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Christer Andersson (S)
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Ersättare –
ej tjänstgörande

Karl-Erik Bengtsson (S)
Susanne Enger (KD) utgår kl. 16.40

Övriga deltagare

Elisabeth Svennerstål Jonsson, förvaltningschef
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Haris Huric, teamledare ekonomi
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Kjell Svensson, personalföreträdare
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Fråga ställdes till Barn- och utbildningsnämnden om Peter Sjöholm (M)
kunde vara närvarande och nämnden hade inget emot det enligt
kommunallagen kapitel 6 § 19.

BUN § 39

Dnr BUN 2013/0033

Förslag till åtgärdspaket på gymnasieskolan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

-

-

-

från höstterminen 2013 inte erbjuda Barn- och
fritidsprogrammet
från höstterminen 2013 inte erbjuda Hotell- och
turismprogrammet
från
höstterminen
2013
erbjuda
Vårdoch
omsorgsprogrammet
Barn- och fritidsprogrammet samt Hotell- och
turismprogrammet ses över och utvärderas för att kunna
erbjudas som lärlingsprogram till hösten 2014
Restaurang- och livsmedelsprogrammet ses över och
utvärderas för att kunna omformas till lärlingsprogram till
hösten 2014
beslut om omformning av Barn- och fritidsprogrammet,
Hotell- och turismprogrammet samt Restaurang- och
livsmedelsprogrammet till lärlingsprogram tas senast av
BUN i oktober 2013
uppdra åt Barn- och utbildningsförvaltningen att
återkomma med anpassning av verksamhet för
gymnasieskolan utifrån ram 2014

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ordförande frågar på varje att-sats i förslag till beslut.
1:a att-satsen.

Yrkanden
Johan Högberg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Jeanette Qvist (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag.

Ändringsyrkanden
Jeanette Qvist (S) och oppositionen yrkar att bibehålla Barn- och
fritidsprogrammet med samläsning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Johan Högbergs yrkande och Jeanette
Qvists yrkande och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Omröstning begärs. Barn- och utbildningsnämnen godkänner följande
beslutsgång:
Ja-röst yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Nej-röst yrkar bifall till Jeanette Qvists förslag.

Omröstning
Med 7 ja-röster för bifall till förvaltningens förslag och 6-nej röster för bifall
till Jeanette Qvists förslag beslutar Barn- och utbildningsnämnden att bifalla
förvaltningens förslag.

Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja

1. Micael Åkesson (M)

X

2. Johan Högberg (M)

X

3. Margit Kastberg (M)

X

4. Nevrie B Suleyman (M)

X

5. Reine Antonér (M)

X

6. Louixe Blixt-Modée

X

7. Mattias Ahlström (FP)

X

Nej

8. Jeanette Qvist (S)

X

9. Peter Stoltz (S)

X

10. Ing-Marie Berggren (S)

X

11. Björn Johansson (S)

X

12. Christer Andersson (S)

X

13. Lars-Åke Erlandsson (V)

X

Avstår
från
att
rösta

2:a att-satsen

Yrkanden
Johan Högberg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Johan Högbergs (M)
yrkande och finner att barn- och utbildningsnämnden godkänner detsamma.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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3:e att-satsen

Yrkanden
Johan Högberg (M) yrkar avslag till förvaltningens förslag.
Jeanette Qvist (S) med instämmande av Peter Stoltz (S) och Ing-Marie (S)
yrkar bifall till avslag för förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden avslår förvaltningens
förslag.
4:e att-satsen

Yrkanden
Johan Högberg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Johan Högbergs (M)
yrkande och finner att barn- och utbildningsnämnden godkänner detsamma,
med redigeringen att Vård- och omsorgsprogrammet inte omfattas.
5:e att-satsen.

Yrkanden
Johan Högberg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Johan Högbergs (M)
yrkande och finner att barn- och utbildningsnämnden godkänner detsamma.
6:e att-satsen.

Yrkanden
Johan Högberg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Johan Högbergs (M)
yrkande och finner att barn- och utbildningsnämnden godkänner detsamma,
med redigeringen att Vård- och omsorgsprogrammet inte omfattas.
7:e att-satsen.

Yrkanden
Johan Högberg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Johan Högbergs (M)
yrkande och finner att barn- och utbildningsnämnden godkänner detsamma.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat följande förslag till
åtgärdspaket på gymnasieskolan:
Barn och utbildningsnämnden föreslås besluta att
-

-

-

-

från höstterminen 2013 inte erbjuda Barn- och
fritidsprogrammet
från höstterminen 2013 inte erbjuda Hotell- och
turismprogrammet
från höstterminen 2013 inte erbjuda Vård- och
omsorgsprogrammet
Barnoch
fritidsprogrammet,
Vårdoch
omsorgsprogrammet samt Hotell- och turismprogrammet
ses över och utvärderas för att kunna erbjudas som
lärlingsprogram till hösten 2014
Restaurang- och livsmedelsprogrammet ses över och
utvärderas för att kunna omformas till lärlingsprogram till
hösten 2014
beslut om omformning av Barn- och fritidsprogrammet,
Hotelloch
turismprogrammet,
Vårdoch
omsorgsprogrammet
samt
Restaurangoch
livsmedelsprogrammet till lärlingsprogram tas senast av
BUN i oktober 2013
uppdra åt Barn- och utbildningsförvaltningen att
återkomma med anpassning av verksamhet för
gymnasieskolan utifrån ram 2014

Budget för 2013 till gymnasieutbildning i åldersgruppen 16-19 år visar ett
underskott på ca 19 mkr. I november 2012 tog Barn- och
utbildningsnämnden beslut om åtgärder för budget i balans. Budget för
gymnasieutbildningar 2013 visade på behov av kraftiga effektiviseringar på
den kommunala gymnasieskolan. För att lindra dessa tog Barn- och
utbildningsnämnden beslut som innebar att budget för gymnasieutbildningar
förstärktes med 3,2 mkr med medel från grund- och förskola.
Förutsättningarna inför 2013 är minskat elevantal och med en budget som
kräver effektiviseringar för att hantera ett prognostiserat underskott för
helåret på ca 19 mkr. För att komma med en budget i balans på
gymnasieskolan har ett åtgärdspaket arbetats fram.
Åtgärdspaketet innebär en översyn av gymnasieskolans kostnader i
förhållande till budget 2013.
Åtgärdspaketet innehåller två delar. En översyn av program utifrån antalet
sökande och en översyn av nödvändiga personalanpassningar.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2013-04-15

7

Åtgärdspaketet är ett komplement till förslaget om nedläggning av
inriktningar.

Yttrande
Förvaltningens förslag till åtgärdspaket finns bifogat som bilaga 1 och
information finns bifogat som bilaga 2.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Gymnasiechef,

Utdragsbestyrkande
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Dnr

Tillkommande ärende
Ekebo Förskola, Filialen
Förvaltningschefen informerar om att Ekebo förskola Filialen har fått ett
arbetsmiljöföreläggande och det innebär att lokalerna stängs omedelbart på
grund av brister i arbetsmiljön. De äldsta barnen kommer att placeras i F-3
huset på Göthriks skola. Förvaltningen återkopplar till barn- och
utbildningsnämnden om detta är en temporär eller permanent lösning.
Bokens Förskola
Förvaltningschefen informerar om att Bokens förskola kommer att flytta in i
Breareds kooperativa förskolas lokaler. Detta kommer att ske när en ny
förskola med fem avdelningar är färdigställd för kooperativet om ca två år.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

