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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2022-12-20 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Gunnemar Olsson (L), ordförande 
Louise Marklund (M), tjänstgörande ersättare för Bengt-Arne 
Andersson (M), vice ordförande 
Maud Hultberg (S), 2:e vice ordförande 
Liselotte Holmgren-Gadd (-) 
Karin Mattsson (C) 
Olle Wängborg (MP) 
Peter Bäcklund (S) 
Christer Ekman (S) 
Göran Hermansson (S), tjänstgörande ersättare för Gert Kjellberg 
(TP) §94-95  
Marianne Möller (KD) 
Erling Alsin (-), tjänstgörande ersättare för Christer Olsson (SD) 
Gert Kjellberg (TP), §96-101 
 

Övriga närvarande Christina Ericson (L) 
Maud Sundqvist (KD) 
Göran Hermansson (S) §96-101 
 
Lena Ericsson, förvaltningschef 
Thomas Sjögren Amcoff, Utvecklingschef 
Dan Christoffersson, verksamhetskoordinator 
Marie Simonsson, verksamhetskoordinator 
Lars-Einar Hästner, ekonom §94-95 
Hanna Lilja, nämndsekreterare
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-20 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 94 

Ekonomisk uppföljning 2022 

2022/53 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen 
 
 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden informeras om budgetarbetet 2023. 

Den ekonomiska uppföljningen 2022 följer den planerade prognosen på 
18,3 mkr.  

Samverkan 
FSG 2022-12-14 

Beslutsunderlag 
Presentation Budgetarbetet 2023 BoU 
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2022 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-20 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 95 

Avvikelserapport – tillfälliga händelser av ekonomisk art 
samt statsbidrag 

2022/2 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen 
 
Sammanfattning 
Nämnden har beslutat att införa avvikelserapport som stående 
punkt på nämndens dagordning. Detta är ett sätt för nämnden att 
skapa systematik i sin uppföljning utifrån gällande regelverk samt 
ur revisonshänseende. Avvikelsen ersätter inte nämndens 
uppföljning av den egna ekonomin, utan är ett komplement till 
denna. 

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar från och med 2019-
02-28 statsbidragsansökningar löpande vid varje nämndmöte. 

Statsbidrag: 
Förvaltningen informerar om uppföljning av barn- och 
utbildningsförvaltningens statsbidrag, daterat 2022-12-14. 

Samverkan 
FSG 2022-12-14 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-12-12 
Sammanställning av statsbidrag, daterat 2022-12-14 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-20 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 96 

Information – barn- och utbildningsnämnden 

2022/7 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen 
 
 
Sammanfattning 

 
1. Budget 2023  

Förslag barn- och utbildningsnämndens prioriterade mål, budget 
2023 
  

2. Redovisning - Kommunalt aktivitetsansvar 
Redovisning av Kommunalt aktivitetsansvars (KAA) vars 
uppdrag är att fånga upp personer mellan 16–20 år som 
inte har någon gymnasiebehörighet.  
 

3. Revisionens IT-granskning: kommunens beredskap vid 
IT-störningar och incidenter 
Tjörns kommuns revisorer har fått ett uppdrag att granska 
beredskap för IT-störningar och incidenter i ett urval av 
kommunens nämnder.  
 

4. Arbetsmiljö Skärhamns skola 
För att förbättra inomhusmiljön på Skärhamns skola för 
både elever och personal, genomförs just nu ett flertal 
åtgärder kopplade till ventilation och värmesystem. 
Arbete pågår med att ta fram en handlingsplan både på 
kort- och lång sikt, där också förutsättningarna för 
ersättningslokaler undersöks. 
 

5. Utredning dokumentation disciplinära åtgärder 
Tillsammans med kommunjurist tar förvaltningen fram 
underlag för att säkerställa korrekt hantering och 
dokumentation vid disciplinära åtgärder. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-20 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
6. Statistik förskolan 

Förvaltningen visar nuläge samt framtida behov 
 

7. Information – verksamhetsplan för folkhälsa och social 
hållbarhet Tjörns kommun 2023 
Rådet för hälsa och social hållbarhet har antagit 
verksamhetsplan för folkhälsa och social hållbarhet i Tjörns 
kommun 2023.  
 

8. Fråga från Peter Bäcklund (S) – Ser förvaltningen några 
eventuella neddragningar inom vuxenutbildningen 
framöver? 
Statsbidraget för regional yrkesvux minskar, men Tjörns 
kommun har en god kommunal resurs av förinbetalade 
medel till GR. Det gör att förvaltningens bedömning är att 
vi har goda förutsättningar att bekosta yrkesutbildningar 
via GR vuxenutbildning för de kommuninvånare från Tjörn 
som blir antagna. 
 

9. Informationsplikt förskola 
Information om den nya lag som trädde i kraft 1 juli som innebär 
att kommunerna ska upplysa vårdnadshavare om förskolans 
syfte och barnens rätt till förskola från att barnet ska fylla tre år, 
och sedan löpande till och med att barnet fyller sex år. 
 

10. Utbildningsdag politiker 
Alla politiker bjuds in till en nämndspecifik utbildningsdag 
den 19 januari inför den nya mandatperioden.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-20 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 97 

Beslut – remissvar Laddplan 2023-2026 

2022/214 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till Laddplan 
2023 -2026 

Sammanfattning 

Tjörns kommun har inom ramen för Klimat 2030 – Västra Götaland 
ställer om, antagit ett klimatlöfte om att under 2022 ta fram en laddplan 
för kommunen. Laddplanen fastställer prioriteringar och ansvar för 
genomförande för att säkerställa en kostnadseffektiv och ändamålsenlig 
utbyggnad av laddinfrastruktur.   

Syftet med laddplanen är att främja hållbara resor i kommunen samt att 
undanröja hinder för människor att äga elbil. För personbilsägare är 
den enskilt viktigaste åtgärden att kunna ladda sitt fordon vid bostaden 
(så kallad hemmaladdning). Därför är möjlighet till laddning vid 
bostaden planens prioritet.  

Planen har en tydlig uppdelning mellan vad kommunen behöver 
göra för att uppfylla nu gällande lagkrav och den förhöjda 
ambitionsnivån för prioritering av laddning vid framför allt 
boendeparkeringar.   

Tidigare beslut 
Antagande om kommunens klimatlöften 2022, kommunstyrelsen 
2021-12-02, § 213 

Samverkan 
FSG 2022-12-14 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-12-12 
Laddplan 2023-2026 Remissutgåva 
 
Beslutet skickas till 
Kommunkansli
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-20 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 98 

Beslut - Förändring av Regler för skolskjuts – 
Grundskola, särskola och gymnasiesärskola 

2022/215 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom föreslagna 
förändringar. 

 
Sammanfattning 
Varje år går förvaltningen igenom reglerna för skolskjuts och 
föreslår, i förekommande fall, att dessa förändras i syfte att göra 
dem tydligare. Detta kan föranledas av att förvaltningen får 
signaler på eller själva finner att reglerna i vissa stycken kan 
uppfattas som svårtydda, tvetydiga eller otydliga. Det kan också 
bero på utslag i förvaltningsrätten och/eller att förvaltningen – 
genom nyvunna kunskaper – finner att en förändring är 
nödvändig.    

Förslag till förändringar 

Tillägg underrubrik ”2.5 Växelvis boende”: 

 ”Det finns busslinjer som överensstämmer med övriga regler.” 
 

Underrubriken ”2.6.1 Skolskjuts till annan kommun” förändras i 
sin helhet till:  

 ”Elever som väljer grundskola (kommunal eller fristående) i en 
annan kommun är inte berättigade till skolskjuts.” 

 

Förändring under punkten ”3.3.1 Skolskjuts med linjetrafik” 
gällande kostnad för nytt läsårskort vid oaktsamhet eller förlorat 
dito: 

 ”…vårdnadshavare betala 150 kronor för ett nytt läsårskort.” 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-20 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Under rubriken ”4. Ansvarsfördelning i samband med skolskjuts” 
läggs en ny underrubrik till och den benämns 4.1, detta för till 
följd att redan existerande punkter numreras om i enlighet med 
denna punkts tillkomst:   

”Under höstterminen varje år ska en säkerhetsgenomgång hållas 
samt en utrymningsövning genomföras. Genomgången ska 
genomföras enligt rekommendationer i Trafikverkets föreskrifter 
för skolskjutsning (1988:17) och bland annat omfatta 
trafiksäkerhets- och ordningsregler vid hållplats, vid på- och 
avstigning, under färden samt vid förflyttning till och från 
fordonet. En utrymningsövning ska genomföras och samtal ska 
föras angående åtgärder och uppträdande i samband med en 
eventuell olycka.” 

Tidigare beslut 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-03-18 (Dnr: 2021/38) 

Samverkan 
FSG 2022-12-14 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-12-13 
Regler för skolskjuts grundskola, särskola och gymnasiesärskola - 
förslag 

Beslutet skickas till 
Handläggare för skolskjutsfrågor 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-20 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 100 

Beslut – Förändrade regler och rutiner för läsårskort 

2022/216 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom föreslagna 
förändringar. 

 
Sammanfattning 
Varje år går förvaltningen igenom reglerna för skolskjuts och 
föreslår i förekommande fall, att dessa förändras i syfte att göra 
dem tydligare. Detta kan föranledas av att förvaltningen får 
signaler på eller själva finner att reglerna i vissa stycken kan 
uppfattas som svårtydda, tvetydiga eller otydliga. Det kan också 
bero på utslag i förvaltningsrätten och/eller att förvaltningen – 
genom nyvunna kunskaper – finner att en förändring är 
nödvändig.    

Förslag till förändringar 

Rubriken ”1. Rätten till läsårskort för gymnasielever” lyder 
numera i sin helhet enligt följande: 

” Gymnasieelever omfattas inte av rätten till kostnadsfri skolskjuts 
som regleras i skollagen kap 10.  

Om en elev har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen ska 
elevens hemkommun stå för kostnaderna för elevens dagliga resor 
mellan bostaden och skolan, förutsatt att färdvägen är minst sex 
kilometer. Detsamma gäller för en elev som inte har uppnått 
åldern för att ha rätt till studiehjälp i form av studiebidrag enligt 
studiestödslagen, men som i övrigt uppfyller villkoren för 
bidraget.  

Stödet för elevresorna ska ges kontant eller på annat lämpligt sätt 
som kommunen bestämmer. Kommunen får bestämma hur 
resorna ska ske. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-20 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 För elever folkbokförda i Tjörns kommun lämnas bidraget i första 
hand i form av ett läsårskort till linjetrafiken. 

 Ges stödet kontant ersätts eleven med 1/30 av prisbasbeloppet 
enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för varje hel 
kalendermånad som eleven har kostnader för resor mellan 
bostaden och skolan. 

Bidraget gäller för elever vid både kommunala och fristående 
skolor fram till vårterminen det år eleven fyller 20 år och avser 
resor till och från skolan. För att eleven ska vara berättigad till 
bidrag för elevresor ska följande krav uppfyllas:  

 Eleven studerar på heltid.  
 Eleven har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (CSN).  
 Eleven är folkbokförd i Tjörns kommun. 
 Avståndet mellan elevens folkbokföringsadress och skola är 

minst 6 km.  
 Eleven avser dagpendla mellan hemmet och skolan och inte har 

beviljats inackorderingsbidrag. 

Kommunen har rätt att avgöra i vilken form bidraget ska delas ut.” 

Tidigare beslut 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-03-18 (Dnr: 2021/38) 

Samverkan 
FSG 2022-12-14 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-12-13 
Regler och rutiner för läsårskort gymnasieskola - förslag 

 
Beslutet skickas till 
Handläggare för skolskjutsfrågor 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-20 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 99 

Redovisning av delegeringsbeslut 2022 

2022/5 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av 
delegeringsbeslut 
 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till 
utskott, ordförande och tjänstemän enligt gällande delegationsordning. 
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. 

Vid dagens sammanträde redovisas följande: 

2022/172 Rektor vuxenutbildningen Tjörns kommun 

2022/14 Avtal – Widgit online 

2022/208 Avtal interkommunal ersättning Martinaskolan 

2022/12 Överenskommelse om placering i förskola eller pedagogisk 
 omsorg 

2022/12 Överenskommelse om placering i förskola eller pedagogisk 
 omsorg 

2022/14 Avtal Unikum – Unikt lärande AB 

2022/217 Samverkansavtal om elevhälsodata mellan Tjörns kommun 
och Västra Götalandsregionen samt PUB-avtal 

2022/210 Läsårstider 2023/2024 

2022/5 Anmälan om kränkande behandling under perioden 2022-
11-16 till 2022-12-14 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-20 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2022/5  Beslut om utredning oroande frånvaro under perioden 
2022-11-16 till 2022-12-14 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-20 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 101 

Redovisning av fadderbesök inom förskola och skola 
2022 

2022/6 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar att inga fadderbesök ägt rum 
sedan senaste nämndsammanträdet. 
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