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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-03-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Gunnemar Olsson (L)
Bengt-Arne Andersson (M)
Maud Hultberg (S)
Bengt Andersson (C)
Olle Wängborg (MP)
Peter Bäcklund (S)
Christy Whiddon (S)
Gert Kjellberg (TP), §§ 22-30
Marianne Möller (-)
Anna-Margareta Haglund (-) §§ 20-21
Louise Marklund (M)
Maud Sundqvist (KD)

Övriga närvarande Anna-Margareta Haglund (-)
Aida Tegeltija (L)
Erling Alsin (V)
Martin Jonsson (S)

Anna Kern, rektor, Skärhamns skola, § 21
Helena Nordevik, medicinsk ansvarig skolsköterska, § 22
Anna Orvefors, avd.chef resurscentrum, § 22
Maritha Medin, förskolechef, Skärhamns förskola § 21
Lena Eriksson, förvaltningschef
Iréne Hillberg, nämndsekreterare
Dan Christoffersson, avd.chef Stab
Marie Simonsson, verksamhetskoordinator
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-03-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 20

Fastställande av dagordning 

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen med följande tillägg:

Punkt 13, fyllnadsval politiska faddrar 2019-2022
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-03-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 21

Information

Dnr

Beslut
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationerna.

Sammanfattning
Muntlig information ges om aktuella händelser och aktiviteter inom förvaltningen.

A. Elevärende – Skärhamns skola
Anna Kern, rektor, informerar om elevärende Skärhamns skola

B. Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 2018
Helena Nordevik, medicinsk ansvarig skolsköterska, informerar 
patiensäkerhetsberättelsen.

C. Förskolans statistik
Maritha Medin, förskolechef, informerar om förskolans statistik, daterad 21 
mars 2019

D. Bokslut 2018
Dan Christoffersson, avd.chef, informerar om bokslut 2018.

E. Ekonomisk uppföljning – preliminärt utfall
Förvaltningen informerar om preliminär ekonomisk uppföljning för januari 
till februari 2019.
Notering
Socialdemokraterna vill ha regelbunden ekonomisk uppföljning av status i 
verksamheterna. Detta för att använda uppföljningen som styrmedel under 
året.

F. Rekrytering av utvecklingschef och förskolechef
Förvaltningschefen informerar om rekryteringarna.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-03-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 22

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 2018

2019/51

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner patiensäkerhetsberättelsen för elevhälsans 
medicinska insats (EMI) år 2018, daterad 2019-03-01.

Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och hänsyn har tagits till 
elevernas bästa.

Sammanfattning
Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska, Helena Nordevik, har inkommit med en 
patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats (EMI) 2018, daterad 
2019-03-01.

Lagen om Patientsäkerheten (2012:659) innebär krav på vårdgivaren att bedriva ett 
systematiskt patientsäkerhetsarbete för att minimera och förebygga vårdskador 
inom verksamheten.

Helena Nordevik, medicinskt ledningsansvarig skolsköterska, redovisar 
patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 2018.

Beslutsunderlag
Patientberättelse för elevhälsans medicinska insats (EMI) år 2018

Tjänsteutlåtande daterat 2019-03-08

Beslutet skickas till
Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska
Avd.chef för Resurscentrum 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-03-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 23

Avvikelserapport - tillfälliga händelser av ekonomisk art 2019

2019/23

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.

Förvaltningen informerar om uppföljning av barn- och utbildningsförvaltningens 
statsbidrag, daterat 2019-03-14 

I och med förändrad resurstilldelning 2019 i jämförelse med 2018 finns en risk att 
förvaltningen inte, helt eller delvis, lever upp till kraven i Skolverkets förskrifter för 
statsbidragen Likvärdig skola 2019, Lågstadiesatsningen läsåret 19/20, 
Fritidshemssatsningen höstterminen 2019 samt Mindre barngrupper i förskolan 
2019.

Samverkan
FSG 2019-03-20, information

Beslutsunderlag
Sammanställning av statsbidrag, daterad 2019-03-14

Tjänsteutlåtande daterad 2019-03-19
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-03-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 24

Begäran som starttillstånd för ny förskola samt ianspråkstagande av 
investeringsbudget

2019/69

Beslut
Barn-och utbildningsnämnden begär starttillstånd för byggnation av ny förskola.

Då budgetbeslut avseenden 2020 för kommunens verksamheter och investeringar 
ännu ej är fattat, begär barn-och utbildningsnämnden starttillstånd för bygge av ny 
förskola i Skärhamn hos Kommunstyrelsen trots att, till dags dato, de 
investeringsmedel som finns avsatta för 2020 inte bedöms vara tillräckliga.

Reservation
Gert Kjellberg (TP) reserverar sig enligt skriftlig reservation som redovisas sist i 
protokollet.

Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte kan antas få negativa konsekvenser för barn.

Sammanfattning
Tjörns kommun har tydliga tillväxtmål och en vision om att öka sin befolkning. 
Befolkningsprognosen utgör kanske det viktigaste faktaunderlaget då kommunen 
genomför både sitt årliga respektive sitt strategiska budgetarbete. Denna visar på ett 
stadigvarande ökat behov av förskola och skola vilket då medför ökade behov av 
lokaler. 

De senaste åren har barn-och utbildningsnämnden varit tvungna att tillgodose ökade 
lokalbehov genom tillfälliga lösningar, både genom att hyra in sig i befintliga till 
förskolor/skolor näraliggande lokaler och genom förhyrning av s.k. moduler. 
Förskolan författningskrav på placering inom fyra månader har här varit en särskilt 
viktig faktor. Sammanfattningsvis bedömer förvaltningen att utvecklingen mot fler 
barn i förskola och skola är stadigvarande och att behovet av fler permanenta 
lokaler av hög kvalitet kommer att öka.

Med ovan beskrivna bakgrund förordar förvaltningen att det snarast byggs en 
förskola i Skärhamnsområdet. 

Till detta kommer att vi idag ser att den nuvarande förskolan i Skärhamn redan är 
fylld innan höstens placeringar startar, dvs. vi bedömer att enbart de barn som under 
våren 2019 står i omplaceringskö kan beredas plats till hösten 2019, till viss del 
eller förhoppningsvis fullt ut. Däremot kan de barn som ny-anmäls under vinter/vår 
2019 med önskan om placering i Skärhamn, inte erbjudas plats på önskad förskola 
utan kommer att hänvisas till kommunens övriga enheter.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-03-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Frågan om lokalresurser för förskola och skola är av stor betydelse för Tjörns 
kommun i ett strategiskt perspektiv. Den berör inte enbart lokaler och barns och 
personals arbetsmiljö utan även vår attraktivitet både för potentiella nya invånare 
och givetvis även nya medarbetare. 

Då budgetbeslut avseenden 2020 för kommunens verksamheter och investeringar 
ännu ej är fattat, föreslås Barn-och utbildningsnämnden begära starttillstånd för 
bygge av ny förskola i Skärhamn hos Kommunstyrelsen trots att, till dags dato, de 
investeringsmedel som finns avsatta för 2020 inte befinns vara tillräckliga.

Samverkan
FSG 2019-03-20

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterad 2019-03-19

Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 19.20 – 19.30

Förslag till beslut på sammanträdet
Bengt-Arne Andersson (M) föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 
Gert Kjellberg (TP) föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen för att 
kompletteras med handlingar som påvisar antal lokaler, skolans area och utseende, 
placering i samhället samt förväntade kostnader för nämnden i fråga om 
lokalkostnader.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller senare.
Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden konstaterar att endast ett förslag nu föreligger och att nämnden beslutar 
i enlighet med Bengt-Arne Anderssons förslag.

Skriftlig reservation
Gert Kjellberg, Tjörnpartiet (TP), reserverar sig enligt följande:
” Jag reserverar mig mot majoritetens beslut att begära starttillstånd trots att 
nämnden saknar ett komplett beslutsunderlag.

Beslutsunderlag är så bristande att det överhuvudtaget inte går att utreda en skolas 
placering, storlek, tidsaspekter för uppförandet samt kostnader för nämnden ifråga 
om lokalkostnader etc.

Nämndens majoritet har ett ansvar för nämndens ekonomiska situation mot den 
bakgrunderna är det oansvarigt att ta beslut i blindo i en fråga som kommer att 
belasta nämnden avsevärt ekonomiskt.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-03-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

För att uppfylla ansvaret enligt nämnden reglemente måste det finnas kompletta 
beslutsunderlag att tillgå för nämndens ledamöter.

Jag bedömer att nämnden inte kan uppfylla det ansvar som fullmäktige beslutat om.

Jag reserverar mig således mot majoritetens beslut att utan kännedom och sakliga 
underlag besluta om att begära starttillstånd för en förskola någonstans i Skärhamn.”

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-03-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 25

Remiss - digital strategi för Tjörns kommun 2019-2022

2019/39

Beslut
Barn-och utbildningsnämnden godkänner remissen och ställer sig bakom förslaget 
till digital strategi och de kommande arbetet med följande tillägg:

Barn-och utbildningsnämnden anser i sitt remissvar att kommunens digitala strategi 
visat på god omvärldsbevakning och utifrån denna bl.a. definierat väl avvägda 
strävansmål och principer för kommunens kommande arbete.
 
Vidare önskar barn-och utbildningsnämnden att målen kunde kompletteras med en 
större konkretion och tydlighet i allmänhet och exempel/förslag på aktiviteter i 
synnerhet vilka kunde, då dessa kunde omsättas i kommunens samtliga nämnder, 
bidra till en bättre och eventuellt även snabbare måluppfyllelse.

Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte kan antas få negativa konsekvenser för barn.

Sammanfattning
Enligt beslutad budget 2018 ska en digital strategi tas fram för Tjörns kommun. För 
att förankra föreslagen digital strategi i verksamheten krävs en remissrunda till 
samtliga nämnder och styrelser.

Kommunstyrelsen har översänt förslag på digital strategi på remiss till barn- och 
utbildningsnämnden.

Remissvar ska ha inkommit till kommunkansliet senast 2019-04-01

Samverkan
FSG 2019-03-20

Beslutsunderlag
Digital strategi 2019-2022
KSAU:s tjänsteutlåtande Digital strategi för Tjörns kommun
Beslut KSAU 2019-01-24 § 23 Digital strategi för Tjörns kommun
Tjänsteutlåtande daterad 2019-03-21

Beslutet skickas till
Kommunkansliet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-03-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 26

Remiss - förslag till principiella ställningstagande kring införande av 
volymrelaterad resurstilldelning inom förskola och grundskola, s.k 
skolpeng

2018/252

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte ställa sig bakom det förslag till 
principiella ställningstagande kring införande av volymbaserad resurstilldelning 
inom förskola och skola s.k. skolpeng.

Sammanfattning
Barn-och utbildningsnämnden uppfattar sammanfattningsvis inte att de förändringar 
som föreslås i Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande är särskilt omfattande jämfört 
med idag. Avgörande för barn- och utbildningsnämndens remissvar har varit att 
tjänsteutlåtandet:
 inte ger ett ökat inflytande över ramtilldelningen
 förmodligen ökar administrationen kring samma tilldelning/antal 

kronor
 inte ger nämnd, förvaltning eller enskild chef mer än i begränsad 

del bättre/fler verktyg kring sin egen budgethantering 

Samverkan
FSG 2019-03-20

Beslutsunderlag
KSAU 2018-10-18 § 209, förslag till principiella ställningstaganden kring införande 
av volymrelaterad resurstilldelning inom förskola och grundskola, s.k. skolpeng.

KSAU 2018-10-15, tjänsteutlåtande

Tjänsteutlåtande daterad 2019-03-20

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-03-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 27

Beslut avseende årskurs 6 placering

2019/68

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att organisationen av årskurs 6 läsåret 
2019/20 är densamma som läsåret 2018/19.

Reservation
Gert Kjellberg (TP) reserverar sig enligt skriftlig reservation som redovisas sist i 
protokollet.

Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet får konsekvenser för barn

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2016-06-16 § 128, delegerat till barn- och 
utbildningsnämnden att fatta beslut avseende årskurs 6 planering.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att placeringen av årskurs 6 läsåret 
2019/20 ska vara som den varit läsåret 2018/19. Det innebär att de elever som 
läsåret 2018/19 går i åk 5 i Myggenäs, Fridas hages och Kållekärrs skolor börjar åk 
6 på Häggvallskolan höstterminen 2019, medan de elever som läsåret 2018/19 går i 
åk 5 på Skärhamns och Rönnängs skolor också fullföljer åk 6 på dessa skolor.

Samverkan
FSG 2019-03-20

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterad 2019-03-19

Förslag till beslut på sammanträdet
Bengt-Arne Andersson (M) föreslår att nämnden beslutar att organisationen av 
årskurs 6 läsåret 2019/2020 är densamma som läsåret 2018/2019.
Gert Kjellberg (TP) föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen för att 
kompletteras med kostnader och redovisning per skolenhet hur elever som ska börja 
årskurs 6 till terminsstarten hösten 2019 kan stanna kvar i sina nuvarande 
skolenheter.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller senare.
Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-03-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ordföranden konstaterar att endast ett förslag nu föreligger och att nämnden beslutar 
i enlighet med Bengt-Arne Anderssons förslag.

Skriftlig reservation
Gert Kjellberg (TP) reserverar sig enligt följande
”Jag reserverar mig mot majoriteten i nämndens beslut att inte vidare utreda 
möjligheterna att skolbarnen skall få gå kvar i sina nuvarande mellanstadieskolor i 
årskurs sex.

Utan istället tvingas skolbarnen byta skola till för dem en okänd skolmiljö under en 
viktig fas i barnens mognadsprocess. Det blir svårt att möjliggöra en rättvis 
betygsättning när skolbarnen rycks från sin skola det sista läsåret på mellanstadiet. 
Skollagens bestämmelser att lärarna skall följa eleverna under hela mellanstadiet för 
betygsättning blir omöjligt.

Dessutom ur en rättvise aspekt så kommer skolbarnen i mellanstadiet i Rönnäng och 
Skärhamn så kan få fördelar i deras betygsättning jämfört övriga skolelever i 
mellanstadiet på Tjörn då eleverna i årskurs sex i Rönnäng och Skärhamns skolor får 
stanna kvar under årskurs sex. 

Det är ett stort steg för ett barn att i redan under årskurs sex möta ett högstadium 
med elever med en helt annan mognadsgrad. Hårdare språkbruk och nyfikenhet på 
alkohol etc. exponeras tidigare för barn som skall börja årskurs sex på en 
högstadieskola.

Jag och Tjörnpartiet vill att alla elever skall få samma chans till en rättvis utbildning 
samt en trygg skolmiljö. 

Jag anser det mycket olyckligt att andra partier inte ens vill utreda om det är möjligt 
att låta fler skolelever som skall börja i årskurs sex stanna kvar i deras 
mellanstadieskolor.

Jag reserverat mot majoritetens beslut att inte utreda möjligheterna att låta 
skolbarnen stanna i deras nuvarande skolor när barnen skall börja i årskurs sex.

Tjörnpartiet hade som vallöfte att låta barnen gå kvar i mellanstadieskolorna under 
årskurs sex. Tråkigt att inte övriga partier som lovade samma sak nu inte vill stå för 
deras vallöften.

Gert Kjellberg
Tjörnpartiet”

Beslutet skickas till
Rektorer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-03-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 28

Redovisning av fadderbesök inom förskolans/skolans 
områdesenheter

Dnr

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tackar för redovisningarna.

Sammanfattning
Aida Tegeltija (L) redovisar för fadderbesök som gjorts på Skärhamns förskola och 
Skärhamns skola.

Bengt Andersson (C) och Peter Bäcklund (S) redovisar för fadderbesök som gjorts 
på Bleketskolan.

Maud Hultberg redovisar för fadderbesök som gjorts på Resurscentrum.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-03-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 29

Anmälan av delegeringsbeslut 2019

2019/25

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, 
ordförande och tjänstemän enligt en av barn- och utbildningsnämnden antagen 
delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till barn- och utbildningsnämnden.

Redovisningen innebär inte att barn- och utbildningsnämnden får ompröva eller 
fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad 
delegation.

Vid dagens sammanträde föreligger följande redovisning:

Från: Presidieutskottet
Dnr 2019/43
Presidieutskottets beslut 2019-03-13 – bidrag till fristående förskola, fritidshem, 
förskoleklass, grundskola, särskola och enskild pedagogisk omsorg 2019.

Dnr 2109/60
Presidieutskottets beslut 2019-03-13 – granskning av planförslag Ävja 1:29 m fl.

Från: Förvaltningschef
Dnr 2019/52
Överenskommelse om samverkan kring praktiknära forskning med Göteborgs 
universitet.

Dnr 2018/476
Personuppgiftsbiträdesavtal, Unikum - Unikt lärande AB.

Dnr 2018/504
Hyreskontrakt för Bleketskolan Modul II.

Dnr 209/35
Avtal verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med Högskolan Väst.

Från: Rektor Bleketskolan
Dnr 2019/7
Utredning om kränkande behandling har avslutats. En elev åk7 har varit utsatt av 
andra elever i klassen.

Dnr 2019/29
Utredning om kränkande behandling har avslutats. En elev åk 8 fysiskt utsatt av 
annan elev.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-03-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Dnr 2019/30
Utredning om kränkande behandling har avslutats. En elev åk 8 fysiskt utsatt av 
annan elev.

2019/55
Ansökan och beslut om att gå om en årskurs.

2019/65
Utredning om kränkande behandling har påbörjats. Elev åk 7 är utsatt av två andra 
elever på skolan.

Dnr 2018/481
Utredning om kränkande behandling har avslutats. Elev åk 7 har känt sig kränkt av 
annan elev i klassen.

Från: Rektor Häggvallskolan
Dnr 2019/57
Utredning om kränkande behandling har påbörjats. Elev åk 7 känner sig kränkt av 
två andra elever i klassen.

Dnr 2019/58
Utredning om kränkande behandling har påbörjats. Elev åk 6 känner sig kränkt av 
annan elev.

Dnr 2019/59
Utredning om kränkande behandling har påbörjats. Elev årskurs 7 känner sig kränkt 
av två andra elever i åk 7.

2019/61
Utredning om kränkande behandling har påbörjats. Elev åk 7 känner sig kränkt av 
annan elev i samma årskurs.

16



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-03-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 30

Fyllnadsval - politiska faddrar 2019-2022

Dnr

Beslut
Maud Sundqvist (KD) utses som politisk fadder för Häggvallskolan, Fridas hage 
skola/fritidshem, särskolan och Tångeröds förskola tillsammans med tidigare valda 
faddrar (Marianne Möller och Erling Alsin).

Olle Wängborg (MP) utses som politisk fadder även för Resurscentrum tillsammans 
med tidigare vald fadder (Maud Hultberg). Olle Wängborg är också fadder för 
Myggenäs områdesenhet.

Sammanfattning
Nämnden har tidigare utsett politiska faddrar för förskolans/skolans områdesenheter 
2019 till 2022.

Förslag till komplettering av ytterligare faddrar, Maud Sundqvist och Olle 
Wängborg.

Tidigare beslut
BUN 2019-01-31 § 3
Presiedieutskottet 2019-02-13

Beslutet skickas till
Rektor och förskolechef på Häggvallskolans områdesenhet.
Avd.chef Resurscentrum
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