VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2017-01-24

1

Tid och plats

Klockan 09.00-13.20, sammanträdesrum Huangshan, Kommunhuset
(del av ordinarie sammanträde samma tid)

Beslutande

Carl-Uno Olsson (S), ordf.
Ros-Marie Persson (S).
Carl Nelander (S)
Ann-Louise Svensson (S)
Irene Karlsson (C)

Övriga närvarande

Yvonne Kjell, bildningschef
Per Kärnblad, nämndsekreterare
Hannyah Jörtoft (SD), ej tjg. ers.

Peter Jonsson (M), 2:e vice ordf.
Alexander Larsson (M), tjg. ers.
Annette Engström (L)
Therese Wellbrant (SD)

Justerare

Peter Jonsson

Justeringens tid och plats

Direktjustering i anslutning till sammanträdet

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

1

Per Kärnblad
Ordförande

Carl-Uno Olsson
Justerare

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

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-01-24

Datum för när anslaget ska
sättas upp

2017-01-24

Förvaringsplats för
protokollet

Kansliavdelningen

Datum för när anslaget ska tas ner

2017-02-14

Underskrift

Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
Äskande om ytterligare medel med anledning av förändrad
ledningsorganisation ........................................................................................... 2
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BIN § 1
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Dnr 80/2016

Äskande om ytterligare medel med anledning
av förändrad ledningsorganisation
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden hemställer till kommunstyrelsen om utökad budgetram om
2,0 mnkr från 2017 och framåt, med anledning av förstärkt ledningsorganisation.
Reservation

Peter Jonsson (M), Alexander Larsson (M), Annette Engström (L) och Therese
Wellbrant (SD) reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning

Therese Wellbrant (SD) och Hannyah Jörtoft (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
Saknas möjlighet för omfördelning inom ramen för att kvalitetssäkra verksamheten bör den
rätta hanteringen av ärendet vara att visa upp det som ett minusresultat efter årets slut.
Sverigedemokraterna förväntar sig en långsiktig och ärlig ekonomisk politik i Vara kommun.
_________
Sammanfattning av ärendet
Ledningsorganisationen inom Bildningsförvaltningen har under år 2016 varit
mycket ansträngd och ett flertal chefer har på olika sätt signalerat att arbetsbördan varit alltför tung och omfattande. Detta har lett till en ohållbar organisation med sjukskrivningar och uppsägningar, vilket på sikt blir en dyr kostnad för
bildningsnämnden och kommunen som helhet.
För att motverka detta har bildningschef under hösten gjort en kartläggning av
chefernas arbetssituation och utifrån denna tagit fram ett förslag där ledningsorganisationen förstärks med totalt 3,8 tjänster.
Med anledning av detta äskar bildningsnämnden hos kommunstyrelsen om 2,0
mnkr i utökad budgetram från 2017 och framåt.
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2017-01-10 § 12
- Tjänsteskrivelse ”Ledningsorganisation Bildningsförvaltningen” från bildningschef,
2017-01-03

Utdragsbestyrkande
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2017-01-24
Bildningsnämndens behandling
Yrkanden

Peter Jonsson (M), med bifall av Therese Wellbrant (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Peter Jonssons (M)
avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
till beslut.
__________

Utdragsbestyrkande
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