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Barn- och utbildningsnämnden
2015-08-27

KALLELSE/DAGORDNING
Ledamöter kallas & ersättare underrättas

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder den 27 augusti 2015, 
kl. 08:30-ca 18:00, Kommunhuset, Stora Tjörnsalen

Inbjudna
08:30-15:00 Förskolechefer och rektorer inbjudes.
Förskolechefer/rektorer/nämnd delas in i grupper där 
redovisning/diskussioner av kvalitetsarbete 2015 sker.
Tidplan:
08:30-12:00 Redovisning
12:00-13:00 Lunch
13:00-15:00 fortsättning
15:00-15:30 Kaffe
15:30-ca 18:00 Nämndens ärenden, se nedan

Inledning

1 Upprop

2 Val av justerare

3 Fastställande av dagordning

Ärende

4 Redovisning av kvalitetsarbete 2015 2015/137 3 - 4

5 Regler och rutiner för skolskjuts i Tjörns 
kommun

2015/144 5 - 10

6 Komplettering till barn- och 
utbildningsnämndens delegationsordning

2015/152 11 - 31

7 Utredning -  Skola 2025 2015/52 32 - 80

Information/redovisning

8 Information/redovisning 2015/91 81 - 92
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Välkomna!
Björn Möller Iréne Hillberg
ordförande nämndsekreterare

Personalföreträdare har rätt att närvara vid punkt 7
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Barn- och utbildningsnämnden
 

2015-08-18 Dnr 2015/137-619

Dan Christoffersson
Utvecklingschef Barn- och utbildning
0304-60 19 04
dan.christoffersson@tjorn.se

 Barn- och utbildningsnämnden

 
 
   

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 212000-1306
Fax 0304-60 10 19 BG 641-9741Tjörns kommun
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E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se
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Redovisning av kvalitetsarbete 2015

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden tackar förskolechefer och rektorer för 
redovisning av kvalitetsarbete.

Sammanfattning
Alla verksamheter ska arbeta med att förbättra kvalitén i verksamheten 
och ska årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning. Syftet är ett 
ständigt pågående förbättrings- och utvecklingsarbete där föräldrar, 
elever och personal görs delaktiga. Målet är nöjda kunder, god 
måluppfyllelse och en trygg och säker miljö.

Förskolechefer och rektorer har upprättat kvalitetsarbete för sina enheter 
för tiden augusti 2014 till juni 2015 och redovisar dessa skriftligt för 
nämnden. Under en heldag i augusti 2015 kommer förskolechefer och 
rektorer arbeta tillsammans med nämnden då även möjlighet till frågor 
kommer att ges.

Samverkan
Information FSG 2015-09-02

Bilagor
Kvalitetsarbete augusti 2014 till juni 2015 från följande förskolor/skolor:
Förskolor
Kållekärr, Långekärr, Myggenäs Rönnäng, Skärhamn och Tångeröd
Skolor
Bleket, Fridas hage, Häggvall, Kållekärr, Långekärr, Myggenäs, 
Rönnäng och Skärhamn

Beslutet skickas till
Verksamhetschefer
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2015-08-18 Dnr 2015/137-619

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 212000-1306
Fax 0304-60 10 19 BG 641-9741Tjörns kommun

471 80 Skärhamn
Kroksdalsvägen 1

E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Ärendet 
Alla verksamheter ska arbeta med att förbättra kvalitén i verksamheten. 
Syftet är ett ständigt pågående förbättrings- och utvecklingsarbete där 
föräldrar, elever och personal görs delaktiga. 
Målet är nöjda kunder, god måluppfyllelse och en trygg och säker miljö.
Skolan ska årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning som ska 
innehålla:
 en övergripande bild och bedömning av kvaliteten och 

måluppfyllelsen i sin verksamhet med stöd av faktauppgifter och 
beskrivningar, 

 särskilda insatser som har genomförts för att förbättra verksamheten 
under den tid redovisningen omfattar, 

 skillnader i måluppfyllelse för att bidra till likvärdighet i pedagogisk 
verksamhet och utbildning.

Barnperspektivet
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och hänsyn har 
tagits till barnens bästa.

Staffan Sjölund
Förvaltningschef
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Barn- och utbildningsförvaltningen
 

2015-08-11 Dnr 2015/144-623

Anders Bergius
Planeringschef, barn- och utbildning 
0304-60 14 74
anders.bergius@tjorn.se

Barn- och utbildningsnämnden
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Regler/rutiner för skolskjuts inom Tjörns kommun 

Förslag till beslut
Nämnden fastställer förvaltningens förslag för nya regler/rutiner för 
skolskjuts inom Tjörns kommun.

Sammanfattning
Som en följd av beslut att återinföra avståndsrelaterad skolskjuts har 
regler/rutiner för skolskjuts inom Tjörns kommun reviderats.

Tidigare beslut
BUN 2015-06-10 § 48

Bilagor
Regler/rutiner för skolskjuts inom Tjörns kommun

Beslutet skickas till
Rektorer
Skoladministratörer
Tjörns kundcenter
Kommunstyrelsen, för kännedom
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2015-08-11 Dnr 2015/144-623

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 212000-1306
Fax 0304-60 10 19 BG 641-9741Tjörns kommun

471 80 Skärhamn
Kroksdalsvägen 1

E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Ärendet 
2010 beslutades att samtliga elever från förskoleklass till och med 
årskurs 9 skulle få läsårskort vid starten av läsåret 2011/2012. Samtliga 
elever i grundskolan har sedan dess fått läsåskort oavsett avståndet till 
skolan.

Nämnden har beslutat upphäva tidigare beslut från 2010.

Förvaltningen har getts i uppdrag att genomföra en översyn av tidigare 
skolskjutsbestämmelser/regler. De reviderade bestämmelserna ska 
redovisas för fastställande på nämndens sammanträde i augusti 2015.

Barnperspektivet
Beslutet medför vissa försämringar för eleverna, men är helt i enlighet 
med skollagen.

Staffan Sjölund
Förvaltningschef
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Dokumenttyp och beslutsinstans

Regler/Rutiner 

Barn- och utbildningsnämnden

Dokumentnamn

Dnr 2015/144.623

Regler/rutiner för 
skolskjuts i Tjörns 
kommun

Fastställd/Upprättad

2015-08-27 § xx

Dokumentansvarig

Anders Bergius, planeringschef
Dokumentet gäller för

Tjörns kommun
Giltig till och med

Tills vidare

UTKAST

Regler/rutiner för 
skolskjuts inom 
Tjörns kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen
Anders Bergius, planeringschef
2015-08-11
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Regler och rutiner för skolskjuts

1. Avstånd mellan elevens bostad och skola
Med avstånd avses närmaste väg mellan bostad och anvisad skola. 
Avståndet baseras på kommunens geografiska informationssystem (GIS).

För att vara berättigad till skolskjuts ska avståndet mellan elevens bostad 
och anvisad skola vara minst enligt nedan:

Förskoleklass till och med årskurs 3 2000 meter
Årskurs 4 till och med årskurs 6 3000 meter
Årskurs 7 till och med årskurs 9 5000 meter

2. Avstånd mellan bostad och hållplats
Med avstånd avses närmaste väg mellan bostad och hållplats.
Avståndet baseras på kommunens geografiska informationssystem (GIS).

I de fall eleven är berättigad till läsårskort, gäller nedanstående avstånd 
mellan hemmet och närmaste hållplats:

Förskoleklass till och med årskurs 3 2000 meter
Årskurs 4 till och med årskurs 6 3000 meter
Årskurs 7 till och med årskurs 9 4000 meter

3. Val av annan skola inom Tjörns kommun
Elever som väljer annan än anvisad skola inom Tjörns kommun, har rätt 
till läsårskort om avståndet till den anvisade skolan berättigar till detta.

4. Växelvis boende vid delad vårdnad
Växelvis boende innebär att barnet vistas ungefär lika mycket hos båda 
föräldrarna.

Elever som omfattas av delad vårdnad och växelvis boende har rätt till 
skolskjuts till och från båda adresserna om: 
 elev och båda föräldrarna är bosatta inom Tjörns kommun och det är 

dessa adresser som räknas. 
 det är fråga om regelbundet växelvis boende och inte tillfälliga resor 

till den andre föräldern.

5. Fritidshem före och efter skolan
Om elev har plats på fritidshem före och/eller efter skolan, gäller att 
vårdnadshavare än ansvarig för transport till och från denna verksamhet.
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6. Skolskjuts för elever med särskilda behov
Elever som inte är berättigade till skolskjuts enligt rubrikerna ovan, kan 
få skjuts beviljad om det finns särskilda skäl för detta. Ansökan görs på 
särskild blankett. Om medicinska skäl ligger till grund för ansökan, ska 
detta kunna styrkas med läkarintyg.

7. Ordningsregler i samband med skolskjuts
Skolan ska inför varje läsår informera om vilka ordningsregler som gäller 
i samband med resor med skolskjuts. Ansvaret för att reglerna följs har:

Förälder och elev Från och till hållplats vid hemmet
Föraren Under transporten till och från skolan
Skolan Från och till hållplats vid skolan

Eleverna åker med den reguljära linjetrafiken, vilket gör att det även kan 
finnas andra resenärer med på resan.
Alla elever ska använda säkerhetsbältet fram tills dess bussen stannat för 
avstigning. Utrustning som bandyklubbor, skateboards, kickbikes m m 
ska under resan ligga på golvet under stolarna eller på annat ställe som 
föraren anvisar.
Många barn kommer att åka samtidigt och det är viktigt att alla hjälps åt 
för att resan ska bli trevlig och säker. Ombord i bussen är det chauffören 
som har ansvaret och det är också denne som ansvarar för att reglerna 
följs. 

8. Tillfällig skolskjuts vid olycksfall eller sjukdom
Planerad operation eller sjukdom – kontakta skolans rektor
Om en elev inte kan ta sig till skolan på vanligt sätt på grund av operation 
eller sjukdom ansöker föräldrarna hos respektive rektor på skolan om 
tillfällig skolskjuts. Ansökan ska vara styrkt med läkarintyg. Kommunen 
anordnar skolskjuts.

Olycksfall – kontakta kommunens försäkringsbolag
En elev som skadar sig i samband med en olycka kan via kommunens 
försäkringsbolag få tillfällig skolskjuts till och från skolan. Tillfällig 
skolskjuts som ersätts av ett försäkringsbolag räknas inte in i kommunens 
skolskjutsverksamhet. Det är föräldern som ska påtala behovet av 
skolskjuts i samråd med kommunens försäkringsbolag.
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9. Läsårskort/busskort

De elever som är berättigade till läsårskort, får dessa på respektive skola i 
samband med skolstart.

Vid förlorat läsårskort tas avgift ut enligt följande:
Förskoleklass till och med årskurs 6 100 kronor
Årskurserna 7 till 9 150 kronor
Gymnasiet 200 kronor

Ersättningskortet hämtas på Tjörns kundcenter i Skärhamn mot kontant 
betalning.

Är läsårskortet obrukbart kan kortet bytas kostnadsfritt hos Tjörns 
kommuns kundcenter i Skärhamn. 

Om kortet försvinner
Kontakta Tjörns Omnibus, telefon 0304-67 50 10, och fråga om kortet 
upphittats på bussen. Om kortet inte hittas, meddela skolan.
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Komplettering till barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om följande komplettering till 
delegationsordning:
1. Punkt 6.12 (personal)
Beslut om anställning
Delegerat till förvaltningschef att besluta om anställning av stabschefer, 
personal centralt, förskolechefer och rektorer.
Delegera till avdelningschef att besluta om anställning av personal 
tillhörande Resurscentrum.
Delegera till förskolechef/rektor att besluta om anställning av personal 
vid enheten.
Villkor/kommentar: I samråd med personalchef/förhandlingssekreterare

2. Punkt 7.11 (övrigt)
Beslut i brådskande ärende
Delegera till ordförande att besluta i brådskande ärende där nämndens 
avgörande inte kan inväntas.
Villkor/kommentar: Om möjligt efter samråd med presidieutskottet.

3. Punkt 7.12 (övrigt)
Beslut om undantag från skolskjutsregler
Delegera till planeringschef att besluta om undantag från 
skolskjutsregler.
Villkor/kommentar: I samråd med förvaltningschef

Sammanfattning
Förvaltningen föreslår att delegationsordningen kompletteras med 
följande punkter:
 Beslut om anställning
 Beslut i brådskande ärende
 Beslut om undantag från skolskjutsregler
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2015-08-18 Dnr 2015/152.002- 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 212000-1306
Fax 0304-60 10 19 BG 641-9741Tjörns kommun

471 80 Skärhamn
Kroksdalsvägen 1

E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tidigare beslut
BUN 2015-01-22 § 9, revidering av barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning

Bilagor
Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning med komplettering, 
daterad 18 augusti 2015

Beslutet skickas till
Förvaltningschef
Planeringschef
Stabschefer
Förskolechefer
Rektorer
Skoladministratörerna

Barnperspektivet
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram 
till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt 
berör barn.

Staffan Sjölund
Förvaltningschef
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Tjörn − Möjligheternas ö

Dnr 2015/152.002
Förslag - komplettering

Delegationsordning 
inom barn- och 
utbildningsnämndens 
område

Datum: 2015-01-13, kompl.2015-08-18
Ytterligare formalia: Barn- och utbildningsnämnden 2015-01-22 § 9

Komplettering 2015-08-27 §
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BoU-nämndens delegationsordning 

Regler för delegation

Delegation inom en nämnd
Regler om delegering av ärenden inom en nämnd finns i 6 kap. 33 – 38 §§ 
kommunallagen (KL).
Bestämmelserna ger nämnderna möjlighet att delegera sin beslutanderätt. 

Nämnden avgör själv i vilken utsträckning man vill använda sig av sin 
delegeringsrätt, inom de ramar som KL anger, och bestämmer de ärenden man vill 
delegera och till vem. Nämnden kan delegera till sitt presidieutskott, till ledamot 
eller ersättare i nämnden och till anställd i kommunen.
Nämnden kan även ställa upp villkor för delegationen, enligt 38 § KL. Väsentligt är 
att delegeringsmöjligheten inte används på ett sådant sätt att nämnden avhänder sig 
ledningen av och ansvaret för de principiellt viktiga frågorna.

I 34 § KL anges de, frågor/ärenden som nämnden inte har rätt att delegera.

Nämnden kan inte delegera 
 Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 

kvalitet. 
 Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige liksom yttranden 

med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har 
överklagats.

 Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, samt. 

 Vissa ärenden som anges i särskilda författningar.

Det är viktigt att framhålla att offentlighetsprincipen och den därmed förknippade 
rätten för allmänheten att ta del av allmänna handlingar inte ändras av att 
beslutanderätten delegeras.

Delegeringens innebörd
Genom delegering flyttas beslutanderätten över från nämnden till delegaten. 
Delegaten träder helt i nämndens ställe. Beslut som fattas med stöd av delegering 
är juridiskt sett ett nämndbeslut. Det betyder bl. a att delegatens beslut kan 
överklagas på precis samma sätt som ett nämndbeslut. Revisionsansvaret för 
delegationsbeslutet ligger hos nämnden, men nämnden kan inte ändra ett beslut 
som fattats av delegaten. Nämnden kan dock när som helst återkalla lämnad 
delegation.

Utformning av delegationsbeslut
Hur ska då ett delegationsbeslut utformas?
I princip gäller samma formregler för delegationsbeslut som för nämndbeslut. Detta 
innebär att det alltid måste finnas någon form av skriftlig dokumentation, dvs. 
delegerad beslutanderätt får aldrig utövas endast muntligt. Detta är även en 
förutsättning för återrapportering till nämnden.
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BoU-nämndens delegationsordning 

Som minimikrav är det rimligt att den skriftliga dokumentationen över ett 
delegationsbeslut ska innehålla uppgift om:
 vem som fattat beslutet,
 när och vilket beslut som fattats, samt
 vad beslutet avser

Delegaten beslutar i de ärenden som ingår i delegeringsuppdraget. Finner delegaten 
att ett ärende är av större vikt eller av principiell betydelse bör och kan han/hon 
hänskjuta ärendet till nämnden för avgörande. Det är alltså nämnden som i så fall 
har att fatta beslut, aldrig nämndens presidieutskott.
En delegat får inte själv överlåta åt någon annan att fatta beslut i delegatens ställe, 
sk. vidaredelegering. Det är endast tillåtet för kommunchef och förvaltningschef. 
Då nämnden medgivit förvaltningschef, att i sin tur uppdra åt annan anställd inom 
kommunen att besluta i hans/hennes ställe, ska sådant beslut anmälas till 
kommunchef/förvaltningschefen.

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden enligt 35 § KL. 
Anmälan har främst som syfte att tillgodose rättssäkerhetsaspekter och nämndens 
informations- och kontrollbehov.
Nämnden bestämmer själv när och hur anmälan ska ske. Det viktigaste är inte 
metoden och rutinerna, utan att man genom nämndens protokoll kan identifiera 
varje delegationsbeslut för att de bl. a ska kunna överklagas. Tidpunkten för 
anmälan tas som utgångspunkt för beräkning av överklagandetiden när beslutet 
överklagas med laglighetsprövning enligt KL. Överklagandetiden räknas från den 
dag då justeringen av nämndsprotokollet, vid vilket delegationsbeslutet har anmälts, 
tillkännages på kommunens anslagstavla.

Som alternativ kan överklagandetiden räknas från den dag ett särskilt protokoll över 
delegationsbeslutet upprättats, justerats och anslagits på anslagstavlan. Ett sådant 
beslut ska trots detta också anmälas till nämnden.

Huvudprincipen för anmälan av delegationsbeslut är att beslutet bör anmälas så 
snart som möjligt, framför allt om det kan förväntas att ett delegationsbeslut 
kommer att överklagas.

Vid överklagande enligt förvaltningslagen (förvaltningsbesvär) börjar 
överklagandetiden att löpa när den enskilde som är berörd av beslutet delgivits 
detta. Detta innebär dock inte heller att undantag från anmälningsplikten kan göras.

Anmälan av delegationsbeslut till nämnd
Nämnden beslutar att anmälan av delegationsbeslut ska ske vid nämndens nästa 
sammanträde efter det att ett delegationsbeslut fattats, enligt utformade regler för 
detta. 
Sista kolumnen ”Anm”
C = Besluten finns tillgängliga hos delegaten. Behöver inte redovisas till 
nämnden men ska finnas tillgängliga hos delegaten ifall nämnden begär in 
uppgifter.
Övriga beslut anmäls via registreringsprogrammet ”Evolution” till nämnden.
Blanketterna A och B ska inte längre användas.
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BoU-nämndens delegationsordning 

Rektors beslut
Om rektor har rätt (enligt skollagen eller skolförordningen) att delegera sin 
beslutanderätt, gäller samma regler som för nämnden.
Genom delegering flyttas beslutanderätten över rektor till delegaten. Delegaten 
träder helt i rektors ställe. Beslut som fattas med stöd av delegering är juridiskt sett 
ett rektorsbeslut. Det betyder bl. a att delegatens beslut kan överklagas på precis 
samma sätt som ett rektorsbeslut. Revisionsansvaret för delegationsbeslutet ligger 
hos rektor, men rektor kan inte ändra ett beslut som fattats av delegaten. Rektor kan 
dock när som helst återkalla lämnad delegation.

Hur ska då ett delegationsbeslut utformas?
I princip gäller samma formregler för delegationsbeslut som för nämndbeslut. Detta 
innebär att det alltid måste finnas någon form av skriftlig dokumentation, dvs. 
delegerad beslutanderätt får aldrig utövas endast muntligt. Detta är även en 
förutsättning för återrapportering till rektor.
Som minimikrav är det rimligt att den skriftliga dokumentationen över ett 
delegationsbeslut ska innehålla uppgift om:
 vem som fattat beslutet,
 när och vilket beslut som fattats, samt
 vad beslutet avser

Varje ärende och delegationsbeslut ska registreras. Anmälan av delegationsbeslut 
ska ske löpande till rektor efter det att ett delegationsbeslut fattats, enligt utformade 
regler för detta. 

Verkställighet
I en kommunal verksamhet finns beslut eller avgöranden som inte är beslut enligt i 
kommunallagens mening. De besluten är i stället rent verkställande eller 
förberedande åtgärder. Dessa åtgärder måste skiljas från kommunallagens 
beslutsbegrepp och omfattas inte av delegeringsreglerna. I dessa ärenden saknas 
utrymme för självständiga bedömningar. Gränsen mellan verkställighet och 
delegering är således att vid delegering finns alternativa lösningar och att 
beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar, vidare bör man 
beakta huruvida det från allmänhetens sida är angeläget att kunna överklaga 
beslutet. Beslut som är ren verkställighet kan inte överklagas.

Verkställighet är beslutanderätt som följer den anställdes arbetsfördelning. Oftast är 
frågorna redan reglerade i lag eller avtal. Exempel på detta är arbetsmiljöfrågor av 
löpande karaktär, tillämpning av kommunal taxa, t ex debitering av VA-avgift, 
barnomsorgsavgift m.m. 

Överklagande
I delegationsordningens högerkolumn ”Villkor/kommentar” framgår till vem 
beslutet får överklagas hos.
Vissa beslut kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd och vissa till 
förvaltningsdomstolen. Gemensamt för dessa är:
När eleven/elevens vårdnadshavare får ta del av beslutet, kan denne överklaga 
beslutet.
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 Överklagandet ska ske inom tre veckor från den dag som man fick ta del av 
beslutet

 Överklagandet ska alltid skickas till den som har fattat beslutet. I brevet ska den 
som överklagar ange beslutets diarienummer och i korthet vad beslutet handlar 
om och vilken ändring man vill ha istället Den som fattat beslutet kan ändra på 
beslutet eller att tidigare beslut står fast.

 Den som fattat beslutet, kollar att överklagandet har inkommit i rätt tid.
Har överklagandet inkommit i rätt tid och beslutet inte ändras skickas 
överklagandet vidare till den instans som ska ha överklagandet.

Vid prövning av ett överklagande ska beslutet antingen fastställas eller upphävas. 
Upphävs det överklagade beslutet ska ärendet, om det behövs, visas åter till den 
som fattat beslutet för ny prövning.

17



 Sida 6 (19)
BoU-nämndens delegationsordning 

Innehållsförteckning

Förkortningar ........................................................................7

1. Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem .....................8-9

2. Förskoleklass/grundskola/grundsärskola...................10-12

3. Gymnasieskola/gymnasiesärskola/kommunens 
aktivitetsansvar ..................................................................13

4. Vuxenutbildning, Särvux och Svenska för invandrare ....14

5. Ekonomi ..........................................................................15

6. Personal .........................................................................16

7. Övrigt .............................................................................17

Rektor (för kännedom)...................................................18-19
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I delegationslistan används följande förkortningar

SL = Skollagen

Gyf = Gymnasieförordningen

Särvux = Särskild utbildning för vuxna

Sfi = Svenska för invandrare

SFS = Svensk Författningssamling

Avd.chef = Avdelningschef (Resurscentrum)

Fsk.chef = Förskolechef

Förh.sekr = Förhandlingssekreterare

Förv.chef = Förvaltningschef

Plan.chef = Planeringschef

Utv.chef = Utvecklingschef
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Ärende Lagrum Delegat Villkor/kommentar Anm.

1 Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

1 Erbjuda plats i förskola eller i 
pedagogisk omsorg, erbjuda 
utbildning i fritidshem

Skollagen 
8:5-6, 14:5, 25:2

Fsk.chef/
rektor

2 Beslut om placering vid annan 
förskolenhet/fritidshemsenhet än 
den vårdnadshavaren önskar

Skollagen 
8:15, 14:10

Fsk.chef
/rektor

3 Beslut om plats i 
förskola/fritidshem för barn med 
särskilda behov

Skollagen  
8:7, 14:6

Fsk.chef
Rektor

Efter särskild 
utredning

4. Beslut angående 
barngruppernas/elevgruppernas 
sammansättning och storlek, god 
miljö

Skollagen 
8:8, 14:9

Fsk.chef
rektor

5 Beslut om mottagande av barn 
från en annan kommun på grund 
av särskilda skäl och inhämtande 
av yttrande från den andra 
kommunen

Skollagen 
8:12, 8:13 

Förv.chef Efter särskild 
utredning

6 Beslut om interkommunal 
ersättning – Kommuner inom 
GR enligt gällande prislista.
- Kommuner utanför GR enligt 

överenskommelse.

Skollagen 
8:17 och 14:14

Förv.chef

Överenskommelse 
muntligt eller genom 
avtal.

7 Besluta om nedsättning eller 
befrielse från avgift för förskola, 
pedagogisk omsorg och 
fritidshem

Förv.chef

8 Beslut om av/eller nedskrivning 
av fordran (debiterad avgift)

Förv.chef

9 Beslut om avstängning på grund 
av obetalda avgifter

Förv.chef

10 Beslut om omsorg under tid då 
förskola eller fritidshem inte 
erbjuds

Skollagen 25:5 Nämnd Delegeras ej

11 Godkännande av enskild 
huvudman för förskola/fritidshem 
och rätt till bidrag samt 
återkallelse av godkännande och 

Skollagen 
2:5, 8:21-22, 14:15-
16, 26:13

Nämnd Delegeras ej
Beslutet får 
överklagas hos 
förvaltningsrätten
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Ärende Lagrum Delegat Villkor/kommentar Anm.
rätt till bidrag

12 Beslut om bidrag till annan 
pedagogisk verksamhet samt 
återkallelse av bidrag

Skollagen 
25:10-11, 26:13

Nämnd Delegeras ej.
Beslutet får 
överklagas hos 
förvaltningsrätten.

13 Beslut om tilläggsbelopp för 
särskilt stöd till barn/elev i 
fristående förskola, ped,omsorg, 
fritidshem. 

Skollagen
8:23, 9:21,14:17 
25:13

Avd.chef 
Resurs-
centrum 

Beslutet får 
överklagas hos 
Förvaltningsrätten

14. Beslut om i övrigt rätt till bidrag 
för öppen förskola, öppen 
fritidsverksamhet eller omsorg 
under tid då förskola eller 
fritidshem inte erbjuds

Skollagen 26:16 Nämnd Delegeras ej

15 Beslut om att erbjuda öppen 
fritidsverksamhet för barn fr o m 
ht det år då eleven fyller  10 år

Skollagen
14:7, 25:4

Rektor

16 Beslut om nödvändiga åtgärder 
vidtas om det kommer fram att 
det finns brister i verksamheten

Skollagen 4:7, 25:8 Fsk.chef/rektor Information till 
förvaltningschef

17 Skyldighet att vidta åtgärder för 
att förebygga och förhindra 
kränkande behandling

Skollagen 6:7 Fsk.chef/rektor

18 Utredning och vidtagande av 
åtgärder vid anmälan om 
kränkande behandling

Skollagen 6:10 Fsk.chef/rektor

19 Skyldighet att utreda och vidta 
åtgärder mot trakasserier

Diskrimineringslagen 
2:7

Fsk.chef 
Rektor

20 Främja lika rättigheter och 
möjligheter för de barn och elever 
som deltar i verksamheten

Diskrimineringslagen
3:14

Fsk.chef/rektor

21 Skyldighet att förebygga och 
förhindra trakasserier

Diskrimineringslagen
3:15

Fsk.chef/rektor

22 Årligen upprätta 
likabehandlingsplan

Diskrimineringslagen
3:16

Fsk.chef/rektor
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Ärende Lagrum Delegat Villkor/kommentar Anm.

2. Förskoleklass/Grundskola/grundsärskola

1 Erbjudande om plats i förskoleklass Skollagen 9:5 Rektor C

2. Skolplacering i förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola

Skollagen 9:15 2 st, 
10:30 2 st,, 11:29 2 st

Rektor Beslut får överklagas 
hos Skolväsendets 
Överklagandenämnd

A

3 Beslut om enstaka inslag som 
medför obetydlig kostnad för 
eleverna

Skollagen 
9:9, 10:11, 11:14

Rektor Nämndbeslut
2007-11-15 § 101

C

4 Beslut om mottagande av barn från 
en annan kommun på grund av 
särskilda skäl och inhämtande av 
yttrande från den andra kommunen

Skollagen 
9:12,3,16,
10:24, 10:25
11:24, 11:25

Planerings-
chef

Beslut får överklagas 
hos Skolväsendets 
Överklagandenämnd

C

5 Beslut om mottagande av elev från 
annan kommun utanför GR-
regionen samt yttrande till annan 
kommun utanför GR-region om 
mottagande av elev

Skollagen 
9:12, 13, 16
10:24, 10:25
11:24, 11:25

Planerings-
chef

Beslutet får överklagas 
hos Skolväsendets 
Överklagandenämnd 

A

6 Beslut om interkommunal 
ersättning
–Kommuner inom GR enligt 

gällande prislista.
- Kommuner utanför GR enligt 

överenskommelse.

Skollagen 
9:16, 10:34, och 
11:33

Planerings-
chef

Överenskommelse 
genom avtal.

B

7 Skyldighet att anordna utbildning i 
grundskolan till alla som har rätt till 
sådan utbildning

Skollagen
10:24

Planeringschef C

8 Beslut om mottagande av elev från 
anan kommun i andra fall

Skollagen 
10:27, 11:26

Planeringschef C

9 Beslut om mottagande av elev som 
anses bosatt i utlandet

Skolförordningen
4:2

Rektor C

10 Placering i viss skola med hänsyn 
till andra elevers trygghet och 
studiero (grundskola)

Skollagen 10:30 2 st, 
11:29 2 st

Rektor Beslutet får överklagas 
hos Skolväsendets 
överklagandenämnd

A

11 Beviljande av skolskjuts på grund 
av särskilda omständigheter 
(dispens från skolskjutsreglerna)

Skollagen 10:32-33, 
11:31-32
Kommunens 
skolskjutsregler

Förvaltningschef Beslutet får överklagas 
hos Förvaltningsrätten.

A
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Ärende Lagrum Delegat Villkor/kommentar Anm.

12 Beslut om mottagande i 
grundsärskolan samt beslut om att 
ett barn inte längre ska vara elev i 
grundsärskolan

Skollagen 7:5 Rektor Efter särskild utredning. 
Beslutet för överklagas 
hos Skolväsendets 
Överklagandenämnd

A

13 Beslut om mottagande på försök i 
grundskolan eller grundsärskolan

Skollagen 7:8 Rektor Efter särskild utredning. C

14 Beslut om att elev i grundskolan 
ska få sin utbildning inom 
grundsärskolan
Beslut om individintegrerade elever

Skollagen 7:9 Rektor Efter särskild utredning A

15 Beslut om uppskjuten skolplikt – 
Skolpliktens inträde vid åtta års 
ålder

Skollagen 7:10 Rektor Beslutet får överklagas 
hos Skolväsendets 
överklagandenämnd

A

16 Beslut om förlängd skolplikt – 
skolpliktens senare upphörande

Skollagen 7:13 Rektor Beslutet får överklagas 
hos Skolväsendets 
överklagandenämnd

A

17 Beslut om tidigare upphörande av 
skolplikten

Skollagen 7:14 Rektor Beslutet får överklagas 
hos Skolväsendets 
överklagandenämnd

A

18 Beslut om rätt att fullgöra 
skolgången efter skolpliktens 
upphörande

Skollagen 7:15-16 Rektor B

19 Beslut om medgivande för elev att 
fullfölja skolplikten på annat sätt än 
det som anges i skollagen samt 
återkallelse av sådant medgivande

Skollagen 24:23 Presidieutskott A

20 Beslut om föreläggande vid vite 
mot elevs vårdnadshavare att 
fullgöra sina skyldigheter att se till 
att eleven fullgör sin skolgång

Skollagen 7:23 Presidieutskott Beslutet får överklagas 
hos Förvaltningsrätten

A

21 Skolpliktsbevakning/Tillsyn av 
elevernas skolgång

Skollagen 
7:21-22

Rektor Inf. till plan.chef, 
förv.chef och 
presidieutskott

C

22 Beslut om höst- och vårterminens 
början och slut

Skolförordningen
3:3

Presidieutskott B

23 Beslut om fördelning mellan 
årskurserna av undervisningstiden

Skolförordningen
9:4, 10:3

Rektor C

24 Beslut om ytterligare Skolförordningen Rektor C
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Ärende Lagrum Delegat Villkor/kommentar Anm.
undervisningstid 9:3, 10:2

25 Beslut om ämnen som elevens val Skolförordningen
9:8, 10:5

Rektor C

26 Fastställande av avgift för särskild 
prövning inom grundskolan

Skollagen
3:21

Presidie-
utskottet

Beslut 1995-10-03 § 76 A

27 Beslut om nödvändiga åtgärder 
vidtas om det kommer fram att det 
finns brister i verksamheten

Skollagen 4:7, 25:8 Rektor Information till 
förvaltningschef

A

28 Skyldighet att vidta åtgärder för att 
förebygga och förhindra kränkande 
behandling

Skollagen 6:7 Rektor Information till 
nämnden

B

29 Utredning och vidtagande av 
åtgärder vid anmälan om kränkande 
behandling

Skollagen 6:10 Rektor Information till 
nämnden

B

30 Beslut om tilläggsbelopp för 
särskilt stöd till barn/elev i 
grundskolan

Skollagen
10:39

Avd.chef 
Resurs-
centrum 

Beslutet får överklagas 
hos Förvaltningsrätten

31 Skyldighet att utreda och vidta 
åtgärder mot trakasserier

Diskrimineringslagen 
2:7

Rektor Information till 
nämnden

B

32 Främja lika rättigheter och 
möjligheter för de barn och elever 
som deltar i verksamheten

Diskrimineringslagen
3:14

Rektor Information till 
förvaltningschef

B

33 Skyldighet att förebygga och 
förhindra trakasserier

Diskrimineringslagen
3:15

Rektor Information till 
nämnden

B

34 Årligen upprätta 
likabehandlingsplan

Diskrimineringslagen
3:16

Rektor Samordning utv.chef 
information till 
förv.chef

B
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Ärende Lagrum Delegat Villkor/kommentar Anm.

3. Gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunens aktivitetsansvar

1 Medgivande att elev får fullgöra 
gymn.-utbildning utanför 
samverkansområdet

SL 16 kap 48 § Planeringschef C

2 Intagning av elev i gymnasieskolan SL 15 kap 12 §, 
14 §

Intagningsorg. Gemensamt i regionen C

3 Bevilja inackorderingstillägg SL 15 kap 32 § Planeringschef Rätt till vidaredelegering C

4 Reglering mellan kommuner för 
erbjudande av plats på IM för enskild 
elev.

SL 17 kap 21 §, 
22 §, 23 §, 31 §, 
35 §

Planeringschef Rätt till vidaredelegering C

5 Interkommunal ersättning IKE och 
bidrag från hemkommunen.

SL 16 kap 50-
52 §§

Planeringschef Rätt till vidaredelegering C

6 Kostnaden för förlängd undervisning 
(över 3 år) IKE

SL 16 Kap 52 §
Gyf 9 kap 7§

Planeringschef Efter samråd med 
förvaltningschef

B

7 Tilläggsbelopp för elever som har ett 
omfattande behov av särskilt stöd

SL 16 kap 54 § Planeringschef Rätt till vidaredelegering C

Kommunens aktivitetsansvar

8 Kommunernas aktivitetsansvar för 
ungdomar - TUMS Tjörns unga 
mellan stolarna

SL 29 kap 9 § Förv.chef Rätt till vidaredelegering C

Gymnasiesärskola

9 Yttrande från hemkommun och 
interkommunal ersättning

SL 19 kap 41 §, 
43 §, 45§

Planeringschef Rätt till vidaredelegering C

10 Tilläggsbelopp SL 19 kap 47 § Planeringschef Rätt till vidaredelegering C

11 Skolskjuts SL 18 kap 30 §, 
35 §

Planeringschef Rätt till vidaredelegering
C

12 Inackordering  SL 18 kap 32 § Planeringschef Rätt till vidaredelegering C
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Ärende Lagrum Delegat Villkor/kommentar Anm.

4 Vuxenutbildning, Särvux och Svenska för invandrare

1 Hemkommunen ansvarar för att de 
som enligt 11 § har rätt att delta i 
utbildning på grundläggande nivå och 
önskar det, också får delta i sådan 
utbildning. 

SL 20 kap 10 §, 
15 §
(Komvux)

Planeringschef Rätt till vidaredelegering C C

2 Varje kommun ska erbjuda utbildning 
på gymnasial nivå. 

SL 20 kap. 16 §
(Komvux)

Planeringschef Rätt till vidaredelegering C

3 Varje kommun ska informera om 
möjligheterna till utbildning på 
gymnasial nivå och aktivt verka för 
att vuxna i kommunen deltar i sådan 
utbildning.

SL 20 kap 17 §
(Komvux)

Planeringschef Rätt till vidaredelegering C

4. En ansökan om att delta i utbildning 
på gymnasial nivå ska ges in till den 
sökandes hemkommun. 

SL 20 kap. 21 §
(Komvux)

Planeringschef Rätt till vidaredelegering C

5. Hemkommunen är skyldig att se till 
att utbildning i svenska för 
invandrare erbjuds dem som enligt 
13 § har rätt att delta i utbildningen. 

SL 22 kap. 11 §, 
12 §
(SFI)

Planeringschef Rätt till vidaredelegering C
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Ärende Delegat Villkor/kommentar Anm.

5. Ekonomi

1 Ersättning för förlorade eller förstörda 
elevtillhörigheter, förstörda glasögon

Rektor Se nämndbeslut 1989-03-06 § 24
Se nämndbeslut 1999-11-15 § 114

C

2 Utse beslutsattestanter med ersättare Förv.chef C

3 Beslut om framställan/ansökan om 
internationella projekt och EU-projekt

Nämnden ska godkänna projekt.

Slutligt beslut tas av Kst.

4 Beslut om framställan/ansökan om 
nationella projektmedel

Förv.chef Nämnden ska godkänna projekt.

Slutligt beslut tas av KSPU.

5 Lag om kommunalt vårdnadsbidrag Förv.chef Nämndens beslut 2009-09-04 § 43 
”Regler för helt kommunalt 
vårdnadsbidrag.”

B

Punkt 3 och 4:
Alla projekt ska godkännas av ansvarig nämnd innan projektansökan skrivs.
Alla EU-projekt ska förankras hos utvecklingsenheten innan projektansökan skrivs.
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Ärende Delegat Villkor/kommentar Anm.

6. Personal

1. Beslut om lönesättning av personal med 
tillsvidareanställning och visstidsanställning
1. Förvaltningschef
2. Stabschefer, personal centralt, 

förskolechefer och rektorer
3. Personal vid resurscentrum
4. Personal vid enheten

1. K-chef
2. Förv.chef

3. Avd.chef
4. F-chef/rektor

I samråd med personalchef
I samråd med personalchef

I samråd med förh.sekr
I samråd med förh.sekr

C

2. Beslut om ledighet för fackliga uppdrag
1. Utan lön

2. Med lön

1. Stabschef, fsk.chef, 
rektor och avd.chef

2. Förh.sekr

C

3. Beslut om att lärare utan lärarlegitimation får 
anställas på längre tid än 6 månader enligt 
skollagen 2:19

Förv.chef B

4. Utse ersättare för
1. Förvaltningschef
2. Stabschef

1. Förv.chef
2. Stabschef

Vid semester och annan 
kortare frånvaro

C

5. Utse ställföreträdare för förskolechefer och 
rektorer

Förv.chef Skollagen 2:9 C

6. Uppsägning eller avsked av personal Förv.chef I samråd med personalchef B

7. Beslut om disciplinåtgärd Förv.chef I samråd med personalchef C

8. Beslut om förbud mot bisyssla Förv.chef I samråd med personalchef C

9. Beslut om arbetsmarknadsåtgärd Förv.chef I samråd med personalchef B

10. Förhandlingsansvarig enligt MBL Förv.chef/stabschef/
avd.chef/fsk.chef/rektor/

I samråd med överordnad 
chef

C

11. Förtroendesvaldas deltagande i kurser, 
konferenser etc

Ordförande B

12. Beslut om anställning
1. Förvaltningschef
2. Stabschefer, personal centralt, 

förskolechefer och rektorer
3. Personal vid Resurscentrum
4. Personal vid enheten

1. K-chef
2. Förv.chef

3. Avd.chef
4. Fsk.chef/rektor

I samråd med personalchef

I samråd med förh.sekr
I samråd med förh.sekr

C
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Ärende Delegat Villkor/kommentar Anm.

7. Övrigt

1. Teckna avtal för Tjörns kommun inom 
nämndens ansvarsområde enligt reglementet

Förv.chef C

2. Fullmakt att föra Tjörns kommuns talan Förv.chef C

3. Beslut att väcka talan i ärende i rättslig instans 
(överklagan)

Förv.chef B

4. Beslut att avstå från remissvar i ärenden där 
kommunen inte är remissinstans utan ges 
möjlighet att yttra sig/lämna synpunkter

Presidie-
utskottet

B

5. Yttrande över förslag till detaljplan vid samråd 
och utställning

Presidie-
utskottet

B

6. Beslut att ej lämna ut allmän handling Förv.chef C

7. Avvisande av för sent inkommet överklagande 
enligt kommunallagen

Förv.chef I samråd med kommunjurist A

8. Godkänna yttrande i elevärende till 
skolinspektionen samt vid anmälan om 
kränkande behandling till BEO

Ordförande A

9. Beslut om skriftliga rutiner för att ta emot och 
utreda klagomål

Förv.chef Skollagen 4:8 B

10. Beslut om att meddela anmärkning till 
fristående verksamhet

Nämnd Skollagen 26:11 A

11. Beslut i brådskande ärende där barn- och 
utbildningsnämndens avgörande inte kan 
inväntas

Ordförande Om möjligt efter samråd med 
presidieutskottet

12. Besluta om undantag från skolskjutsreglerna Planeringschef I samråd med förvaltningschef
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Ärende Lagrum Delegat Villkor/kommentar Anm.
REKTOR (beslutar enligt skollagen och skolförordningen)

1. Befrielse från vissa obligatoriska 
utbildningsinslag endast enstaka 
tillfällen under ett läsår

Skollagen 7:19 Rektor Får ej vidaredelegeras
Kan överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol

2. Beslut om en elev ska läsa ämnen 
eller ämnesområden

Skollagen 11:8 Rektor Särskolan

3.
Fördelningsbar tid i 
träningsskolan

Skolförordningen
10:10

Rektor Särskolan

4. Elevs ledighet för enskilda 
angelägenheter upp till 10 
dagar/läsår

Skollagen
7:18

Rektor Kan vidaredelegeras

5. Elevs ledighet för enskilda 
angelägenheter över 10 
dagar/läsår

Skollagen
7:18

Rektor Får ej vidaredelegeras

6. Avstängning och avstängningstid 
i grundskolan
Avstängning upp till en vecka

Skollagen
5:14, 16
5:15

Rektor Får ej vidaredelegeras
Kan överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol.
Rektor informerar barn- och 
utbildningsnämnd och 
socialnämnd

7. Förvisning till annan huvudmans 
grundskola

Skollagen 5:17 Rektor Får ej vidaredelegeras
Kan överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol.
Rektor informerar barn- och 
utbildningsnämnd och 
socialnämnd

8. Avvisande av för sent inkommet 
överklagande enligt 
förvaltningslagen

Rektor Får ej vidaredelegeras

9. Beslut – åtgärdsprogram Skollagen 3:9 Rektor Kan vidaredelegeras
Kan överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagandenämnd

10. Beslut om elevs placering i 
särskild undervisningsgrupp

Skollagen 3:11 Rektor Efter särskild utredning
Får ej vidaredelegeras
Kan överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagandenämnd
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11. Beslut om anpassad studiegång, 
internt och externt

Skollagen 3:12 Rektor Efter särskild utredning
Får ej vidaredelegeras
Kan överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagandenämnd

12.
Skolans val Skolförordningen

9:9, 10:8
Rektor Får ej vidaredelegeras

13.
Fördelningsbar tid i 
träningsskolan

Skolförordningen
10:10

Rektor Särskolan

14.
Andra lärotider för en elev om det 
finns särskilda skäl

Skolförordningen
3:5

Rektor Får ej vidaredelegeras.
Beslut i samråd med 
Elevhälsans företrädare

15.
Ej uppflyttning av elev till högre 
årskurs

Skolförordningen
4:5

Rektor Får ej vidaredelegeras

16.
Prövning. Utfärdande av 
slutbetyg, avser hel utbildning

Skolförordningen 
6:18

Rektor Får ej vidaredelegeras
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Remissvar på ”Utredning skola 2025”

Förslag till beslut
1. Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till svar 

på kommunstyrelsens missiv

Sammanfattning
Under våren genomförde barn- och utbildningsförvaltningen en utredning 
för i syfte att utreda verksamhetens behov av lokaler i ett längre 
perspektiv. Utredningen belyser även den nya krav och utmaningar som 
den svenska skolan står inför med hänsyn till den nya lärarutbildningen, 
kravet på lärarlegitimation samt behovet av framtida rekryteringar.

I det missiv som skickats från kommunstyrelsen ska barn- och 
utbildningsnämnden i sitt remissvar särskilt fokusera möjliga strukturella 
förändringar och dess konsekvenser. 

Remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 31 augusti 2015.

Tidigare beslut
Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-01 § 30
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-23 § 92, remiss
Missiv till remiss utredning skola 2025, daterad 2015-04-29

Samverkan
FSG 2015-08-26

Bilagor
Utredning Skola 2025

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Ärendet 
Yttrande över rapporten ”Strategi skola 2025”
Rapporten skola 2025 konstaterar att elevantalet inom grundskolan har 
sjunkit över tid 2008-2015. Under samma tid har nämnden vidtagit vissa 
åtgärder för att minska den totala lokalytan. Detta minskade 
lokalytan/elev tillfälligt. Dock kan det nu konstateras att lokalytan per 
elev har ökat till dagens nivå på ca 21 kvm/elev. Enligt Skolverkets 
kommunblad (se bilaga) från 2013 är skillnaden i lokalkostnad/elev/år ca 
3.800 kronor jämfört med kommungruppen. Detta är en 
kostnadsdrivande faktor för kommunens skolverksamhet. 

Skolan och förskolan har under en längre tid genomgått stora reformer 
vilket också är en väsentlig faktor att beakta inför kommande beslut 
gällande lokaler. Bland de viktigare reformerna är tidigare 
betygssättning, en reformerad lärarutbildning med tydliga 
stadieindelningar kopplat till behörighet samt kravet på lärarlegitimation 
för att ha rätt att betygsätta elever.

Vid den genomlysning som gjorts av förvaltning, utvecklingsavdelning 
samt kommunens lokalsamordnare kan det konstateras att elevvolymen 
nu och den kommande 15-årsperioden, fram till 2030, endast ökar 
marginellt – baserat på utvecklingsavdelningens befolkningsprognos. 
Detta innebär att det är möjligt att minska lokalytan för grundskolans 
verksamhet motsvarande en 6-9 skola samt ytterligare en mindre 
skolenhet. Vid en större omstrukturering av lokalerna bör även den 
nuvarande strukturen med F-5 samt 6-9 skolor förändras till F-6 samt 7-9 
skolor. Detta är önskvärt för att bättre motsvara den nationella 
reformerna med en tydligare stadieindelning av grundskolan med första 
betygssättning i årkurs 6.

Enligt förvaltningens bedömning innebär kommunens nuvarande 
skolstruktur en utmaning gällande kommande rekrytering av lärare. 
Enligt statistiska centralbyråns senaste prognos beräknas det saknar ca 
65.000-70.000 lärare år 2025. Detta innebär utmaningar för alla 
kommuner att rekrytera utbildad behörig personal till grundskolan. Det är 
därför av stor vikt att kunna erbjuda attraktiva tjänster för att, så långt 
som möjligt, säkerställa kommande rekryteringar. Enligt kommunens 
prognos kommer ca 200 anställda (samtliga yrkeskategorier) att gå i 
pension fram till 2030. Nedan ges exempel på några yrkeskategorier:
• Barnskötare – 12
• Dagbarnvårdare – 12
• Elevassistenter – 10 
• Fritidspedagoger – 10
• Skolledare/chefer – 16
• Förskollärare – 59
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• Lärare – 60
• Speciallärare/specialpedagog, elevhälsopersonal – 19

Ovanstående sammanställning är en nettoberäkning och tar inte hänsyn 
till personal som av olika anledningar lämnar verksamheten innan 
pension. Dessa tillkommer i tillägg till ovanstående statistik. 
Förvaltningens bedömning är att nämnden står inför en betydande 
utmaning att klara kompetensförsörjningen vilket innebär att alla 
strategiska beslut som innebär att kommunen stärker möjligheterna för att 
rekrytera är av stor vikt.
Genom att minska den totala lokalytan och tillskapa en F-6 samt 7-9 
struktur kan större skolenheter tillskapas. Detta medför att 
förutsättningarna för att skapa tjänsteunderlag och geografiskt 
sammanhållna lärartjänster ökar. Enligt förvaltningen innebär detta att 
möjligheterna att kunna rekrytera behörig personal kommer att öka. Färre 
skolenheter enligt ovan innebär dessutom att resurser kring 
kärnverksamheten (elevhälsa, administration, skolledning mm) kan 
optimeras i ökad grad. Enligt förvaltningen ger detta en bättre 
organisatorisk helhet kring eleverna, vilket torde bidra till högre 
måluppfyllelse till en lägre kostnad jämfört med idag. 

Konsekvenser av att avveckla två skolenheter samt införandet av en 
ny struktur
Enligt förvaltningens bedömning kommer en avveckling av två 
skolenheter innebära att verksamheten bättre kan möta de krav som de 
centrala reformerna innebär för all grundskoleverksamhet. Det är också 
förvaltningens bedömning att verksamhetens totala lokalkostnad kommer 
att sänkas. Färre skolenheter innebär att de resurser som finns kring 
kärnverksamheten kan optimeras i högre grad vilket, enligt förvaltningen 
torde leda till högre kvalitet och lägre kostnader. Under förutsättning att 
nämndens ekonomiska ramar kvarstår på samma nivå som nu, kan då 
medel som frigörs av en omstrukturering användas i kärnverksamheten 
för att utveckla och stärka densamma istället för att finansiera lokaler 
som är möjliga att avveckla.

En avveckling av två skolenheter medför dock vissa initiala 
merkostnader i form av kostnader för omlokalisering, vissa inköp mm. 
Dessa är dock av tillfällig art. Enligt den beräkning som är gjord baserad 
på en framtida struktur med en 7-9 skola och i övrigt F-6 enheter medför 
detta att den kvarvarande 7-9 skolan behöver byggas om till vissa delar 
för att klara denna omstrukturering. I nuläget finns inga beräkningar på 
vilka merkostnader detta innebär.
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En avveckling av två enheter och en 7-9 samt F-6 struktur kommer även 
att innebära stora krav på planering, genomförande och information. 
Detta bedömer förvaltningen är av stor vikt för att motverka oro bland 
elever, föräldrar och personal inför kommande förändringar. 

Förvaltningen uppskattar att effektiviseringen av ovanstående 
omstrukturering till ca 8,5 - 9,5 mnkr brutto per år. Beräkningen omfattar 
lokalhyror, driftskostnader samt minskat behov av ledning och 
administration. 

En omstrukturering enligt ovan påverkar skolskjutsar. Vid ett framtida 
bildande av en 7-9 skola samt i övrigt F-6 skolor innebär detta att andelen 
skolskjutsberättigade elever på högstadiet kommer att öka med 
motsvarande ca 300.000kr/år. Dock innebär en framtida F-6 struktur att 
kostnaderna för skolskjutsar sjunker med ungefär motsvarande belopp/år. 
Förvaltningen bedömer därför att en omstrukturering av verksamheten 
får ingen eller ringa ekonomisk påverkan.
Den ram som kommunfullmäktige beslutat tilldela nämnden innebär att 
nämnden behöver minska sina kostnader i storleksordningen 6 mnkr. 
Nämnden har två stora kostnadsposter i budgeten – kostnader för lokaler 
samt kostnader för personal. Då det finns en konstaterad överkapacitet i 
den totala lokalytan är det därför önskvärt att minska denna och då sänka 
nämndens kostnader för lokaler. Om inte beslut tas för att genomföra 
detta är det förvaltningens bedömning att motsvarande besparing måste 
göras bland personal för att uppnår en budget i balans. 

För närvarande ansöker nämnden om riktade statsbidrag för att minska 
barngrupper i förskolan samt att genomföra satsningar i grundskolans 
yngre åldrar. Det är förvaltningens bedömning att en minskning av 
personalen enligt ovan kommer innebära lägre lärartäthet och 
personaltäthet i skola och förskola. Det är då en rimlig slutsats att tilldelat 
statsbidrag inte kan utnyttjas för personalförstärkningar enligt de direktiv 
som anges av Skolverket, alternativt att nämnden tvingas återbetala 
statsbidraget efter granskning av ansvarig myndighet hur beviljade medel 
nyttjats.

Staffan Sjölund
Förvaltningschef
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Missiv till remiss rapporten Skola 2025

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2015-04-23 att sända ut rapporten 
Skola 2025 på remiss till nämnder och styrelser. 

Rapporten beskriver de stora förändringar som regering och riksdag 
beslutat om för skolan, hur det påverkar Tjörns skolors struktur och 
lokaler samt rekrytering av medarbetare. 

Rapporten ger också en översikt över Tjörns minskade elevunderlag, 
lokalkostnader och stora pensionsavgångar. För att behålla den höga 
kvaliteten, tryggheten och de goda elevresultaten på Tjörn behövs det 
förändringar inför framtiden. 

Arbetsutskottets beslut om remiss grundar sig på att vi behöver ett 
kommunövergripande, brett perspektiv för att kunna se konsekvenser av 
en eventuell omstrukturering av kommunens skolor. Därför ska varje 
nämnd/styrelse från sitt eget perspektiv men också från ett övergripande 
perspektiv inkomma med synpunkter på rapporten senast 31/8 2015.

TBAB bör särskilt belysa lokalkonsekvenser och möjlighet till alternativ 
användning av skollokaler.

Kommunstyrelsen bör särskilt belysa kollektivtrafik/skolskjutsar och 
kommunövergripande lokalbehov.

Barn- och utbildningsnämnden bör särskilt belysa möjliga strukturella 
lokalförändringar och dess konsekvenser

Socialnämnd samt Kultur- och fritidsnämnd bör särskilt belysa 
konsekvenser av det kommunövergripande arbetet med barn- och 
ungdomsplanen.

Johan Fritz
Kommunchef
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-23
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera ärendet till Socialnämnden, 
Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Kommunstyrelsens 
miljö- och samhällsbyggnadsutskott, Kommunstyrelsens strategi- och 
framtidsutskott samt Tjörns Bostads AB, för att utreda de kommunövergripande 
perspektiven och konsekvenserna av en framtida omstrukturering av Tjörns 
kommuns skolverksamheter

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har tidigare gett Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att 
utreda skolstrukturen i Tjörns kommun. Utredning Skola 2025 har nu tagits fram.

Tidigare beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut, § 30 den 1 april 2015
Kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskotts beslut, § 19 den 22 april 2015

Beslutsunderlag
Strategi Skola 2025
Tjänsteutlåtande den 15 april 2015
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Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till förslag till beslut samt att ärendet remitteras till 
Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, 
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1 Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har tidigare gett barn- och utbildningsnämnden i 
uppdrag att utreda skolstrukturen i Tjörns kommun. I tillägg har nämnden 
antagit effektmål för budgetperioden som eftersträvar att minska 
kvadratmeterytan/elev kommande budgetår.  

Lokalfrågan i Tjörns kommuns skolor har varit i fokus en längre tid då 
elevunderlag över tid har minskat vilket är en kostnadsdrivande faktor 
med oförändrade lokalytor. I tillägg har det genomförts centrala reformer 
i skolan, vilka reser frågeställningar för skolans inre organisation kopplat 
till kraven på måluppfyllelse.  

Den reformerade lärarutbildningen och införandet av lärarlegitimation 
innebär ökade svårigheter för kommunen att skapa tjänsteunderlag på 
mindre skolenheter. Det är en strategiskt viktig fråga att klara 
rekryteringen av utbildad behörig personal den kommande 10-
årsperioden där färska siffror från SCB visar på en befarad brist på 
utbildad personal inom förskola och skola.  

Det är därför viktigt att kommunen har en strategi att skapa attraktiva 
tjänster och att ytterligare förstärka bilden av Tjörns kommun som en 
attraktiv arbetsgivare ytterligare. Enligt kommunens beräkningar kommer 
strax över 120 anställda att gå i pension inom tre nyckelgrupper 
(förskollärare, lärare samt skolledare) fram till 2025. Detta innebär 
betydande utmaningar för kommunen i fråga om kompetensförsörjning 
den kommande 10-årsperioden. 

Reformen att införa betyg i årkurs sex innebär ett pedagogiskt och 
organisatoriskt dilemma då skolstrukturen på Tjörn är uppdelad i F-5-
skolor och 6-9-skolor. Ur bedömningssynpunkt samt i det pedagogiska 
perspektivet kan en F-5-struktur ifrågasättas då eleverna i nuläget 
geografiskt byter skola samma läsår som det första betyget ska sättas. 
Även nuvarande lärarutbildning med behörighetsindelning i årskurs 1-3 
samt 4-6 innebär att organisatoriska och pedagogiska dilemman – både 
kort- och långsiktigt – med nuvarande skolstruktur. 

Skolverksamheterna i Tjörns kommun har en lång tradition med hög 
måluppfyllelse i ett riksperspektiv - med goda eller mycket goda resultat 
- i mätningar och rankingar. De främsta framgångsfaktorerna som 
bidragit till dessa resultat är en hög grad av utbildad behörig personal, låg 
personalomsättning, ett gott ledarskap på alla nivåer, hög samsyn inom 
organisationen, höga och tydliga politiska ambitioner samt ett väl 
utvecklat förebyggande arbete. Detta kan summeras i att de goda 
resultaten i Tjörns skolverksamheter till största delen beror på hög andel 
utbildad personal, låg personalomsättning samt tydliga principer för 
styrning inom kommunen. 
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De nya reformerna samt de ökade statliga kraven på huvudmännen ställer 
dock andra nya krav på organisation, likvärdighet, behörigheter med 
mera vilka är nödvändiga att beakta i det fortsatta arbetet för att ge 
förutsättningar för en hög måluppfyllelse och kvalitet i verksamheterna.  

Över tid har elevantalet minskat vilket idag innebär att de flesta av 
kommunens skolor har färre elever jämfört med tidigare år. Detta är en 
faktor som är kostnadsdrivande för kommunen. Enligt Skolverkets 
kommunblad från 2013 är skillnaden i lokalkostnad/elev/år ca 3 800 kr 
jämfört med kommungruppen. De siffror som kommunens 
utvecklingsavdelning har tagit fram visar att lokalytan/elev har ökat över 
tid och är idag strax över 21kvm/elev/år. Enligt förvaltningens 
bedömning är denna utveckling en bidragande faktor till den tydliga 
skillnad i kostnad som Tjörns kommuns skolor har jämfört med såväl 
kommungruppen som riket. 

I kommunens befolkningsprognos fram till 2030 är utvecklingen för antal 
barn och ungdomar i stort sett linjär och inga större ökningar kan 
förväntas. I kommunens uppdaterade lokalförsörjningsprogram är dessa 
prognoser beaktade. Förvaltningen har, tillsammans med kommunens 
centrala lokalsamordning, gjort en bedömning om en möjlig framtida 
lokalstruktur med F-6 skolor samt en högstadieskola. Byggt på 
kommunens befolkningsprognos samt befintliga skollokaler visar 
underlaget på möjligheter att omstrukturera till en struktur med en 7-9-
skola samt i övrigt F-6-skolor.  

En dylik omstrukturering kan även ge större effektiviseringsmöjligheter 
att rymma kvarvarande verksamheter på mindre yta jämfört med dagens. 
Förvaltningen uppskattar effektiviseringen till ca 8,5 – 9,5 mnkr. I denna 
beräkning har ingen hänsyn tagits till investeringar kopplat till 
omstrukturering av verksamheter. Den uppskattade beräkningen 
innefattar lokalhyror, driftskostnader samt minskat behov av ledning och 
administration. 

Utredningens uppdrag och avgränsning har gjorts inom barn- och 
utbildningsnämndens ansvarsområde. Ett fortsatt utredningsarbete 
föreslås involvera fler berörda förvaltningar så att de 
kommunövergripande perspektiven och konsekvenserna av en framtida 
omstrukturering av Tjörns kommuns skolverksamheter kan belysas på ett 
heltäckande sätt. 
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2 Bakgrund 

2.1 Uppdrag i Budget 2013 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade inför budget 2013 om 
lokalöversyn av grundskolorna med syfte att kvalitativt 
kostnadseffektivisera verksamheten. 

Det innebär att följande olika parametrar ska tas hänsyn till för att kunna 
göra en analys av hur grundskolans organisation ska se ut framåt 

• Ämnesbehöriga lärare i alla ämnen och årskurser 

• Pensionsavgångar 

• Rekryteringsbehov 

• Elevutveckling enligt gällande befolkningsprognos 

• Befintliga lokaler 

 

 Uppdraget 
Utreda och analysera framtida behov av lokaler för grundskola utifrån 
lagkrav om ämnesbehöriga lärare i alla årskurser, rekryteringsbehov, 
pensionsavgångar samt elevutveckling enligt gällande 
befolkningsprognos. 

Utredningen ska lämna preliminära förslag på hur skolan kan organiseras 
med en fortsatt hög måluppfyllelse för eleverna. 

Utredningen ska behandla åren mellan 2015 – 2025 

  

2.2 Budget 2015 - preliminära ramar   
I kommunallagen, 8 kap, 1§, uttrycks att kommuner och landsting ska ha 
en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet 
som bedrivs genom andra juridiska personer. 

Förskola och skola ska ge en bra grund för fortsatta studier och arbete.  

Verksamheten ska bedrivas ändamålsenligt och kostnadseffektivt. 
Nämnder och styrelser ska sträva efter hög måluppfyllelse och ett 
optimalt resursutnyttjande. I handlingen ges uppdrag, som för 
verksamheten motsvarar god ekonomisk hushållning, där måluppfyllelse 
kan vara svår att uppnå på ett år men att inom ett perspektiv på en 
mandatperiod bör kunna vara helt uppfyllt. 
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2.3  Beslut i kommunfullmäktige – uppdrag till BOU 
budget 2015 

Genomföra en utredning av vår skolstruktur och om så behövs verkställa 
förändringar. 
 

2.4 Beslut i barn- och utbildningsnämnden 
november 2014  

 Beslutade nyckeltal: 
• Utredning Skola 2025 genomförd (2015) 
• Lokalyta/elev minskas jämfört med föregående budgetår 

(2016 och 2017) 
 

 Utredningsuppdrag Skola 2025 ur Barn och 
Utbildningsförvaltningens Budget 2015 

- Förvaltningen beräknar att en genomgripande utredning (Skola 
2025) enligt uppdrag ska kunna slutredovisas i början av 2015. 
Utredningen kommer att belysa två huvudsakliga perspektiv – de 
ökade kvalitativa kraven/lagkraven på huvudmännens 
utbildningsverksamhet beslutade av regering och riksdag samt 
förvaltningens totala lokalkapacitet kopplat till demografisk 
utveckling av elevantalet. Kommunen är också ålagd att följa 
kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. 
  

- Redan nu ser förvaltningen en tydlig förändring i den totala 
lokalkapaciteten där kvadratmeterytan/elev har ökat från 2008 
fram till idag. Detta innebär att nämnden i nuläget budgeterar mer 
för lokalkostnader/elev än tidigare. Förvaltningens preliminära 
nulägesbedömning är att utredningen kommer att påvisa behovet 
av större skolomstruktureringar inom budgetperioden 2015-2017. 
Effektmålen uppfylls under förutsättning att erforderliga beslut 
fattas. 
 

- Beslut som innebär att förvaltningen kan sänka sina fasta 
kostnader för lokaler (hyra samt drift) innebär med stor 
sannolikhet mer medel kan läggas på kärnverksamhet med barn 
och elever. 
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2.5 Uppdrag från kommunfullmäktige åt barn- och 
utbildningsnämnden 2015 

Vision:  
Barn- och utbildningsnämnden satsar på att Tjörn ska ha den bästa 
skolan, förskolan och fritidshemmen i Sverige. Vi ska nå dit genom att ha 
en genomgående hög kvalitet i vår utbildningsverksamhet och genom 
livslångt lärande.  
 

• Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara bland de som är i topp 
tio i Sverige och lägst topp tre i Västra Götalands län.  

 
• Andelen elever som uppnår minst godkänt på nationella provet i 

svenska och matematik i åk 3, 6, 9 ska öka under 2015. I 
sammanhanget ska hänsyn tas till att jämna ut betygsskillnaderna 
mellan pojkar och flickor.  

 
• Öka personaltätheten per barn i förskolan och skolan till att minst 

motsvara genomsnittet i Västra Götalands region.  
 

• Genomföra en utredning av skolstrukturen relaterad till 
kvaliteten.  

 
• De utökningar av ramen som sker utöver behov för oförändrad 

verksamhet ska prioriteras till de grupper som arbetar närmast 
brukarna, exempelvis inom förskolan.  
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3 Kvalitet i förskola och skola i ett 
strategiskt perspektiv 

3.1 Skollagen innehåller ett tydligt krav på 
systematiskt kvalitetsarbete.  

Enligt 4 kap. 3-8 §§ skollagen ska varje huvudman och varje förskole- 
och skolenhet systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och 
utveckla utbildningen. Inriktningen ska vara att de nationella målen för 
utbildningen uppfylls.  

Av skollagen framgår också att kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska 
genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och 
elever. Elevernas vårdnadshavare, barn i förskolan och deras 
vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet.  

Rektorn och förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten 
genomförs enligt första och andra styckena.  

3.2 Huvudmannens ansvar i styrsystemet  
Riksdag och regering fastställer nationella mål, krav och riktlinjer i 
skollagen, läroplanerna och i andra författningar. Huvudmannen har det 
yttersta ansvaret för att utbildningen genomförs i enlighet med de 
bestämmelser som finns i skollag, läroplaner och andra föreskrifter. 

Huvudmannens ansvar innebär bland annat att fördela resurser och 
organisera verksamheten utifrån lokala förutsättningar samt följa upp, 
utvärdera och utveckla verksamheten så att de nationella målen och 
kvalitetskraven kan uppfyllas. 

Grundläggande i huvudmannens ansvarstagande är att utbildningen 
motsvarar skollagens krav på kvalitet, är likvärdig och att utbildningen 
förankras i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

3.3 Gemensam ledning Huvudmannens ansvar 
Kommunen som juridisk person är huvudman inom skolväsendet och 
kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ enligt 
kommunallagen. Det innebär att fullmäktige har det yttersta ansvaret för 
att den kommunala förskolan, skolan, gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen har den kvalitet och de resurser som krävs för att 
uppfylla nationella mål och genomföra utbildningen enligt de krav som 
ställs i skollagstiftningen. 
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3.4 Behörigheter och Lärarlegitimation förskola 
och grundskola (Skolverket) 

 Målet med legitimationen är att öka kvaliteten 
i skolan 

Målet med legitimationsreformen är bland annat att bidra till högre 
kvalitet, att skolan blir mer likvärdig i hela landet samt att höja statusen 
på yrket. Dessutom ska legitimationen tydliggöra lärares och 
förskollärares behörighet. 

 En av de största reformerna i modern tid 
Hittills har Skolverket utfärdat nästan 200 000 legitimationer. Arbetet 
med att legitimera Sveriges lärarkår är komplext. De lärare som sökt har 
läst på ett 30-tal olika lärosäten, där utbildningen ibland förändras från 
termin till termin. Vissa lärare har dessutom utbildningar från andra 
länder. Det innebär att det finns oerhört många olika kombinationer som 
Skolverket måste bedöma. 

 Legitimation och behörighet för lärare och 
förskollärare 

Ett legitimationssystem för lärare och förskollärare infördes år 2011. 
Legitimationssystemet syftar till att säkra och höja kvaliteten på lärare 
och förskollärare samt tydliggöra det individuella yrkesansvar som 
legitimerade lärare och förskollärare har. 

• Anställning: Enligt huvudregeln får endast den som har 
legitimation som lärare eller förskollärare anställas utan 
tidsbegränsning 

• Undervisning: Enligt huvudregeln får endast den som har 
legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss 
undervisning bedriva undervisningen 

• Betygssättning: Enligt huvudregeln ska betyg sättas av den eller 
de lärare som bedriver undervisningen 

• Det finns dock vissa undantag från dessa huvudregler som gäller 
bland annat lärare i modersmål, yrkesämnen, eller individuella 
kurser eller orienteringskurser inom kommunal vuxenutbildning.  

 Legitimation och rätt att undervisa 
Huvudregeln är att det krävs legitimation och behörighet för att undervisa 
i skolan. Det finns dock ett antal undantag från huvudregeln. 
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 Tidsbestämda övergångsregler  
Det finns även övergångsbestämmelser som innebär undantag i fråga om 
kravet på legitimation en viss tid. 

Detta gäller lärare, förskollärare eller fritidspedagog och som ingått avtal 
om anställning före den 1 juli 2011. Dessa är undantagna som längst fram 
till och med den 30 juni 2015. Lärare i grundsärskolan, specialskolan, 
gymnasiesärskolan eller särskild utbildning för vuxna gäller undantaget 
som längst fram till och med den 30 juni 2018. 

 Legitimation och betyg 
Den lärare som bedriver undervisningen är den som i regel fattar beslut 
om betyg. För att få göra detta självständigt krävs en legitimation. För att 
få bedriva undervisning krävs dessutom att läraren i sin legitimation har 
rätt behörighet. Men det finns undantag då vissa lärare får ansvara för 
undervisning och självständigt får sätta betyg utan legitimation eller 
behörighet. 

 Fler än en undervisande lärare  
Det finns regler som handlar om vilken eller vilka lärare som sätter 
betyget i det fall fler än en lärare undervisar vid den tidpunkt betyg ska 
sättas. Betyget ska i dessa fall sättas av den eller de lärare som är 
legitimerade. Om dessa inte är eniga har den eller de lärare som är 
behöriga att undervisa i det aktuella ämnet företräde och sätter betyget. I 
det fall inte någon lärare kan ges företräde, exempelvis när två lärare 
undervisar i ämnet och båda är legitimerade men saknar behörighet i 
ämnet, så sätts betyget av rektorn. 

 Lärarbrist eller andra särskilda skäl  
Om det i inom huvudmannens organisation saknas en lärare med 
legitimation och viss behörighet eller om det finns andra särskilda skäl 
med hänsyn till eleverna, så får en lärare utan legitimation eller 
behörighet bedriva undervisningen. För detta krävs dock att läraren ska 

• vara lämplig att bedriva undervisningen, och 

• i så stor utsträckning som möjligt ha en utbildning som motsvarar 
den utbildning som är behörighetsgivande. 

• En lärare som avses ovan får endast bedriva undervisning under 
högst ett år i sänder och måste fatta beslut om betyg tillsammans 
med en lärare som är legitimerad. Om det inte går att enas så ska 
den legitimerade läraren besluta om betyget under förutsättning 
att han eller hon är behörig att undervisa i det ämne som betyget 
avser. I annat fall ska betyget beslutas av rektorn. 
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Det finns regler som möjliggör anställning 
Lärare som är anställda före den 1 juli 2011 behöver en legitimation 
senast den 1 juli 2015 för att självständigt få sätta betyg och ansvara för 
undervisningen.  

Reglerna säger inte att man måste säga upp tillsvidareanställda lärare 
som saknar legitimation. Om man har en olegitimerad lärare som väntar 
på legitimation så kan rektorn eller skolhuvudmannen besluta att läraren 
under en tid får bedriva undervisning. Regeln är möjlig att tillämpa om 
man bedömer att en lärare är lämplig att bedriva viss undervisning. 
Reglerna är även möjliga att använda vid olika typer av 
visstidsanställningar och vikariat så man är inte tvungen att göra sig av 
med olegitimerade lärare som man är i behov av. 

(Källa: Skolverkets hemsida) 

 

3.5 Personalplanering Tjörns grundskolor 
Personalplanering sker idag delvis gemensamt för alla grundskolor i 
kommunen. 

Ett litet antal lärare har idag sin tjänstgöring förlagd till flera skolor i 
kommunen för att elever ska undervisas av behöriga lärare och för att 
läraren ska kunna erbjudas en heltidstjänst i de ämnen som läraren har 
behörighet för. 

De olika lärarutbildningarna som genomförts i Sverige de senaste 30 åren 
medför att ämnesbehörigheten för de olika lärarkategorierna varierar.  

Att anställa behöriga lärare för åk 1-3, 4-6 och 7-9 i de befintliga 
skolorna kan medföra att lärarna har svårt att få heltidstjänster om 
undervisningstiden i ämnet/ämnena är mindre än en 100 % tjänst. 

Att organisera undervisningen så att alla elever undervisas av i ämnet 
behöriga lärare är svårare ju mindre skolenheten är.  

 Den nya lärarutbildningen 
De första studenterna i den nya lärarutbildningen (2011) kommer att ta 
examen 2014 för grundlärare åk 1-3 och 2015 för grundlärare åk 4-6. 

Grundlärarsystemet bygger på en skola som organiseras utifrån 
perspektivet 1-3, 4-6 och 7-9. 

I den nya lärarutbildningen kommer grundlärarna i åk 1-3 och 4-6 att ha 
behörighet att undervisa i alla ämnen utom slöjd, bild, musik och idrott. 

Lärare i dessa ämnen kommer att ha behörighet att undervisa i sitt ämne 
från åk 1-9.  
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4 Undervisning och kvalitet 

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i 
sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt 
utbildningens mål. (Ur 1 kap. 4 § och 3 kap. 3§ skollagen) 

 Barnens och elevernas lärande och 
personliga utveckling 

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i 
sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 
förutsättningar ska kunna utvecklas så längt som möjligt enligt 
utbildningens mål (3 kap. 3§ skollagen) 

 Likvärdighet 
Utbildningen ska vara likvärdig inom varje skolform och inom 
fritidshemmet. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och 
elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. (Ur 1 kap. 4 
och 9 §§ skollagen) 

 Förankring 
Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 
(Ur 1 kap. 5 § skollagen) 

Medan huvudmannens ansvar gäller hela verksamheten, har förskolechef 
och rektor ansvar för förskole- och skolenhetens kvalitet och resultat. 
Deras ansvar innebär, liksom huvudmannens, att inom givna ramar se till 
att utbildningen genomförs utifrån nationella mål, krav och riktlinjer 
samt att personalen får förutsättningar att bedriva ett systematiskt 
kvalitetsarbete. (se vidare - Allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete 
s. 13) 

 

4.2 Myter om skolan (SKL) 
”Myter om skolan hindrar utveckling” är en rapport från SKL (Sveriges 
Kommuner och Landsting). Syftet med denna rapport är att bidra till en 
diskussion för ökad samsyn. Ett viktigt avstamp är att resonera om de 
olika föreställningar om skolan som finns. En del har fog för sig, en del 
är just föreställningar eller myter och en del behöver vi veta mer om. Vad 
kan vi enas om?  
 
Rapporten har tagits fram av Helena Bjelvenius (projektledare), Daniel 
Berr, J. Henrik Bergström, Bodil Båvner, Åsa Ernestam, Mats Söderberg 
och Johan Wahlström. (se bilaga) 
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 Det finns inget tydligt samband mellan små 
barngrupper och barns lärande. 

Enligt en rapport från SKL är det en myt att barngrupperna blivit större i 
förskolan och skolan. Enligt Skolverket har barngrupperna i stort sett 
varit konstanta sedan många år. Forskning visar också att det inte finns 
något tydligt samband mellan barngruppernas storlek och förutsättningar 
för barns lärande. Det är andra viktiga faktorer som mer påverkar barns 
lärande, så som vilka barn som finns i gruppen, personalens kompetens 
och hur lokalerna ser ut. 
 
(Enligt Skolverkets senaste kartläggning har den genomsnittliga 
grundskoleklassen idag 19 elever. Enligt en tidigare enkät och 
undersökningar från åk 4 har genomsnittet för en klass i grundskolan 
varit ca 23-24 elever. Lärartätheten i grundskolan har ökat med åtta 
procent under 2000-talet. Från 7,8 lärare per 100 elever år 2000 till 8,3 år 
2011. Det är bland det högsta i hela EU. (SKL 2014)) 

 
 

 Den största variationen på elevernas 
måluppfyllelse och resultat finns inom varje 
skola 

Elevresultat mellan skolor och kommuner är mycket olika. Faktum är 
dock att den största variationen finns mellan elever i samma skola visar 
rapporten från SKL. Det betyder att elevernas resultat i första hand 
hänger på lärarens skicklighet inte på valet av skola. Vilken klass man 
hamnar i har också generellt större betydelse än val av skola. Slutsatsen 
är att den viktigaste åtgärden är att förbättra kvaliteten i lärandet i 
klassrummet.  

 

 Satsningar på modern teknik i skolan ger 
förbättrade resultat 

Det har hittills varit svårt att se om de satsningar som har gjorts har 
förbättrat resultaten. Det beror bland annat på att de digitala verktygen i 
skolan är relativt nya och att förändringar ibland inte har följts upp i 
tillräcklig utsträckning. Men vi vet allt mer, bland annat genom Unos 
Uno, ett forskningsprojekt som följt introduktionen av en dator per elev i 
flera kommuner. Idag vet vi att både lärare och elever känner ökad 
motivation och intresse för skolarbetet och att eleverna blir bättre på mer 
generella kompetenser när de arbetat en tid med moderna digitala verktyg 
i lärandet.   
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Forskningen visar att elever betydligt snabbare lär sig läsa och skriva 
med hjälp av dator och surfplatta och att fler elever klarar målen i läsning 
och skrivning. Eleverna skriver både mer och längre texter med en högre 
innehållsmässig kvalitet. För att kunna arbeta med moderna verktyg och 
arbetssätt måste dessa givetvis finnas tillgängliga för både elever och för 
lärare/pedagoger. 

 

4.3 Allt fler elever trivs och är engagerade i 
skolarbetet (SKL) 

Att skolan blir allt stökigare diskuteras på många ställen i samhället. Men 
undersökningar och utvärderingar visar att allt fler elever är engagerade 
och trivs med skolarbetet. Lika många tycker att de trivs med sina 
skolkamrater. Sverige är det land i EU där eleverna känner sig tryggast i 
grundskolan. Åtta av tio elever upplever och nio av tio lärare upplever att 
skolan arbetar aktivt mot mobbning. Samtidigt har upplevelsen av hur 
vanligt det är med mobbning inte förändrats. (se bilaga) 

 

4.4 Skolverkets bedömning 2013 (Skolverket) 
Skolverket har regeringens uppdrag att vartannat år göra en samlad 
bedömning av situationen och utvecklingen inom förskola, skola och 
vuxenutbildning. Skolverkets lägesbedömning innehåller även en kort 
redogörelse för trender och tendenser. 
 
Rapporten har utarbetats av Anne-Marie Lindström, Jessica Lindvert, 
Åsa Nordström och Camilla Thinsz 
 

 Likvärdighet 
Den försämrade likvärdigheten är allvarlig. I internationella jämförelser 
utmärker sig Sverige som ett land där både kunskapsresultat och 
likvärdighet försämrats under 2000-talet. Skolverket menar att det behövs 
ytterligare kraftfulla insatser för att förstärka likvärdigheten. 
Sannolikt har skolvalsreformen bidragit till de ökade resultatskillnaderna 
mellan skolor och därmed till försämrad likvärdighet. Skolan har 
genomgått stora förändringar sedan skolvalsreformen sjösattes, men dess 
konsekvenser har inte analyserats samlat. Skolverket anser att regeringen 
bör se över hur skolvalssystemet kan förenas med en förstärkt 
likvärdighet så att alla skolor utvecklas till bra skolor. 
 
Likvärdigheten är ett ansvar även för kommunala och enskilda 
huvudmän. Resurser i form av stöd, skickliga lärare och rektorer måste 
sättas in där de bäst behövs. För att motverka de ökade skillnaderna 
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mellan elever och skolor krävs att huvudmän har en mer medveten 
användning av tillgängliga resurser och att de även på andra sätt arbetar 
för ökad likvärdighet. Skolverket avser att stödja huvudmän, lärare och 
rektorer i arbetet med att utveckla alla skolor till bra skolor. Skolverket 
kommer också att följa upp och utvärdera likvärdigheten 
 

 Kompetensförsörjning 
Det är viktigt att huvudmännen ökar sina ansträngningar för skolans 
kompetensförsörjning. Huvudmännen bör göra mer för att rekrytera och 
behålla lärare med rätt kompetens. Huvudmän och skolor måste skapa 
förutsättningar för lärarna att ta ansvar för det professionella innehållet i 
den pedagogiska yrkesutövningen. Just nu genomförs ett antal reformer 
med statligt stöd för att säkra tillgången på skickliga och kompetenta 
lärare. Skolverket bedömer att dessa reformer kommer att behöva ett 
uthålligt statligt stöd så att de leder till en varaktig förbättring och så att 
de stödjer huvudmännens fortsatta ansvarstagande. 
Skolverket avser att fortsätta stödja huvudmän, lärare och rektorer bland 
annat genom att sprida undervisningsrelevant forskning samt att utforma 
kompetensutvecklingsinsatser så att de stödjer högre kvalitet i 
undervisningen. 
 

 Kunskaper och lärande för alla elever 
Bilden av svenska grundskoleelevers prestationer på olika 
kunskapsområden baserad på resultat från internationella studier är inte 
entydig utan visar på försämrade resultat inom vissa områden och 
årskurser, oförändrade och förbättrade på andra. De väl kända mönstren 
för hur väl olika elevgrupper lyckas i skolan består, och skillnaden 
mellan skolors genomsnittliga resultat har fördubblats på 20 år. Skolorna 
verkar bli allt mer segregerade efter elevegenskaper – mer 
studiemotiverade elever samlas i skolor där det finns många andra 
studiemotiverade elever. 

 

 Motivation och lärmiljö 
Motivation, ansträngning, uthållighet och positiv självbild hos eleverna. 
Stöd, stimulans och höga förväntningar från kunniga och engagerade 
lärare i skolan. Det är faktorer som bidrar till höga skolprestationer. En 
positiv skolmiljö med goda relationer och ett tillitsfullt klimat utgör goda 
förutsättningar för att nå bra studieresultat. 
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 Tillgången på lärare och förskollärare 
Den framtida tillgången på lärare och förskollärare är hotad. Stora 
pensionsavgångar är att vänta, svenska lärare är mindre nöjda med sitt 
yrkesval än genomsnittet för andra EU-/OECD-länder, allt fler lärare 
överväger att byta yrke, studenter med goda 
studieresultat väljer bort utbildningar som är inriktade mot pedagogiska 
yrken och långsiktiga prognoser spår brist på lärare och förskollärare. 
Ljusglimtar är att intresset för lärarutbildningen ökar och att lärare som 
upplever stöd från rektor är mer nöjda med sitt karriärval. 

 Lärares tidsanvändning 
Skolverket har för första gången tagit fram en nationell studie av hur 
grundskollärare använder sin tid. Denna visar att lärare undervisar 
ungefär lika mycket som de förväntades göra före den reglerade 
undervisningsskyldigheten försvann år 2000. 
Arbetsuppgifter som lärarna uppger sig vilja ha mer tid för är planering 
och genomförande av undervisningen samt till reflektion kring 
undervisningen och läraruppdraget. 
 

 Kompetensutveckling på arbetsplatsen 
Forskning och beprövad erfarenhet visar att det finns stora pedagogiska 
förtjänster med att lärare tillsammans analyserar planering och 
genomförande av undervisningen. Skolverkets tidsstudie ger dock stöd 
för att läraryrket i stora delar är ett ensamarbete och att lärare heller inte 
ser ett stort behov av att planera och reflektera gemensamt. Även tidigare 
svenska och internationella studier ger stöd för att det är ganska ovanligt 
att lärare planerar och reflekterar över undervisningen tillsammans med 
kollegor. 
 
(Skolverkets lägesbedömning 2013) 
 

4.5 Behov av kompetensförsörjning lokalt och 
regionalt 

Perioden 2015 – 2025 kommer innebära betydande utmaningar för Tjörns 
kommun för att klara den egna kompetensförsörjningen inom barn- och 
utbildningsförvaltningen. De kommande tio åren innebär att stora 
volymer personal inom skola och förskola går i pension. SCB har i sin 
rapport ”Trender och prognoser” från 2014 analyserat den svenska 
arbetsmarknaden (se avsnitt nedan). 
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 Pedagogik och lärarutbildning - Brist på 
personer med pedagogisk examen  

Inom det pedagogiska området räcker antalet personer med pedagogisk 
examen inte till för att täcka efterfrågan. Enligt prognosen väntas 
efterfrågan på personer med examen öka med närmare 71 000 personer 
fram till 2035. Under samma period beräknas tillgången, med en årlig 
examination på cirka 8 400 personer, minska med drygt 9 000 personer. 
Sammantaget ger detta ett underskott motsvarande drygt 20 procent av 
den totala efterfrågan 2035. För personer utan fullständig examen väntas 
däremot ett visst överskott. 

 Risk för brist inom samtliga lärarkategorier  
Vid slutet av prognosperioden finns risk för brist inom samtliga 
lärarkategorier, enligt den kategoriindelning som görs i prognosen. 
Antalsmässigt kommer bristen att vara som störst inom gruppen 
grundskollärarutbildning, senare år/gymnasielärarutbildning där det 
kommer saknas närmare 31 000 personer och inom gruppen 
grundskollärarutbildning, tidigare år där bristen väntas bli drygt 20 000 
personer. Bristen väntas relativt sett att vara som störst avseende personer 
med yrkeslärarutbildning, speciallärar-/specialpedagogutbildning och 
fritidspedagogutbildning, där efterfrågan beräknas överstiga tillgången 
med över 30 procent.  

 Pedagogik och lärarutbildning  
Det är i flertalet fall främst en stigande efterfrågan som på sikt ger brist 
på utbildade lärare. En anledning till att efterfrågan beräknas öka för 
samtliga lärarkategorier är att antalet elever inom grund- och 
gymnasieskola kommer att öka kraftigt under prognosperioden. Inom 
grundskolan väntas ökningen pågå fram till början av 2030-talet. Inom 
gymnasieskolan väntas först en nedgång de närmaste åren och sedan en 
ökning under resten av prognosperioden. Även inom barnomsorgen antas 
antalet barn öka något och vara som störst kring 2023–2024. En annan 
anledning till den ökade efterfrågan är att idag verksamma lärare utan 
pedagogisk examen på sikt kommer att ersättas av lärare med pedagogisk 
examen. I beräkningarna har inte någon hänsyn kunnat tas till krav på 
lärarlegitimation. Skulle även dessa krav på ämneskompetens ställas 
skulle efterfrågeökningen sannolikt bli än större inom flera av 
lärarkategorierna. Under prognosperioden väntas stora pensionsavgångar 
bland såväl förskollärar- och fritidspedagogutbildade som utbildade 
yrkeslärare och speciallärare/specialpedagoger.  

Bland övriga lärargrupper väntas pensionsavgången bli mera måttlig. 
Med nuvarande utbildningsdimensionering är det främst bland de 
utbildade yrkeslärarna och fritidspedagogerna som den framtida 
examinationen inte räcker till för att ersätta för pensionsavgångarna. 
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Även i gruppen grundskollärarutbildning, senare 
år/gymnasielärarutbildning beräknas tillgången sjunka, trots en relativt 
måttlig pensionsavgång under perioden. Det bör observeras att den här 
beräknade tillgången och efterfrågan på utbildade lärare avser tillgång 
och efterfrågan för hela arbetsmarknaden och inte enbart för 
utbildningsväsendet. Inom flera av de lärarkategorier som här redovisas 
kan stora skillnader, beroende på ämnesinriktning, komma att finnas 
avseende det framtida balansläget på arbetsmarknaden. Det har dock inte 
varit möjligt att beräkna framtida tillgång och efterfrågan efter ämne. 
Den framtida tillgången på lärare har beräknats utifrån nuvarande 
utbildningsdimensionering. (Källa: SCB:s rapport - Trender och 
Prognoser) 

 

 Behov av kompetensförsörjning regionalt 
inom GR-regionen 

Inom kommunförbundet GR finns ingen total statistik/uppskattning av 
behovet av nyrekrytering/kompetensförsörjning för skolans verksamhet 
regionalt. Dock har en inventering skett som bedömer behovet av 
arbetskraft inom förskolan fram till 2020. 

GR:s kommuner har ett totalt rekryteringsbehov av 983 förskollärare. 
Under 2014/2015 har regionen ett behov av att rekrytera 458 
förskollärare och 169 barnskötare med hänsyn till expansion och 
avgångar. För att nå kommunernas uppsatta mål för relationen mellan 
antalet förskollärare och barnskötare i verksamheterna behöver i 
dagsläget ytterligare 525 förskollärare rekryteras.  
Under den kommande femårsperioden behöver totalt c 2600 förskollärare 
och ca 700 barnskötare rekryteras inom GR. Detta behov ser linjärt ut, 
varför det årliga behovet kommer att vara 500 förskollärare och 130 
barnskötare per år.  
Hänsyn i prognosen har inte tagits till fristående förskolors behov av 
utbildade förskollärare. Omfattningen av den interna rörligheten inom 
regionen är svår att bedöma. 

 Sammanfattning 
 

Sammanfattning 

Enligt SCB:s rapport kommer det att finnas risk för framtida brist på 
utbildad personal inom förskola och skola. Bilden stärks ytterligare av 
GR:s prognos inom förskolan. Nyligen uppdaterades prognosen från SCB 
där det 2012 bedömdes att en brist på ca 43.000 lärare skulle saknas 
2020. Den nya prognosen säger att ca 65.000 lärare kommer att saknas år 
2025. För Tjörns kommun innebär detta utmaningar för 
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kompetensförsörjningen under den aktuella tidsperioden. Enligt 
kommunens egen beräkning kommer en betydande del av nyckelgrupper 
inom förvaltningen att gå i pension den kommande 10-årsperioden. 
Nuvarande beräkningar visar följande statistik för kommande 
pensionsavgångar: 

- Lärare i grundskolan ca 60 personer 

- Förskollärare  ca 45 personer 

- Chefer  12 personer 

Dessa tre yrkeskategorier är centrala för att klara kvalitativa lagkrav samt 
att förutsättningarna för en hög måluppfyllelse fortsatt kan ges.  

En förutsättning för att klara att rekrytera utbildad personal på en 
arbetsmarknad som präglas av brist på arbetskraft och interkommunal 
konkurrens, innebär att Tjörns kommun måste erbjuda 
konkurrenskraftiga och attraktiva arbeten inom förskola och skola.  

Definitionen av vad som begreppet ”en attraktiv tjänst” är dock svår att 
belägga faktabaserat. Dock är det förvaltningens bedömning att en 
attraktiv tjänst består av flera beståndsdelar: 

- Möjligheten till heltidssysselsättning 

- Möjlighet till en samlad tjänst geografiskt – en arbetsplats 

- Karriärvägar inom kommunen 

- Möjligheter till kompetensutveckling hos arbetsgivaren 

- Möjligheter till en kvalitativ fritid 

- Möjligheter att etablera boende inom kommunen 

- Möjligheter till arbete för maka/make/sambo i samma kommun 

- Löneläge 

 

4.6 Framgång i undervisningen (Skolinspektionen) 
En sammanställning av forskningsresultat som stöd för granskning på 
vetenskaplig grund i skolan gjord av Charlotte Johansson, fil. dr, 
utredare, Skolinspektionen 
 

 Sammanställningens tre huvudsyften 
• Är att lyfta fram några centrala faktorer och peka på väsentliga 

slutsatser i forskarnas analys som Skolinspektionen, liksom de 
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som ansvarar för och arbetar med undervisning, kan utgå ifrån i 
arbetet med att förbättra verksamheten; 

• Är att bidra till den pedagogiska diskussionen om 
framgångsfaktorer i undervisning. 

• Är att redovisa delar av den empiri varifrån utgångspunkterna 
hämtas i Skolinspektionens bedömning av undervisningens 
kvalitet. 

 Undervisningen, läraren, eleven 
John Hattie (2009) som genomfört den hittills mest omfattande analysen 
av resultat av ett större antal andra studier (metaanalys) inom området, 
har framhållit betydelsen av hur läraren agerar och vilken typ av 
undervisningssituationer läraren skapar.  

• Goda relationer mellan lärare och elever  
• Höga förväntningar från lärarens sida på samtliga elever 
• Lärarens förmåga att fokusera på vad som är väsentligt i 

undervisningen 
• Elever ges regelbunden återkoppling. 

 
Lärarens kompetens, förmåga och engagemang är alltså de 
undervisningsrelaterade faktorer som i högst grad påverkar elevers 
resultat. Om detta råder en hög grad av samstämmighet i både 
internationell och svensk forskning. Inledningsvis visar forskningen att 
lärare som lyckas påverka elevernas resultat i positiv riktning besitter en 
kombination av flera kompetenser och förmågor.  

 

 Skolan, rektorn och huvudmannen 
Det råder samstämmighet i forskningen kring den betydelse 
individanpassning, tilltro till elevens förmåga, elevers delaktighet och 
gott ledarskap har för att öka elevernas lust att lära och för deras 
kunskapsutveckling. En sådan miljö skapas genom att: 

• Rektor visar tilltro till läraren och ger läraren ett tydligt mandat 
visar forskningen.  

• Rektor tar ansvar för undervisningens kvalitet.  
 

För att ge eleverna en bra utbildning är ett kvalificerat ledarskap för 
skolan bland det viktigaste, vid sidan av lärarnas kompetens och 
förmåga. Höga förväntningar på elevernas resultat, tydliga regler och att 
rektorn är delaktig i dialog med lärarna om undervisningen, samt tydliga 
mål och gemensamma visioner, är viktiga aspekter för det framgångsrika 
ledarskap, som forskningen indikerat i sin tur genererar en framgångsrik 
skola.  
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Ska läraren kunna utföra sitt uppdrag framgångsrikt krävs nödvändiga 
resurser i form av tid och adekvat utrustning för arbetet. Därtill krävs en 
genomtänkt organisation för kompetensutveckling och utveckling av 
skolans interna arbete. 

 

Som ledare för den pedagogiska verksamheten driver rektor pedagogiska 
diskussioner, verkar för samhörighet och samsyn i kollegiet och pekar ut 
men också ser till att den övergripande inriktningen för arbetet omsätts i 
praktisk handling i varje lärares undervisning. På motsvarande sätt 
behöver rektor förutsättningar och förtroende både från chefer och 
personal.  

 

Genom att skapa en stödjande strukturerad miljö för undervisning och 
lärande, samt genom att initiera och stödja lärares och rektorers 
professionella utveckling i en riktning enligt ovan, kan skolans 
huvudmän ta en central och aktiv roll i arbetet för förbättrade resultat. 
 

 Om forskningsöversikten 
Översikten omfattar 20 internationella forskningsöversikter och 23 
svenska översikter. Syftet var att peka ut de viktigaste strömningarna och 
att redovisa resultat som framkommit i många studier. Slutsatserna i 
analysen är forskarnas egna och det råder inte fullt ut samstämmighet i 
forskarvärlden kring dem. Enligt forskarnas bedömning finns det dock 
vad de kallar ”starka konvergenser” mellan olika forskningsansatser och 
över nationella och kulturella kontexter. Författarnas slutsatser baseras 
också på oberoende forskningsresultat med stöd i många olika 
undersökningar och studier kring undervisning och lärande. 

(Framgång i skolundervisningen, Skolinspektionen) 

 

4.7 Framgångsfaktorer i Tjörns kommuns 
skolverksamheter 

Skolverksamheter i Tjörns kommun har en lång tradition med goda eller 
mycket goda resultat. Detta har bland annat visat sig i olika typer av 
statistikmätningar där måluppfyllelsen i Tjörns kommuns skola placerat 
sig högt i ett riksperspektiv. Som exempel kan anges den senaste 
mätningen där måluppfyllelsen i årkurs nio låg näst högst inom Västra 
Götalands län 2014. 

 Skolan har även nått återkommande goda resultat i den årligen 
återkommande undersökningen från Lärarförbundet som rangordnar 
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samtliga kommuners skolverksamheter. I 2014 års ranking placerar sig 
Tjörn på plats 6 jämfört med plats 12 år 2013. 

Trots en historik där verksamheternas kvalitet på olika sätt 
dokumenterats i jämförelser och rankingar, finns ingen analys av vilka 
kommunens egna framgångsfaktorer är för en framgångsrik 
skola/förskola.  

Förvaltningens ledningsgrupp har därför diskuterat och analyserat de 
viktigaste faktorerna som bidrar till verksamheternas kvalitet och 
måluppfyllelse. 

 
Ledarskapet 
Engagerade ledare på olika nivåer inom barn- och 
utbildningsförvaltningen. Det goda ledarskapet hos rektor, förskolechef, 
pedagoger och övrig personal närmast barn och elever. 
 
Samsynen  
Samsyn på uppdraget finns på alla nivåer – en gemensam helhetssyn 
inom barn- och utbildningsförvaltningen 
 
Fysisk arbetsmiljö  
Verksamheterna har generellt en bra miljö. Dock är det viktigt att ta vara 
på resultat av enkäter som pekar på brister ex arbetsbelastningen, för att 
bibehålla en god arbetsmiljö 
 
Personal/kompetens 
Över lag välutbildad behörig personal och låg personalomsättning. 
Internt finns ett aktiv nätverksarbete i en lärande organisation. 
 
Samverkan 
Det finns en utpräglad vilja att samarbeta och samverka. Tjörns kommun 
storlek ökar förutsättningarna för att samverka/samarbeta inom 
förvaltningen samt över förvaltningsgränserna med koncernens bästa i 
fokus. 
 
Kontinuitet   
Det är generellt en låg personalomsättning inom hela barn- och 
utbildningsförvaltningen. Det finns både tydliga rutiner och uthållighet 
kring kartläggning av elever och barn.  
  
Trygga elever och barn 
Det finns ett etablerat och engagerat arbete med värdegrunden i hela 
verksamheten. Det finns goda sociala och socioekonomiska aspekter i 
samhället då eleverna/barnen generellt sett har trygga och stabila hem. 
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Det finns dock en oroande trend med en ökning av barn och elever i 
behov. 
 
Kompetensutveckling 
Det finns en kultur av nyfikenhet och en ambition att utbilda personal 
och ledarskap utifrån styrdokument, forskning samt aktuella 
samhällsförändringar. 
 
Politisk vilja   
Tjörns kommuns politiker har uttalade höga målsättningar att ha en bra 
förskola/skola samt att utveckla densamma. 
Det råder ett gott samarbete mellan skolans personal och politiker. 
 
Elevhälsoarbete 
Det finns en centraliserad elevhälsa (Resurscentrum) i kommunen som 
bidrar med samlade kompetenser. Detta tillsammans med en uttalad vilja 
till tidiga insatser skapar en ökad likvärdighet mellan skolor/förskolor 
samt stödjer verksamheterna med uppdateringar gällande förändringar i 
lagar och styrdokument. 
 
 

4.8 Klarar den lilla skolan de stora kraven? (SKL) 
En av de svåraste frågorna i skolplaneringen är om det finns 
förutsättningar att behålla och vidareutveckla en skola trots att 
elevunderlaget är svagt och kanske vikande. Det finns en rad faktorer att 
ta hänsyn till: ett bra och utvecklande pedagogiskt klimat, formella krav 
på undervisningens genomförande utifrån lagstiftningen, demografiska 
faktorer, rimliga resvägar, trygghet, skolans roll i den lokala 
infrastrukturen. Allt detta behöver vägas samman på lokal nivå i en 
dialog på förtroendemannanivå, med de professionella dvs. lärare och 
skolledning, med föräldrar och allmänhet.  
 
I det följande tar vi upp några av de aspekter som framkommit. Det syftar 
till att tjäna som ett stöd när skolors framtid och utveckling diskuteras.  
Rapporten har utarbetats av J. Henrik Bergström och Mats Söderberg, 
Sveriges Kommuner och Landsting samt Stefan Bergström, Oftab. (se 
bilaga) 
 

 Nya förutsättningar för skolan 
Den informationstekniska utvecklingen tillsammans med 
samhällsutvecklingen mot mer valfrihet och mångfald under de senaste 
30 åren har skapat nya förutsättningar för skolplanering. Här beskrivs 
delar av dessa förändringar kortfattat. Vidare försöker vi bedöma vilka 
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konsekvenser dessa har på dagens skola och vad som kan förväntas i ett 
lite längre perspektiv. 
 

 Skolan 
Frågan är hur skolan möter de nya förutsättningarna. Idag finns starka 
företrädare för ”ordning och reda” som anser att de verksamhetsformer 
och de former för styrning som fungerade väl igår också skall prägla 
skolan i framtiden. Är en smart telefon ett störningsmoment i lärandet 
och hot mot ordningen, eller ett nödvändigt och trygghetsskapande 
verktyg för information och kommunikation?  

Kan 2014 års teknik mötas av 2014 års pedagogik? EU-kommissionen 
lyfter nu fram frågan om ”Open Education” där frågan ställs hur fri 
tillgång till lärande och kunskapsutveckling på nätet kan säkerställas, i 
vilken grad utbildningsinstitutioner engageras för att säkerställa 
tillgången till fritt lärande utan alltmer avancerade behörighets- och 
urvalssystem för att komma igenom porten till högre utbildning samt en 
utveckling i riktning mot nya, virtuella nätverk i stället för den 
traditionella undervisningsgruppen. 

 Lärmiljön 
Skolan är påverkad av många faktorer och debatten har under lång tid 
varit intensiv. Nedanstående figur kan beskriva pedagogernas situation. 
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Figuren visar att arbetssituation i skolan är komplex och där hänsyn 
måste tas till många faktorer. Influenser utifrån, krav på 
näringslivssamverkan, förbättrade resultat, kraven är många.  
 
Lärandemiljön i skolan har genom åren utvecklats från 
förmedlingspedagogik till att se och bemöta varje elev som en individ. 
Medvetenheten om att elevens lärande sker under all vaken tid medför att 
utan individuell uppföljning av eleven kommer läraren inte ha aning om 
vad eleven kan. Samhälleliga krav på undervisningen leder till behov av 
ökad variation i undervisningen. Lärare skall också utan förlorad 
auktoritet uppträda som:  

• coach,  

• föreläsare,  
• gruppmedlem,  

• handledare,  

• mentor 

• sin egen utvärderare.  
 
 

 Pedagogisk samverkan krävs 
Idag krävs en hög grad av samverkan mellan lärare med olika kompetens 
för att klara en pedagogisk helhet som även handlar om att kunna möta 
en snabb teknisk utveckling med digitalt innehåll med nya former för 
lärande och erkännande, för att tillgodose elever med olika behov och 
förutsättningar så att de når målen samt att dessutom svara upp mot 
formella krav på lärarutbildning. Olika kompetenser måste tas till vara 
inom ett arbetslag eller en arbetsgemenskap om detta ska bli möjligt. 
 

 Nya krav på undervisningen 
Kommunerna är enligt skollagen skyldiga att använda lärare som har en 
utbildning avsedd för den undervisning de i huvudsak ska bedriva. 
Undantag får göras endast om personer med sådan utbildning inte finns 
att tillgå eller det finns något annat särskilt skäl med hänsyn till eleverna.  
För att vara behörig att anställas utan tidsbegränsning i det offentliga 
skolväsendet krävs en svensk lärarexamen med huvudsaklig inriktning på 
den undervisning anställningen avser.  
Undantagsformuleringen syftade enligt skollagens förarbeten till att 
förhindra att kommuner skulle tvingas använda en lärare som hade rätt 
utbildning men som ändå inte kunde anses lämplig för uppgiften, 
exempelvis lärare med missbruksproblem. Med särskilda skäl kunde 
också avses skolans möjligheter att rekrytera en god kraft till 
undervisningen. I regeringens proposition (1990/91:18) betonades dock 
kraftigt att det rörde sig om en undantagsbestämmelse och att skolorna 
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bara fick göra ett sådant undantag om det var av hänsyn till 
undervisningens kvalitet. Förarbetena betonar också att kravet på att 
lärarnas uppgifter och kompetens ska överensstämma inte bara gällde vid 
anställningstillfället utan att det gäller även fortsättningsvis, i samband 
med årliga beslut om lärarnas tjänstgöring i klasser och grupper. 
 

 Fysisk miljö 
Undervisningslokaler av god standard avseende till exempel akustik, 
ventilation och luft, ljus samt goda sanitära förhållanden är några av 
grundkraven för en väl fungerande inlärningssituation.  
Det är viktigt att undervisningslokalerna håller en god standard och är 
ändamålsenliga. Den fysiska miljön - innemiljön - är komplex och 
påverkas inte bara av hur en byggnad är konstruerad och av vilka 
installationer och materialval som gjorts. Hur lokalerna används, 
underhålls och vårdas har också betydelse för människors hälsa, trivsel 
och arbetsförmåga. Luftkvaliteten är en av många faktorer som påverkar 
innemiljön. Hur människor i sin tur upplever miljön skiljer sig ofta från 
individ till individ, beroende på kön, ålder, livsstil och känslighet. 
Dessutom har en del barn och vuxna astma- eller allergibesvär, vilket gör 
dem extra känsliga för brister i innemiljön. Sambanden är komplexa, 
därför är det viktigt att ha en helhetssyn på innemiljöfrågor. Figuren 
nedan visar de faktorer som påverkar innemiljön:  
 
Innemiljöfaktorer Innemiljöparametrar  
Luftkvalitet Flyktiga föroreningar, lukter, mikroorganismer, damm, 
fibrer, joniserande strålning, utspädning av föroreningar  
Termiskt klimat Rumstemperatur, yttemperatur, drag, lufthastighet  
Ljudförhållanden Ljudisolering, ljudnivå från installationer, ljudnivå från 
trafik, efterklangstid i rum  
Elmiljö Elektriska fält, magnetiska fält, statisk elektricitet 
Dricksvattenkvalitet Smak, mikroorganismer, radonhalt, ph och kemiska 
ämnen  
Ytskiktskvalitet Städbarhet, allergen i ytskikt  
(Källa. Bygger på figur i SKLs skrift ”Skapa sund innemiljö”) 
 
Utöver innemiljön ställs krav på:  

• flexibla lokaler, möjliga att ändra och bygga om avskild miljö för 
handledning, grupparbete och genomgångar,  

• goda interaktiva miljöer, ny teknik och IT-infrastruktur  

• förutsättningar för elevernas eget arbete utanför lektionstid  

• förutsättningar för lärares arbete utanför lektionstid  
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 Små skolor och begreppet likvärdighet 
Krav på likvärdig utbildning. Inledningsvis kan nämnas att läroplanerna 
under lång tid uttryckt krav på ”lika tillgång” till utbildning. Detta 
innebär att alla, oberoende av geografisk hemvist, sociala och 
ekonomiska förhållanden, ska ha lika tillgång i skolväsendet om inte 
annat följer av särskilda bestämmelser i skollagen. (1 kap 8§ Skollagen). 
Begreppet ”likvärdig” innebär inte att utbildningen skall vara likformig i 
betydelsen likadan utan att kvaliteten i verksamheten ska vara så hög att 
de fastställda målen kan uppnås oavsett var i landet verksamheten 
bedrivs. (Prop 2009/10:165 s. 638).  
Staten nöjer sig dock inte att utbildningen ska vara av likvärdig kvalitet 
för alla elever. Den ska också ta hänsyn till elevers behov och 
kompensera för ogynnsamma hemförhållanden och andra olikartade 
förutsättningar. Det är något som blivit än tydligare i den nya skollagen.  
”Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt 
som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och 
elevernas olika förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.” 
(Skollagen 1 kap 4§).  
 

 Små skolor och vetenskapen 
Det kan konstateras att få vetenskapliga undersökningar är genomförda 
vad gäller små skolor. Ofta kopplas de samman med glesbygd. I en 
rapport från 2005 skriver Myndigheten för Skolutveckling:  
”Även om många i dag går vidare till gymnasiestudier oberoende av 
studie- och bostadsort, är avbrotten många bland glesbygdsungdomar. 
Relativt få går vidare till högskolan. Även om en undervisning av god 
kvalitet kan ordnas, så kan likvärdigheten för glesbygdsungdomar 
ifrågasättas.  
Den lilla skolan är känslig för svängningar i elevunderlag från ett år till 
ett annat. Effekterna kan motverkas bland annat genom flexibel 
undervisningsplanering, som dessutom kan vara kostnadseffektiv. 
Samläsning över årskursgränserna kan ha en utjämnande effekt tack vare 
längre planeringscykler över årskursgränserna. Läroplanerna öppnar för 
olika grupperingsformer och arbetsformer. Det som behövs är fantasi, 
erfarenhet och kunskap och kanske lite djärvhet och stöd från rektor. 
Annars finns det risk för att effektiviseringskraven gör 
handlingsutrymmet minst i de kommuner som bäst behöver en 
decentraliserad skolstruktur. Lärarstabiliteten kan emellertid ha olika 
effekt på utvecklingsbenägenheten vid skolan, när man jämför glesbygd 
och tätort. Lärarstabilitet är ofta till nytta för skolutveckling i större 
skolor, men kan vara negativ för utvecklingen i glesbygdsskolor. Genom 
att lärarna är få, kan hänsyn eller fördragsamhet innebära, att man går 
varsamt fram. Kommunikationen blir känsligare. Impulser utifrån blir 
färre. Det är också känt att den sociala kontrollen kan fungera 
självreglerande. Den lilla skolan är ofta mer sårbar.  
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Rektorerna ansvarar för flera skolenheter, ofta med långa avstånd. 
Rektorernas arbetssituation blir pressad med splittring, stress och brist på 
tid för planering och strategisk ledning.  
 

 Att behålla eller att avveckla en skola 
Argument emot skolnedläggning  
När man studerar de argument som ofta förs fram mot att lägga ned den 
lokala skolan så kan de ofta passa in under följande rubriker:  

• Individperspektivet – små undervisningsgrupper och 
individanpassad undervisning  

• Trygghetsaspekten – för såväl elever som lärare i den lilla 
skolan.  

• Närhetsaspekten – För att föräldrarna ska få ihop vardagen samt 
att eleven finns i kända sociala mönster. Trafiksäkerhetsaspekter.  

• Tidsaspekten - Restider med eller utan skolskjutsar anses 
negativt, särskilt för mindre barn.  

• Bygdens överlevnad – ”ingen kommer att flytta hit”, den lokala 
opinionen, sysselsättningsaspekter, privata fastighetsvärden.  

• Distansundervisning med förhinder – bristande lokala 
förutsättningar och institutionella hinder (lagar och förordningar 
som sätter ”käppar i hjulet”.)  

 
Argument som små grupper och individanpassad undervisning är mer av 
pedagogisk natur och har egentligen ingen bärighet mot den lilla skolan 
utan kan fullt ut tillämpas i en större skola. Men argumentet framförs av 
naturliga skäl ofta i dessa sammanhang.  
Elevernas trygghet är ett argument som förs fram och alltid måste tas på 
största allvar. Givetvis är det också föräldrarnas trygghet som behöver 
avspeglas i argumentet. Att behöva lämna sina små barn på större 
avstånd är för många en svår tanke.  
Föräldrars svårighet att få vardagen att gå ihop diskuteras i många 
sammanhang – ofta i samband vid avveckling av en skola - och påverkar 
säkert önskemålet att särskilt för lägre åldrar ha en skola i närområdet.  
Restider till och från skolan skolskjutsar får inte ta en för stor del av 
dagen, särskilt med avseende på de yngre barnen.  Bygdens överlevnad är 
ett frekvent förekommande argument för att behålla skolan. Detta gäller i 
första hand grundskolans tidigare år.  
Skolans betydelse för ett litet samhälle kan vara stor. Det påverkar inte 
bara viljan för småbarnsfamiljer att flytta till orten eller välja att stanna 
kvar. Inte heller kan man bortse från arbetstillfällen som skolan ger. Ju 
mindre ort desto större effekt; klasslärare, ämneslärare, förskollärare, 
skolledare, elevvårdspersonal, skolmåltidspersonal, vaktmästare och 
fritidshemspersonal. Distansundervisning/distanslärande lämpar sig oftast 
lite högre upp i åldrarna. Det krävs en viss mognad och förkunskaper för 
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att kunna arbeta på det sättet, men kan på rätt sätt användas även för 
yngre elever.  
 
Argument för skolnedläggning  
På motsvarande sätt när man studerar argumenten varför man behåller en 
skola kan man studera argumenten varför man avvecklar en skolenhet:  

• Högre krav på likvärdig utbildning och likvärdig social 
fostran.  

• Ensamarbetsplats för läraren - inte attraktivt ur arbetsmiljö- 
och kompetensutvecklings-aspekter. Ger färre impulser.  

• Svårare och mindre attraktiv skolledningsfunktion. - avstånd 
skolledning – skola.  

• Svårigheter att möta kraven på formell behörighet. - svårt att 
tillgodose olika kompetenskrav.  

• Problematiskt att tillhandahålla elevvårdsinsatser och andra 
stödanordningar t.ex. bibliotek, idrottshall.  

• Demografiska faktorer - urholkning av elevunderlaget. Allt 
färre elever på skolan.  

• Frisöket och fristående skolor - urholkar det lokala 
elevunderlaget.  

• Otidsenliga lokaler vilka ställer krav på betydande nysatsningar 
samtidigt som elevunderlaget anses för litet för att motivera en 
sådan investering.  

I en rapport från Myndighet för skolutveckling (2005) visas att 
avbrotten på gymnasiet är fler hos elever från små skolor. Dessutom 
att flickor presterar bättre än pojkar i betyg och prov. Några studier 
har visat att dessa skillnader är anmärkningsvärt stora i 
glesbygdskommuner. 
 

Införande av lärarlegitimationer, som redovisas ovan, medför att enbart 
legitimerade lärare kan tillsvidareanställas och har rätt att sätta betyg. 
Dessa krav kan öka kostnaderna för redan ekonomiskt ansträngda mindre 
enheter.  
Det visar sig idag på många håll svårt att anställa lärare till små enheter. 
Kravet på lärarlegitimation innebär risk att andelen examinerade lärare 
ytterligare minskar.  
Låg personalomsättning anses i grunden som en positiv faktor, men 
frågan är om det därmed alltid gynnar utvecklingen. Nyheter och 
impulser utifrån kan utebli eller få svårare att slå igenom och då finns 
risk för stagnation i verksamheten.  
Generellt gynnas en arbetsplats av kollegor och ett kollegialt lärande, 
även om traditionen inom svensk skola bjuder att pedagoger ofta eller 
alltid måste resa bort från skolan för kompetensutveckling. Vid verkligt 
små enheter blir frågan vilken hjälp som finnas att få inom enheten och 
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om flexibla verksamhetsformer möjliggörs. Kollegial stöttning men även 
kunskapsöverföring är positiva faktorer i en större grupp.  
Den demografiska utvecklingen i Sverige medför att en mycket stor 
andel av landets kommuner tappar befolkning, medan 
befolkningsutvecklingen koncentreras till ett mindre antal områden. Stora 
delar av landet går mot en allt äldre befolkning, medan de i 
yrkesverksamma åldrar och deras barn minskar. Äldre är den enda grupp 
som har ett positivt flyttnetto till glesbygd och tätortsnära landsbygd. 
Konkurrens om resurser med exempelvis äldreomsorgen är en realitet 
och små enheter som tendera att bli kostsamma i begreppet kostnad per 
elev skapar svåra avväganden för en lokalt förtroendevald.  
 
De skilda demografiska förutsättningarna över landet gör att det aldrig 
kommer att finnas förutsättningar för att skapa en standardiserad skola 
med ett optimalt antal elever i varje grupp eller klass. Även om så vore 
fallet är den optimala storleken på gruppen också avhängig vilka 
individer som finns i gruppen och dess förutsättningar. Kan man utifrån 
detta konstaterande fråga sig om det finns det gränser för hur små 
grupperna kan vara i skolan med behållen likvärdig undervisning? 
Medan det ofta är känsligt att avveckla en grundskola handlar en 
avveckling av en gymnasieskola mest om att det sker i sådana former att 
eleverna har möjligheter att välja ett annat alternativ. Konkursen av JB-
koncernen 2013 skedde just efter att elevernas omvalsperiod var slut, det 
innebar ovisshet för eleverna vid de trettio skolor som rekryterade elever 
skrivna i cirka 100 kommuner.  
De kommuner som avvecklat sin (enda) gymnasieskola ligger ofta på 
nära håll till annan gymnasieort. Ett undantag är Valdemarsviks kommun 
där resvägen ofta blivit betydligt längre. Andra kommuner som valt att 
avveckla sin gymnasieskola är Oxelösund, Kungsör, Hallstahammar, Ale 
och Tjörn. 
 

4.9 Från huvudmannen till klassrummet 
(Skolinspektionen) 

Skolinspektionens erfarenheter och resultat 
från tillsyn och kvalitetsgranskning – årsrapport 2014 
 

 Huvudmannens ska skapa förutsättningar för 
rektor att leda 

Huvudmannen är den som ytterst ansvarar för att alla barn och elever får 
förutsättningar att nå de nationella målen. Skolan får inte vara ett lotteri. 
Därför är det huvudmannens ansvar att säkerhetsställa likvärdighet 
mellan skolor, så att elever har samma möjlighet, oavsett i vilken skola 
de går. Att kompensera för elevernas olika förutsättningar och behov 
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måste genomsyra huvudmannens arbete i alla delar; när verksamhet 
planeras, när resurser tillförs samt när verksamheten följs upp och 
analyseras. Därigenom skapas förutsättningar för att rektor ska klara av 
sitt uppdrag. 

  Huvudmannens arbete mot de nationella 
målen 

Kunskap om det nationella uppdraget och en medvetenhet om sitt ansvar 
påverkar en huvudmans förmåga att utveckla verksamheten. De 
huvudmän som utgår från och styr mot de nationella målen har bättre 
förutsättningar att veta vilken information de behöver samla in för att 
kunna bedöma den egna måluppfyllelsen samt hur man effektivt 
använder de tillgängliga resurserna.  
Vi ser i våra granskningar att många huvudmän skapar egna visioner och 
mål som ligger utanför de nationella uppdraget för skolan. I praktisk 
handling innebär det att de statliga kraven underordnas den kommunala 
prioriteringen, vilket får till följd att vissa statliga mål sorteras bort och 
nationellt satta målnivåer sänks. Liknade resultat visar även Skolverkets 
rapport ”Kommunalt huvudmannaskap i praktiken”. Rapporten pekar på 
att det finns en problematik som innebär att politikerna ser de nationella 
målen för skolan mer som ambitiösa visioner än som underlag för 
styrning av sin skolverksamhet. Vi ser också en uppenbar risk att detta 
synsätt smittar av sig på förvaltningsnivå och på rektorerna. 
 
En fungerande styrkedja på lokal nivå är en nödvändig förutsättning för 
att nå de nationella målen med skolan. För att det ska fungera måste 
huvudmannen, rektor och lärare ta ansvar för att det egna ansvarsområdet 
fungerar, men också för att skapa och stärka de länkar som håller 
samman kedjan. En kedja består av personer, men främst av en rad 
åtgärder som måste genomföras på olika nivåer – från huvudmannens 
strategiska arbete till lärarens insatser i klassen. 
 

  Undervisning som skyddsfaktor 
Det finns ett tydligt samband mellan skolprestationer och psykisk hälsa. 
Lärande i sig, att gå ut skolan med godkända betyg, leder till minskad 
ohälsa, kriminalitet och utanförskap senare i livet. Sådant som 
delaktighet, tillfredsställelse, kompetens, stödjande relationer med lärare, 
stödjande relationer med vänner, är exempel på skyddande faktorer. Till 
riskfyllda situationer och faktorer i skolan hör provsituationer, 
prestationskrav, stress, negativa bedömningar, skolsvårigheter, 
skolmisslyckanden, meningslöshet, otillfredsställande relationer med 
lärare, exkludering och trakasserier. 
 
Skolan är en mycket viktig skyddsfaktor för eleverna. Lars H Gustafsson 
(barnläkare/skolläkare, författare) menar att ”En väl fungerande 

70



 

 

 
 

Sida 34 (43) 
Strategi Skola 2025 

 

klassrumsmiljö med bra undervisning av en engagerad lärare är en viktig 
hälsofrämjande faktor i sig”. Detta citat sammanfattar så väl vad det 
handlar om.  
Särskilt viktigt är det att eleven får med sig basfärdigheter. Tidiga 
svårigheter i skolan, i synnerhet när det gäller läs- och skrivsvårigheter, 
har visat sig orsaka internaliserande (ängslighet, oro, depression, 
självskadebeteende) och externaliserande (hyperaktivitet, 
koncentrationsproblem, beteendestörningar) psykiska problem. Detta 
samband pekar direkt mot vikten av en undervisning som är anpassad till 
den enskilde elevens behov och förutsättningar.  
Låga eller ofullständiga betyg från årskurs 9 är tydligt kopplat till en 
ökad risk för framtida psykosociala problem, exempelvis missbruk och 
självskadebeteende samt ett långvarigt utanförskap. Allvarlig kriminalitet 
i ung vuxen ålder är vidare åtta till tio gånger så vanligt bland dem med 
låga betyg som bland dem med medelbetyg eller höga betyg. Samtidigt 
råder det motsatta förhållandet. En skola som med sitt sätt att arbeta leder 
till att alla elever klarar sig vidare till gymnasiet har lagt en god grund för 
ett bra framtida liv för sina elever. 
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5 Demografi och 
befolkningsutveckling 

Enligt kommunens uppdaterade befolkningsprognos fram till 2030 är 
andelen barn och ungdomar i åldrarna 6-15 föremål för en marginell 
ökning på ca 100 individer (se nedan). Även den totala prognosen för 
förskolan får anses som en marginell ökning i samma tidsperiod. Dock 
ökar antalet individer bland Tjörns kommuns äldre medborgare fram till 
2030 (se nedan). 
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6 Strategiskt bostadsprogram och 
Översiktsplan 

6.1 Översiktsplan 2013 
ÖP är antagen den 16 maj 2013 och har vunnit laga kraft den 15 maj 
2014. 

Planen är en strategisk bas för kommunens utveckling samtidigt som den 
utgör ett stöd för ärendeprövning, främst gällande bygglov, detaljplaner, 
miljötillstånd och andra liknande ärenden. Tidshorisonten är 2025, men 
den skall även visa på långsiktiga utvecklingsmöjligheter därefter. 

 Tjörns struktur 2025 
ÖP:s förslag till markanvändning utgår från den övergripande 
inriktningen att transportsystemet och bebyggelsen ska samordnas. 
 
I översiktsplanen beskrivs ett huvud- och ett sekundärt stråk när det 
gäller vägförbindelserna inom kommunen. Huvudstråket binder samman 
orterna Rönnäng, Bleket och Klädesholmen på sydvästra Tjörn via 
Skärhamn och Kållekärr med Höviksnäs och Myggenäs nordöstra delen 
av ön. Detta stråk har frekvent kollektivtrafik dagtid och trafikeras med 
Expressbussar mot Stenungsund och Göteborg. 
 
Det sekundära stråket består av vägsträckorna från Skärhamn och 
Kållekärr mot Kyrkesund. Här anser översiktsplanen att kollektivtrafiken 
bör utvecklas. Det konstateras också att det utefter dessa vägsträckor 
finns utvecklingsförutsättningar för besöksnäringen, samt att vägarna 
sommartid är relativt hårt belastade. 
 
Ändringen från fritidshus till permanentbostäder förväntas fortsätta på 
hela Tjörn under den tid som översiktsplanen gäller. På sikt kan husen 
inom de fritidsområden som ligger utefter huvudstråket få samma storlek 
som inom tätorterna. Man är tydlig med att nya detaljplaner för 
fritidsbebyggelse inte kommer att antas under perioden och att bygglov 
för fritidshus utanför detaljplan heller inte kommer att beviljas. 
 
Den nya strukturbilden för Tjörn bygger på en ökad regional förankring 
med tyngdpunkt på nya exploateringsområden med god kollektivtrafik 
mot fastlandet, samt en utveckling av befintliga tätorter. 

6.2 Strategiskt bostadsprogram 2014-2025  

Tjörn har en äldre befolkning jämfört med genomsnittet för Sverige. Det 
beror på en hög andel invånare mellan 50-85 år och på en förhållandevis 
låg andel invånare i åldrarna 25-45 år. 
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 Tätorter 
Enligt strukturbilden i Översiktsplan 2013 finns det i huvudsak två 
områden där utveckling ska ske. På västra Tjörn är det samhällena 
Skärhamn och Rönnäng, medan det på centrala och östra delen är 
Kållekärr, Höviksnäs och Myggenäs som bedöms ha störst potential för 
utveckling. 
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7 Lokalbehov inom förskola och skola 

7.1 Förskolan 
 
Förskoleverksamhetens lokalbehov för 2015 uppgår till 33 avdelningar 
baserat på antal barn i åldersspannet 0 till 5 år med behov av barnomsorg. 
Nuvarande kapacitet är 31 avdelningar, alltså 2 avdelningar för lite. 
Inräknat verksamheten för pedagogisk omsorg motsvarar denna 4,5 
avdelningar. Summan blir alltså ett nettoöverskott om drygt 2 
avdelningar. Lokalbehovsanalysens prognos visar att behovet av 
förskoleavdelningar perioden 2015 till 2030 pendlar mellan 33 och 36 
avdelningar. 
 
Från 2017 ökar den reguljära förskolan till 34 avdelningar i och med att 
Tångeröds förskola ökar i kapacitet med 3 avdelningar. Detta ger en total 
kapacitet inklusive pedagogisk omsorg på 38,5 avdelningar och behovet 
under perioden fram till 2030 får därmed anses vara tillfredsställt. 
 
Det är viktigt att bevaka den pedagogiska omsorgens kapacitet i och med 
att vi måste erbjuda förskoleverksamhet till alla som önskar, vilket i så 
fall kan påverka behovet av kapacitet inom förskolans verksamhet. 
Minskar behovet av pedagogisk omsorg måste dessa barn rymmas inom 
den reguljära barnomsorgen. 
 

7.2 Grundskolan 
För grundskola i årskurserna 1-5 visar analysen att tillgången på 
skollokaler för årskurserna 1-5 är tillräcklig med mycket god marginal 
under hela prognosperioden fram till år 2030. 

 
Av den nu genomförda analysen framgår att kapaciteten 2015 är 45 
klasser. När detta ställs mot behovet för alla kommunens 7-11-åringar 
kan man konstatera en överkapacitet avseende lokaler på cirka 10 klasser. 
 

För grundskola i årskurserna 6-9 visar motsvarande analys att tillgången 
på skollokaler för årskurserna 6-9 är tillräcklig för kommunens behov 
under hela prognosperioden till år 2030. Behovet av klassrum pendlar 
mellan 22 och 25 om man ser hela kommunen som ett 
upptagningsområde. Nuvarande kapacitet är 28 klasser, vilket ger ett 
överskott på minst 3 klasser under perioden. 
 
Vid en omlokalisering av årskurs 6 tillbaka till nuvarande 1-5-enheter 
förskjuts lokalöverskottet till högstadieskolorna, vars överkapacitet ökar 
från 3 till 9 klassrum. Fortfarande finns ett överskott på 4 klasser hos de 
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mindre enheterna, dvs. differensen av 10 och 6. Behovet för årskurs 6 
ligger konstant på 6 klasser under hela prognosperioden fram till 2030. 
 
Ovanstående beräkningar ger vid handen att en förstärkt högstadieenhet 
skulle kunna rymma alla kommunens årskurser 7 till 9 och innebära en 
besparing på lokalsidan med cirka 5 miljoner. Vidare skulle det vara 
möjligt att reducera behovet av yngreskolor med 1 enhet, vilket skulle ge 
motsvarande besparing på mellan 2 och 3 miljoner kronor. Dessa 
beräkningar tar ingen hänsyn till eventuella tillkommande 
investeringskostnader i kvarstående lokalbestånd eller driftsfördelar med 
en större skolenhet. 
 
Om ovanstående förändringar blir aktuellt att genomföra beräknar 
förvaltningen att kostnader för ledning, administration samt övrig drift 
kommer att minska med ca 1,5 mnkr/år. 
 
Om ovanstående genomförs bedömer förvaltningen en möjlig årlig 
besparing på ca 8,5 – 9,5 mnkr. 
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8 Kostnadsutveckling och ekonomi 

I nuläget belastas nämndens budget med ca 47 mnkr för lokalhyror samt 
drift. En beräkning visar att kvadratmeterytan/elev i grundskolan har ökat 
från 2008 fram till nu. Detta beror främst på att det totala antalet elever 
har minskat i grundskolan samtidigt som motsvarande procentuella 
effektiviseringar inte gjorts för att minska lokalytan. 

I Kommunbladet från 2013 där jämförelsestatistik från alla skolformer 
görs i riket visar bilden att Tjörns kommuns grundskola är dyrare än riket 
och jämförkommunerna. En del av denna kostnadsskillnad utgörs av 
lokalkostnader. Skillnaden i Kommunbladet 2013 motsvarar ca 3.800:-
/elev/år.  

Den största kostnaden i förvaltningen utgörs av personalkostnader. 
Denna är dock i paritet eller lägre i Kommunbladets fakta då Tjörns 
kommuns skolor har en lärartäthet enligt följande: 

 

Lärartäthet skolan (Kommunbladet 2013) 
    
Antal elever per lärare - heltidstjänst 

 
Tjörn Kommungrupp Riket 
12,2 11,8  12,1 

 

Förvaltningen bedömer att dessa fakta tillsammans med de konstaterade 

lokalbehoven inom förskola och skola att det finns en betydande 

överkapacitet i den totala lokalvolymen. Förvaltningen uppskattar att 

denna överkapacitet innebär en årlig kostnad om ca 8,5 - 9,5 mnkr 

(inklusive resurser för ledning och administration). För närvarande är 

ytan/elev ca 21,5 kvm. 
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Information/redovisning augusti 2015

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen

Sammanfattning
Information till barn- och utbildningsnämnden.

Utvecklingschefen informerar
Dnr 215/147
Statsbidrag för att minska barngruppernas storlek för läsåret 2015/2016. 
Ansökan ska vara skolverket tillhanda senast 4 september.

Dnr 2015/145
Statsbidrag för Lågstadiesatsningen. Bidraget kan sökas av huvudmän för 
att höja utbildningens kvalitet för de lägre årskurserna och ge lärare i 
förskoleklass och årskurs 1-3 mer tid för varje elev. Ansökan för 
lågstadiesatsningen läsåret 2015/2016 ska vara skolverket tillhanda 
senast 15 september 2015. 
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