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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2022-06-21 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Gunnemar Olsson (L), ordförande 
Bengt-Arne Andersson (M), 1:e vice ordförande 
Karin Mattson (C) 
Peter Bäcklund (S) 
Christer Ekman (S) 
Christina Ericson (L), tjänstgörande ersättare för Olle Wängborg 
Göran Hermansson (S), tjänstgörande ersättare för Maud Hultberg 
 

Övriga närvarande Erling Alsin (-) fd (V) 
 
 
Lena Ericsson, förvaltningschef 
Dan Christoffersson, verksamhetskoordinator 
Marie Simonsson, verksamhetskoordinator 

     Lars-Einar Hästner, ekonomi 
     Hanna Lilja, nämndsekreterare
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-21 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 56 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen med tillägg av 
”Regeringen avser låta medel för lärarlyftet bli kvar” under punkten 
”Avvikelserapport – tillfälliga händelser av ekonomisk art” samt 
strykning av ”Lekredskap, hyreshöjande respektive underhåll” under 
punkten ”information barn- och utbildningsnämnden”. 
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 Sammanträdesdatum 2022-06-21 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 57 

Ekonomisk uppföljning maj 2022 samt helårsprognos 

2022/53 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisning 
ekonomisk uppföljning januari till maj 2022 

Sammanfattning 
Förvaltningen redovisar ekonomisk uppföljning för perioden 
januari till maj 2022 för barn- och utbildningsnämnden 
verksamhetsområde. Resultatet för perioden visar ett resultat på 
17197 tkr. Helårsprognosen är 350 tkr. 

Samverkan 
FSG 2022-06-15 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-06-15 
Ekonomisk sammanställning över barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter för perioden januari till maj 
2022. 
Förklarande text till ekonomisk sammanställning. 
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 Sammanträdesdatum 2022-06-21 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 58 

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 2022-06-14. 

Avvikande händelse av ekonomisk art. 

Extra studietid och utökad lovskola 
Riksdagen har 2022-06-01 beslutat att elever i årskurs 4-9 i 
grundskolan ska erbjudas extra studietid, för att få hjälp med 
läxor och annat skolarbete. Erbjudandet ska omfatta minst två 
timmar per vecka och det ska vara frivilligt för elever att delta. 
Studietiden ska anordnas under eller i direkt anslutning till 
elevernas skoldag, vid den skola som eleven tillhör. Den extra 
studietiden ska inte räknas in i den minsta totala undervisningstid 
som varje elev i grundskolan har rätt till. Fjärrundervisning får 
användas för extra studietid. 

Vidare ska den lovskola som är obligatorisk för huvudmän att anordna 
utökas med 25 timmar. Den utökade lovskolan ska erbjudas elever i 
grundskolans årskurs 9, som riskerar att inte uppfylla kriterierna för 
betyget E i ett eller flera ämnen och som därmed riskerar att inte bli 
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 Sammanträdesdatum 2022-06-21 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan. Den 
utökade lovskolan ska anordnas på loven under läsåret och uppgå till 
sammanlagt minst 25 timmar. Tiden för lovskola ska inte räknas in i 
den minsta totala undervisningstiden. Det gäller både för lovskola som 
anordnas i juni efter årskurs 9 och för den utökade lovskola som nu ska 
erbjudas under läsårsloven. Den lovskola som en huvudman blir 
skyldig att erbjuda på läsårsloven får inte heller ingå i sådan frivilligt 
anordnad avräkningsbar lovskola som huvudmannen eventuellt 
erbjuder. 

Ändringarna i skollagen börjar gälla den 1 juli 2022. 

Kostnader 
Kostnaderna för ändringarna beräknas till ca 375 000 kronor 
höstterminen 2022 finns inte med i barn- och utbildningsnämndens 
budget 2022.  
 
Regeringen avser låta medel för lärarlönelyftet bli kvar                          
I budgetpropositionen för 2022 aviserade regeringen att lärarlönelyftet 
skulle flyttas till likvärdighetsbidraget, som är ett annat statsbidrag 
inom skolområdet. 

Regeringen kommer nu att göra en översyn av strukturen för de 
olika anslagen och statsbidragen som ingår i dem. Därför är 
regeringens avsikt att låta medel för lärarlönelyftet ligga kvar som 
tidigare för det kommande läsåret 2023/2024. 
 
Samverkan 
FSG 2022-06-15 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-06-09 
Sammanställning av statsbidrag, daterat 2022-06-10 
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 Sammanträdesdatum 2022-06-21 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 59 

Information - barn- och utbildningsnämnden 

2022/7 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
GR-priser 2023 och 2024 

Resultat enkät (GR) åk 2, 5 och 8 
Dan Christoffersson, verksamhetskoordinator, informerar om resultatet 
av GRs enkät åk 2, 5 och 8. 

Sammanfattning av SI beslut 
Förvaltningen redovisar sammanfattning av SI beslut för läsåret 
2021/2022. 

Författningsändringar 2022  
Förvaltningen redovisar författningsändringar fr o m 1 juli 2022 

Rekrytering av rektor Skärhamns skola 
Lena Ericsson, förvaltningschef informerar om rekrytering av rektor 
Skärhamns skola. 

Skolchefsutbildning 
Lena Ericsson, förvaltningschef, kommer att delta på 
skolchefsutbildning. 

Ny struktur – systematiskt kvalitetsarbete 
Förvaltningen informerar om ny struktur – systematiskt kvalitetsarbete. 

Beslut från BEO  
Beslut från BEO 2022-05-23 rörande elev vid Skärhamns skola. 

Starttillstånd för ombyggnation av Häggvallskolan 
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-19 § 110 
att bevilja starttillstånd för ombyggnation av Häggvallskolan samt 
finansiering av driftskonsekvens till 100 procent. 

7



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-21 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Valinformation för personer med funktionsnedsättning 
I vecka 34 planerar KoF i samarbete med studieförbundet vuxenskolan 
att anordna en valskola för personer med funktionsnedsättning. 

Översvämning lokal ”Snäckan”, Skärhamns förskola 
Lena Ericsson, förvaltningschef, informerar om ärendet. 
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Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 60 

Intern kontrollplan 2022 

2022/52 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen 

Sammanfattning 
Förvaltningens interna kontrollplan är ett sätt att tydliggöra 
ansvarsbeskrivningar och rutiner för förvaltningsledningens och 
nämndens styrning och uppföljning.  

Inför arbetet med den interna kontrollplanen för 2022 har en 
riskinventering gjorts. En av riskerna (risk 1) fanns även med i den 
interna kontrollplanen för 2021, men påbörjades inte. 
Kontrollpunkten har inför 2022 avgränsats och formulerats om för 
att bli genomförbar under innevarande år.  

Risk 2 - 4 är formulerade utifrån de slutsatser och 
rekommendationer som presenterats i den granskning KPMG 
genomfört avseende kommunens uppföljning av skolplikt och 
frånvaro i grundskolan.  

Kontrollpunkt 2: Det saknas information om skolplikten på 
kommunens hemsida 

Information och blanketter gällande frånvaro och skolplikt 
kommer samlas på en ny sida på www.tjorn.se. Syftet är att 
tydliggöra vårdnadshavarens ansvar vid upprepad eller längre 
frånvaro och även vilka underlag som behöver vara kommunen 
tillhanda vid in- och utflyttning. 

Risk 3: Det saknas rutiner för anmälan om frånvaro till 
hemkommun 

Komplettering har gjorts av befintliga riktlinjer i förvaltningens 
närvaroplan med rutiner för anmälan till hemkommun.  

 

9

http://www.tjorn.se/


 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-21 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Samverkan 
FSG 2022-06-15 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-06-14 
Intern kontrollplan 2022 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen för kännedom 
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§ 61 

Rättelse tillägg dokumenthanteringsplan - Gallring 
elevhälsan 

2022/84 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att handlingar i 

elevhälsan får gallras under förutsättning att likalydande 
digitala kopior har framställts genom scanning och tillförts 
journalen.  

2. Beslutet förs in i barn- och utbildningsnämndens 
dokumenthanteringsplan.  

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2022-04-28 § 34 att 
handlingar i skolhälsovården får gallras under förutsättning att 
likalydande digitala kopior har framställts genom scanning och 
tillförts journalen.  

Formuleringen skolhälsovården rättas till elevhälsan då beslutet 
gäller hela elevhälsan och inte bara skolhälsovården.  

Tidigare beslut 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-04-28 § 34 

Samverkan 
FSG 2022-06-15 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-06-15 
 
Beslutet skickas till 
Anna Orvefors, advelningschef 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 62 

Redovisning av delegeringsbeslut 2022 

2022/5 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av 
delegeringsbesluten. 

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:  

2022/117 Avtal för medlemskap i skolfederation 2022 

2022/5 Anmälan av kränkande behandling under perioden 2022-05-04 
till 2022-06-14 

2022/5 Beslut om utredning oroande frånvaro under perioden 2022-05-
17 till 2022-06-10 
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Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 63 

Redovisning av fadderbesök inom förskola och skola 
2022 

2022/6 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar redovisning av fadderbesök. 

 
Sammanfattning 
Erling Alsin (-) fd (V) har träffat rektorerna för Tångeröds förskola, 
Fridas Hage samt Häggvallskolan. Barn- och utbildningsnämnden tar 
del av redovisning av besöket. 
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