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Ann-Margret Knutsson (S)
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Anne-Marie Norman (SD)
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Övriga närvarande
Elisabet Johansson (S), ers
Kajsa Andersson (S), ers
Magdalena Lidestam (M), ers
Sara Kånåhols (V), ers

Magnus Bengtsson, barn- och utbildningschef
Birgitta Aldebert, nämndsekreterare
Maria Eek, fastighetssamordnare Bostadsbolaget § 48
Ulrika Mellblom, bitr barn- och utbildningschef § 48

Ann-Catrin Strid, Kommunal
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Ärendelista till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 30
maj 2017

§ 47. Budget 2018 ekonomisk planering 2019 – 2020 visioner,
prioriteringar och resurser – remiss av majoritetens förslag
§ 48. Utökade lokaler förskolor
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Bun § 47
Au § 26

Budget 2018 ekonomisk planering 2019 – 2020 visioner,
prioriteringar och resurser – remiss av majoritetens
förslag
Dnr 2017/287-041
Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-08 § 175 att remittera
majoritetens förslag gällande budget 2018 och ekonomisk planering
2019-2020 för Västerviks kommun till nämnder och styrelser för
yttrande till kommunstyrelsen senast 1 juni 2017.
Barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson kommer vid
arbetsutskottets sammanträde redogöra för majoritetens förslag samt
för barn- och utbildningskontorets förslag till remissvar gällande budget
2018 och ekonomisk planering 2019-2020.
Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och
utbildningsnämnden besluta
att godkänna lämnad redovisning samt
att bifalla barn- och utbildningskontorets redovisade förslag till
remissvar gällande budget 2018 ekonomisk planering 2019 – 2020
visioner, prioriteringar och resurser.
Arbetsutskottets behandling av ärendet
Barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson redogör för majoritetens
förslag samt för barn- och utbildningskontorets förslag till remissvar
gällande budget 2018 och ekonomisk planering 2019-2020.
Barn- och utbildningskontorets förslag till remissvar innehåller följande
kommentarer, synpunkter och äskanden:
Bra skolor har stor betydelse för hela kommunen - En bra och trygg
förskola och skola där alla barn, elever och studerande känner lust att
lära och når målen är mycket viktigt för kommunen och givetvis för varje
enskilt barn, elev och studerande. Det handlar om såväl individens
livschanser och utveckling som kommunens framtid.
Även kompetensförsörjningen börjar i en framgångsrik och
resultatorienterad förskola och skola och mest betydelsefullt för att
lyckas med att nå en allt högre måluppfyllelse är pedagogernas
kompetens och förutsättningar.

Forts nästa sida.
Justerandes sign
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Bun § 47
Au § 26
Barn- och utbildningsnämndens utmaningar:
 Rekrytering, hållbart arbetsliv och lokalförsörjning
 Skolans digitalisering
 Resurser för stöd till elever samt för att minska skolfrånvaro och
avhopp
 Skolskjuts
 Skalskydd, lås och passersystem, Västerviks gymnasium
 Riktade statsbidrag
Förvaltningens stora utmaning är att fortsätta utveckla undervisningen i
alla verksamheter i linje med barn- och utbildningsnämndens vision
”Lust att lära -Rätt att lyckas. Kompetens för livet” samtidigt som det är
en stor utamning att kunna behålla och rekrytera kompetenta och
motiverade medarbetare. Detta är en utmaning som också blir tydligare
de kommande år med anledning av ökande volymer i de verksamheter
som barn- och utbildningsnämnden ansvarar för. För att lyckas med
detta krävs förutsättningar för ett strategiskt och långsiktigt arbete.
Yrkande
Ordförande Gunnar Jansson (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar
föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad
redovisning samt
att bifalla barn- och utbildningskontorets förslag till remissvar gällande
budget 2018 ekonomisk planering 2019 – 2020 visioner, prioriteringar
och resurser – remiss av majoritetens förslag.
Arbetsutskottet beslutar
att föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad
redovisning samt
att bifalla barn- och utbildningskontorets förslag till remissvar gällande
budget 2018 ekonomisk planering 2019 – 2020 visioner, prioriteringar
och resurser – remiss av majoritetens förslag.
Barn- och utbildningsnämndens behandling av ärendet
Barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson redogör för majoritetens
förslag samt för barn- och utbildningskontorets förslag till remissvar
gällande budget 2018 och ekonomisk planering 2019-2020.

Forts nästa sida.
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Bun § 47 forts
Yrkande
Ordförande Gunnar Jansson (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden
beslutar godkänna lämnad redovisning samt
att godkänna barn- och utbildningskontorets förslag till remissvar
gällande budget 2018 ekonomisk planering 2019 – 2020 visioner,
prioriteringar och resurser.
Johannes Regell (SV) deltar inte i beslutet.
Elin Landerdahl (M) och Bertil Gyllenram (M) deltar inte i beslutet.
Kenneth Hardy Axelsson (L) deltar inte i beslutet.
Anne-Marie Norman (SD) deltar inte i beslutet.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna lämnad redovisning samt
att godkänna barn- och utbildningskontorets förslag till remissvar
gällande majoritetens budget 2018 ekonomisk planering 2019 – 2020
visioner, prioriteringar och resurser.
Omedelbar justering
Paragrafen justeras omedelbart.

Expedieras till: Kommunledningskontoret

Justerandes sign

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 42 02 (fax)

www.vastervik.se
barn.utbildning@vastervik.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2017-05-30

7 (10)

Bun § 48
Au § 32

Utökade lokaler förskolor
Dnr 2017/286-290
Sedan en tid tillbaka ses en ökad efterfrågan av plats i förskolorna i
Västerviks centralort vilket även stämmer överens med prognoser för
området. Den ökade efterfrågan handlar både om att förskolorna redan
till höstterminens start i högre omfattning än tidigare fyllt sina platser
men också att det ses en kommande efterfrågan med utgångspunkt i
prognos. För att möta efterfrågan och leva upp till skollagens
skrivningar om att erbjuda barn plats i förskola inom fyra månader
behöver förskolans kapacitet utökas.
Befolkningsprognosen för barn i förskoleålder i Västerviks centralort
säger att över en 5 årsperiod kommer antalet barn stiga med i snitt 15
barn per år.
Biträdande barn- och utbildningschef Ulrika Mellblom kommer vid
arbetsutskottets sammanträde redogöra för förslag gällande en
kortsiktig lösning samt en långsiktig lösning för utökade lokaler för
förskolor i Västerviks kommun.
Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och
utbildningsnämnden besluta
att godkänna lämnad redovisning,
att föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
bifalla redovisat förslag till utökning av lokaler för förskolan i centrala
Västervik enligt den kortsiktiga lösningen samt
att barn- och utbildningsnämnden beslutar ge barn- och
utbildningskontoret i uppdrag att fortsätta arbetet med att ta fram en
långsiktig lösning.
Arbetsutskottets behandling av ärendet
Barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson och
fastighetssamordnare Maria Eek ger information gällande två
alternativa förslag till kortsiktiga lösningar för utökade lokaler förskolor.
Det är ett akut behov av fler platser i förskola, Västerviks kommun.
Ett alternativ till kortsiktig lösning innebär att bygga en paviljong där en
ny förskola kan öppna. Paviljongen kommer att rymma 30 barn.
Paviljongen är 320 kvm och kommer enligt förslaget att placeras vid
Breviksskolan. Paviljongen innefattar en utemiljö på 1200 kvm.
Forts nästa sida.
Justerandes sign
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Au § 32
Det andra förslaget till kortsiktlig lösning för utökning av lokaler är att
hyra lokaler på Getrudsviksområdet vilka tidigare använts som förskola.
Detta alternativ är under beredning och kommer att redogöras vid barnoch utbildningsnämndens sammanträde 2017-05-30.
Det långsiktiga behovet är för en eller flera förskolor i norra staden.
Barn- och utbildningskontoret föreslår att barn- och utbildningskontoret
ges i uppdrag att fortsätta arbetet med att ta fram en långsiktig lösning.
Yrkande
Ordförande Gunnar Jansson (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar
godkänna lämnad information samt att
att föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta ge barn- och
utbildningskontoret i uppdrag att fortsätta arbetet med att ta fram en
långsiktig lösning.
Arbetsutskottet beslutar
att godkänna lämnad information samt
att föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta ge barn- och
utbildningskontoret i uppdrag att fortsätta arbetet med att ta fram en
långsiktig lösning.
Barn- och utbildningsnämndens behandling av ärendet
Barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson, bitr barn- och
utbildningschef Ulrika Mellblom och fastighetssamordnare,
Bostadsbolaget Maria Eek redogör för nytt förslag till kortsiktigt
alternativ gällande utökning av lokaler för förskolor i Västerviks
kommun. Alternativet är att hyra hus 16 på Sjöstadsvägen 25 i
Gertrudsvik där förskolan Gertrud tidigare haft verksamhet. Barn- och
utbildningsförvaltningen har möjlighet att hyra lokalen från
1 september 2017 och tre år framåt. Hyran är på ca 1 mnkr per år
inklusive drift.
Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och utbildningsnämnden
besluta föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige
besluta bifalla redovisat förslag till utökning av lokaler för förskolan i
centrala Västervik enligt kortsiktig lösning alternativ 1 d v s att hyra hus
16 på Sjöstadsvägen 25 i Gertrudsvik samt att barn- och
utbildningsnämnden beslutar ge barn- och utbildningskontoret i uppdrag
att fortsätta arbetet med att ta fram en långsiktig lösning.

Forts nästa sida.
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Bun § 48 forts
Yrkande
Ordförande Gunnar Jansson (S) yrkar att barn- och
utbildningsnämnden beslutar godkänna lämnad redovisning,
att barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta bifalla redovisat förslag till
utökning av lokaler för förskolan i centrala Västervik enligt kortsiktig
lösning alternativ 1 d v s att hyra hus 16 på Sjöstadsvägen 25 i
Gertrudsvik,
att trafiksituationen vid hus 16 på Sjöstadsvägen 25 i Gertrudsvik,
ska beaktas samt
att barn- och utbildningsnämnden beslutar ge barn- och
utbildningskontoret i uppdrag att fortsätta arbetet med att ta fram en
långsiktig lösning.
Anne-Marie Norman (SD) yrkar att kommunen utreder möjligheten till
privata dagbarnvårdare som till exempel medborgarförslaget om att
införa dagbarnvårdare i Hjorted.
Proposition
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut.
Ordförande ställer barn- och utbildningskontorets förslag och AnneMarie Norman (SD) yrkande under proposition och finner att barn- och
utbildningsnämnden bifallit barn- och utbildningskontorets förslag till
beslut.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna lämnad redovisning,
att barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta bifalla redovisat förslag till
utökning av lokaler för förskolan i centrala Västervik enligt kortsiktig
lösning alternativ 1 d v s att hyra hus 16 på Sjöstadsvägen 25 i
Gertrudsvik,
att trafiksituationen vid hus 16 på Sjöstadsvägen 25 i Gertrudsvik,
ska beaktas samt
att barn- och utbildningsnämnden beslutar ge barn- och
utbildningskontoret i uppdrag att fortsätta arbetet med att ta fram en
långsiktig lösning.
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Expedieras till: Kommunledningskontoret

Justerandes sign

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 42 02 (fax)

www.vastervik.se
barn.utbildning@vastervik.se

10 (10)

