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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2017-06-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 80

Fastställande av dagordning 

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen med följande tillägg:

Punkt 15: Övriga frågor
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2017-06-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 81

Information om Rönnängs skolas arbetsmiljö

2017/105

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
Tjörns Bostad AB har via Polygon gjort en första provtagning i balkar och i 
grunden. Dessa prover har analyserats av Pegasus LAB, svaren visar att det uppstått 
en kemisk reaktion i syllarna, ett ämne, klorfenol har spårats. Detta ämne är enligt 
arbetsmiljöingenjören inte hälsofarligt men avger en mögelliknande doft som för 
känsliga personer kan förorsaka besvär. Polygon gör fortsatta provtagningar i 
skolan under sommaren.

Lena Krook, rektor, informerar om det fortsatta arbetet angående Rönnängs skolas 
arbetsmiljö. Hälsoundersökningar kommer att göras under hösten 2017.

Tidigare beslut
BUN 2017-05-24

Samverkan
FSG 2017-06-14

Beslutsunderlag
Handlingsplan
Brev till vårdnadshavare, daterat 2017-05-31
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 82

Information - Förskolans nuläge och prognos 2017 samt statistik 
från förskola och fritidshem maj 2017

Dnr 2017/200

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
Förskolechef Maritha Medin informerar om förskolans kösituation. En 
nulägesrapport och en prognos 2017 för Tjörns förskolor presenteras. 

Beslutsunderlag
Rapport – Förskolan i Tjörns kommun, nuläge och prognos 2017
Köstatistik – förskolan
Antal placerade barn samt snitt, beläggning och närvaro maj 2017 för förskolor och 
fritidshem.
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Barn- och utbildningsnämnden 2017-06-21
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§ 83

Avvikelserapport - tillfälliga händelser av ekonomisk art 2017

2017/1

Beslut
Vid dagens sammanträde, 2017-06-21, finns inget att rapportera.

Sammanfattning
Nämnden har beslutat att införa avvikelserapport som stående punkt på nämndens 
dagordning. Detta är ett sätt för nämnden att skapa systematik i sin uppföljning 
utifrån gällande regelverk samt ur revisionshänseende. Avvikelsen ersätter inte 
nämndens uppföljning av den egna ekonomi, utan är ett komplement till denna.

Förvaltningen informerar att inför nämnden möte den 21 juni 2017 finns inget att 
rapportera.

Samverkan
FSG 2017-06-14
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§ 84

Ekonomisk uppföljning januari till maj samt helårsprognos 2017

2017/78

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner ekonomisk uppföljning januari till maj 
2017

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

Sammanfattning
Förvaltningen redovisar ekonomisk uppföljning för perioden januari till maj 2017 
för verksamhetsområdena inom barn och utbildningsnämnden. Resultatet för 
perioden visar ett negativt resultat på – 3 863 tkr (exklusive utfall för nämndens 
politiska verksamhet). Helårsprognosen är – 5 000 tkr.

Samverkan
FSG 2017-06-14

Beslutsunderlag
1. Ekonomisk sammanställning över barn- och utbildningsnämndens verksamheter 

för perioden januari till maj 2017.

2. Förklarande text till ekonomisk sammanställning.

3. Tjänsteutlåtande daterat 2017-06-15
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2017-06-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 85

Effektiviserings- och sparåtgärder 2017

2017/78

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande, men 

vid tanke på osäkerheten i prognosen får ytterligare åtgärder beslutas på 
nämndens septembermöte.

2. Nämnden beslutar att följande åtgärder ska vidtas:
a) Minskning ledningsresurs
b) Avtal IM-språk Göteborg
c) Föreslå förändringar i taxan för förskolan för att ge incitament för kortare 

vistelsetider ifrån ett pedagogiskt perspektiv. 
d) Se över rutiner vid bestämmande av vistelsetider i förskolan för att beskriva 

överensstämmelse mellan verkliga vistelsetider och planerade dito. Detta i 
syfte att underlätta planering av verksamheten och möjliggöra effektivare 
resursutnyttjande.

e) Ta fram ett statistikunderlag för förskolan baserat på antal närvarande personal 
samt antal närvarande barn räknat per hel timme från öppnande till stängning. 
Redovisat per enhet och under 2-4 representativa veckor i syfte att optimera 
personalresurserna i förhållande till barnens vistelsetider.

f) Ta fram förslag på åtgärder och konsekvenser avseende punkterna c till e.
g) Resultatet av uppdragen ovan presenteras i tid så att hänsyn till slutsatserna 

kan vägas in i beslut om detaljbudget för 2018.
h) Utvärdera förvaltningens del i familjecentralen.

3. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att se över kostnaderna för verksamheten vid 
Välkomsten.

4. Inför beslut om kommande effektiviseringar som har förvaltningsövergripande 
konsekvenser, ska dialog föras med berörda förvaltningar.

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

Sammanfattning
Under nämndens sammanträde i mars 2017 beslutades det om effektiviseringar 
motsvarande 2 % av bruttobudgeten inför 2018.

Hösten 2016 planerade förvaltningen att minska personalkostnaderna med ca 7-8 
mnkr beroende på att budgetramen inte täckte de merkostnader som förvaltningen 
bedömde att förskolans expansion krävde. Besparingarna riktades främst mot 
grundskolans äldre åldrar mot bakgrund av de riktade statsbidragen till lågstadiet 
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samt förskolan. De planerade besparingarna stoppades via beslut i KF till dess att en 
extern konsult hade genomlyst nämndens verksamheter.

Rapporten från Professional Management (PM) bekräftar även förvaltningens 
uppfattning att nuvarande budgetfördelningsmodell i Tjörns kommun bör ses över 
och införa en modell som reglerar volymer i de lagstadgade verksamheterna samt 
att tillämpa över- och underskottshantering mellan budgetåren. Denna modell finns 
för närvarande inte vilket innebär att nämnden har i uppdrag från KF att ha en 
budget i balans per 31/12 varje år.

Nämnden beslöt vid sammanträdet i maj att avisera till KF ett kommande 
underskott för 2017. Detta är föranlett av att de åtgärder som förvaltningen 
planerade hösten 2016 inte genomförts, vilket innebär att nämndens totala 
verksamhet har en strukturell ekonomisk obalans i budgeten. En preliminär 
bedömning av underskottet är för närvarande -5 mnkr. Detta belopp kan komma att 
förändras då det finns större osäkerhetsfaktorer under tertial 2 – främst bestående av 
statsbidraget kring nyanlända, volymerna nyanlända i verksamheten samt 
kostnadsutvecklingen för det externa gymnasiet. 

Då nämnden ansvarar för en budget i balans bör nämnden vidta alla till buds 
stående medel. Förvaltningen rekommenderar därför att beslut fattas som genererar 
motsvarande ekonomiska effekt som nulägesbedömningen – d v s 5mnkr. 

Förvaltningen bedömer dock att de åtgärder som kan vidtas endast kommer ge 
marginella effekter innevarande budgetår beroende på den tid som genomförandet 
kräver. Dock har eventuella beslut stor betydelse för nämndens ekonomi under 
2018.

Förvaltningen bedömer även att kostnaderna för Välkomsten (verksamhet för 
nyanlända) bör ses över och att detta arbete bör inledas snarast.

Tidigare beslut
BUN 2017-03-16 § 20

Samverkan
FSG 2017-06-14

Beslutsunderlag
Konsekvensanalyser – åtgärder
Tjänsteutlåtande daterat 2017-06-12

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 86

Utökning av förskolans lokaler

2017/150

Beslut
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande godkänns.

2.  De planerade utökningarna av lokaler med två moduler till Myggenäs fullföljs.

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

Sammanfattning
Vid nämndens sammanträde i maj beslutades att omedelbart avbryta planerade 
utökningar av förskolans lokaler. Orsaken till beslutet var att den externa konsulten 
Professional Management (PM) fått ett tilläggsuppdrag att närmare analysera 
verksamheten inom barnomsorgen. Det fördjupade uppdraget gavs mot bakgrund av 
att slutsatser PM presenterade i sin ursprungliga rapport kraftigt avvek från 
förvaltningens vad avser efterfrågan av förskola samt förskolans lokalbehov. 

Nämnden beslutade även att ett förnyat ställningstagande skulle göras då PM 
presenterat tilläggsuppdraget kring barnomsorgen. Detta redovisades till Tjörns 
kommun 1/6.

Tilläggsuppdraget från PM redovisar en uppfattning som står ännu längre från 
förvaltningens än i den ursprungliga rapporten.

Förvaltningen delar inte slutsatserna från PM i dessa avseenden. Enligt 
förvaltningens beräkningar ligger den samlade efterfrågan av barnomsorg i ålder 1-
5 år kring 84-85 % redan i december 2017, varav ca 77 % efterfrågan i kommunal 
förskola, ca 3 % i privat förskola samt ca 5 % i pedagogisk omsorg. Förvaltningen 
anser också att det finns uppgifter som inte beaktats i rapporten från PM. 

I rapporten från PM anges att efterfrågan av förskola kommer uppgå till 72 % ända 
fram till 2031. Det anser förvaltningen vara en för lågt prognostiserad efterfrågan. 
PM har i sina beräkningar inte tagit hänsyn till de faktorer som förvaltningen anser 
har påverkat tidigare efterfrågan och PM har heller inte beaktat den statistik som 
finns i skolverkets kommunblad från 2016 och jämfört med tidigare efterfrågan. 
Förvaltningen menar att efterfrågan enligt senaste uppdatering 2017-06-08 kommer 
uppgå till ca 85 % placerade barn i barnomsorg i ålder 1-5 år.

PM har inte beaktat de nyanlända barn som finns vid Tjörnbro park. Dessa uppgår i 
nuläget till ca 10 barn vilket motsvarar strax över 1 % i efterfrågan.

Konsekvensen att fler kommuner tecknat avtal är att det troligen kommer att bli fler 
barn som är behov av förskola. Dock är det ytterst svårt att på förhand förutsäga 
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antalet. Verksamheten vid Tjörnbro park övergår också från ensamkommande barn 
till att ta emot anhöriginvandring vilket förvaltningen menar styrker uppfattningen 
att antalet barn i förskoleåldern kommer att öka.

PM hänvisar i sin rapport till riktlinjer som anger hur många kvadratmeter/barn 
förskoleverksamhet bör eftersträva. Då förvaltningen har analyserat beräkningarna 
från PM konstateras att beräkning av kvadratmeter/barn är gjord utifrån 
förskolornas totala bruttoyta.

I Socialstyrelsens allmänna råd framgår att det är vistelseytan mellan 7,5 - 9,5 
kvm/barn som är vägledande yta per barn i förskola och att 7,5 kvm/barn visserligen 
kan vara lönsamt på kort sikt men på längre sikt ökar den lägsta rekommenderade 
ytan risken för arbetsmiljöproblem, högre smittorisk och ökat slitage på lokalerna. 
De lokalytor som enligt Socialstyrelsens allmänna råd och kommuners riktlinjer inte 
ingår i vistelseytan är personalutrymmen, förråd, kök, kontor, toaletter mm.

Att ange riktlinjer men inte använda de beräkningsgrunder som dessa anger anser 
förvaltningen vara en allvarlig brist i rapporten från PM vilket också leder till 
felaktiga och ovetenskapligt underbyggda slutsatser kring nämndens lokalkapacitet 
inom förskolan. I rapporten saknas källhänvisning kring påståendet kring kvm/barn. 
Endast en generell skrivning finns – ”I flertalet kommuner ligger storleken på 7-10 
kvadratmeter per barn.” – som dessutom saknar källhänvisning. Förvaltningen 
menar att detta är en allvarlig brist och att rapporten inte bygger på vetenskaplig 
grund.

I sin tidigare rapport avråder PM att ”nyttja statsbidrag av kortsiktig karaktär”. 
Förvaltningen delar inte uppfattningen från PM att statsbidraget för mindre 
barngrupper i förskolan skulle vara av kortsiktigt karaktär. PM har heller inte i 
rapporten faktabelagt varför man anser att detta statsbidrag skulle vara kortsiktigt. 
Tvärtom vill förvaltningen påpeka att det ex i skolkommissionens slutbetänkande 
framkommer att detta och andra statsbidrag föreslås permanentas.

I rapporten från PM saknas i stort omvärldsperspektivet i form av riktlinjer för 
barngruppernas storlek som idag finns från Skolverket. Dessa säger 12 barn för de 
yngre åldrarna samt 15 för de äldre.

Vid Skolinspektionens tillsyn påpekades genom föreläggande brister i 
barngruppernas storlek och sammansättning. Vid återföringen i januari 2017 
konstaterades att bristen var avhjälpt. Förvaltningen bedömer att ett genomförande 
av det som PM föreslår kommer att innebära stor risk för ytterligare föreläggande 
från Skolinspektionen. Det bör också påpekas att ett föreläggande från 
Skolinspektionen ska avhjälpas oaktat vad en extern konsult anser.

Därför menar förvaltningen att nämnden, i det fall rapporten från PM avseende 
lokalbehovet i barnomsorgen ska genomföras, då bör hemställa till KS att begära att 
ovanstående mål stryks eller omformuleras. Då skillnaden mellan förvaltningens 
bedömning och konsultens är stor bör nämnden i samband med uppföljningen i 
augusti ta ställning om målen för barnomsorgen ska omformuleras. Om detta blir 
aktuellt måste nämnden då snarast begära att KF beslutar om förändrade mål för 
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2017.

Tidigare beslut
BUN 2016-05-24 § 66

Samverkan
FSG 2017-06-07

Beslutsunderlag
Efterfrågan av förskola i Tjörns kommun
Lokalbehov och vistelseytor i kommunal förskola i Tjörns kommun
Lägesbeskrivningar antal barn – samtliga skolor
Tjänsteutlåtande daterat 2017-06-12

Förslag till beslut på sammanträdet
Azar Hedemalm (MP) föreslår att nämnden beslutar godkänna förvaltningens 
tjänsteutlåtande samt att de planerade utökningarna av lokaler med två moduler till 
Myggenäs fullföljs. 
Svante Karlsson (S) föreslår att nämnden beslutar att godkänna förvaltningens 
tjänsteutlåtande samt att de planerade utökningarna av lokaler med en modul i 
Skärhamn, en modul i Rönnäng och två moduler till Myggenäs fullföljs.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Azar Hedemalms förslag väljs.
Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Azar Hedemalms förslag
Nej- röst för Svante Karlssons förslag

Omröstningsresultat
9 Ja röster, Björn Möller (M), Azar Hedemalm (MP), Martin Tellblom (M), Inger 

Forsberg Bergstam (M), Gunnemar Olsson (L), Aida Tegeltija (L), 
Martina Gullbrandsson (KD), Leif Runesson (L) och Lars Andersson 
(KD).

5 Nej röster, Nils Lackfors (S), Svante Karlsson (S), Maria Jacobsson (S), Daniel 
Bull (S) och Stefan Lottsson (S).

Azar Hedemalms förslag väljs

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 87

Utredning om skola och barnomsorg på sydvästra Tjörn

2017/37

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Nämnden begär att kommunstyrelsen beslutar att genomföra en förstudie 
avseende renovering samt ombyggnation alternativt en nybyggnation av 
Bleketskolan. Förstudien ska belysa en oförändrad verksamhet alternativt en 4 till 
9 skola, möjliga samordningsvinster med andra förvaltningar samt alternativens 
påverkan på skol- och förskoleverksamheten på västra Tjörn.

3. Nämnden begär att kommunstyrelsen i samverkan med berörda förvaltningar 
ansvarar för arbetet med en förstudie.

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

Sammanfattning
Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att, utifrån ett verksamhetsperspektiv, 
genomlysa olika alternativ för skola och barnomsorg på sydvästra Tjörn.

I det fall som kommunen beslutar att investera i Bleketskolan bör investering ha ett 
fokus på att minska ytan/elev från dagens 25,5 kvm. Vid en genomsnittlig yta på 15 
kvm/elev innebär detta att kapaciteten för Bleketskolan blir motsvarande ca 460 – 
500 elever totalt. Detta innebär att förutsättningar finns att skapa en 4-9 skola.

Då elevprognosens ökning sker över tid bedömer förvaltningen att en anpassning 
och ombyggnation av Blekets skola kan ske i etapper. Förvaltningen bedömer också 
att behovet idrottstimmar ökar så kraftigt att nuvarande idrottssal måste byggas ut 
för att klara de krav som ställs genom styrdokumenten på undervisningen. En 
utbyggd idrottssal bedöms även kunna ge positiva effekter på det lokala 
föreningslivet. 

Om utfallet 2031 stämmer med prognosen kommer Bleketskolans elevantal bli 470-
500 elever. Detta innebär stordriftsfördelar i form ex i form av:

- Bättre nyttjande av skolans kök
- Lägre kostnader/måltid
- Lägre kostnader för lärartjänster

- Mer attraktiva lärartjänster
- Lättare att rekrytera
-  Lägre kostnader för läromedel
- Ökade möjligheter för det lokala föreningslivet att använda idrottssalen. 
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De ytor som frigörs vid Rönnängs samt Skärhamns skola vid en flytt av årskurs 4 
och 5 bedöms enligt nedan:

Rönnängs skola 1500 kvm
Skärhamns skola 1450 kvm
Totalt 2950 kvm

De frigjorda ytorna vid respektive skola bedöms kunna användas för 
förskoleverksamhet i både Skärhamn och Rönnäng. Bedömd kapacitet för antal 
barn i förskoleålder med en genomsnittlig yta om 12 kvm/barn blir då ca 250 barn 
totalt. 

Förvaltningen bedömer vid en sådan verksamhetsförändring att kommunen 
långsiktigt då inte behöver investera i nya förskolor inom respektive område då de 
frilagda ytorna motsvarar ca 15 förskoleavdelningar.

Att förlägga förskoleverksamheter vid dessa skolor innebär driftsfördelar i form av:

- Bättre nyttjande av skolans kök
- Lägre kostnader/måltid
- Lägre kostnader för pedagogtjänster
- Samordningsvinster för fritidshem/förskoleklass

De beräkningar avseende ytor som förvaltningen har gjort är strikt teoretiska. Det är 
av största vikt att en genomgripande förstudie av främst Bleketskolan genomförs. 
Denna måste belysa och analysera vad som byggnadstekniskt är genomförbart på 
befintliga byggnader som idag utgör Bleketskolan. Förstudien måste även klargöra 
behovet av nybyggnation.

Förvaltningen menar att nämnden omgående efter kommunfullmäktiges beslut bör 
begära att en förstudie startar och att beslutade medel används samt att det 
samordnande ansvaret för denna läggs hos kommunstyrelsen, då samverkan i 
processen måste ske med andra förvaltningar samt kommunens bolag.

Tidigare beslut
BUN 2017-02-16 § 14
BUN 2017-05-24 § 67

Samverkan
FSG 2017-06-14

Beslutsunderlag
Befolkningsprognos i åldrarna 0-15 år 2015 - 2031 
Tjänsteutlåtande daterat 2017-06-12

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2017-06-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 88

Remiss - policy vid uppsägning av TBABs lokaler

2017/139

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar ställa sig bakom ny policy vid uppsägning 
av TBABs lokaler med följande ändring och tillägg:

1. Första stycket: Nämnd kan säga upp ”hela” eller delar av lokaler under 
förutsättning att de är uthyrda till annan verksamhet alternativ går att avyttra.
Ordet ”hela” stryks”.

2. Tredje stycket , sista meningen: Rimlig tid för utflytt och iordningställning bör 
vara 3 månader.
Tillägg: ”före uppsägningstidens utgång” läggs till efter texten 3 månader.

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

Sammanfattning
Lokaler är kommunens näst största utgiftspost. Därför behövs ekonomiska 
incitament som bidrar till att kommunen hushållar med resurser kopplade till 
lokaler. Befintliga incitament bedöms inte vara tillräckligt starka för att i önskvärd 
utsträckning bidra till lokaleffektivitet. De incitament som finns idag återfinns i de 
lokalhyresavtal som slöts 2007 i samband med att kommunen överlät sina lokaler 
till Tjörns bostads AB. Ett förslag till policy för uppsägning av lokaler hyrda av 
Tjörns bostads AB har tagits fram. Policyn ersätter det i gällande hyresavtal som 
handlar om villkor vid uppsägning. Policyn syftar till att fungera som ett 
ekonomiskt incitament och i högre grad bidra till lokaleffektivitet. Kommunens 
lokalråd har enats om policyn.

Samverkan
2017-06-14

Beslutsunderlag
1. Kst Au 2017-04-20, § 76, om remittering till samtliga nämnder och kommunala 

bolag angående Policy vid uppsägning av TBABs lokaler. 
2. Policy för uppsägning av Tjörns bostads ABs lokaler.
3. Utdrag ur bilaga 1 till KF § 126/071108
4. Tjänsteutlåtande daterat 2017-06-12
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2017-06-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2017-06-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 89

Handlingsplan för friluftsliv i Tjörns kommun 2017-2021 - remiss till 
nämnder och bolag

2017/148

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till Handlingsplan för friluftsliv i 
Törns kommun

Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet kan ge positiva konsekvenser för barn. 

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har fått uppdraget att ta fram en handlingsplan för 
friluftsliv. Syftet med handlingsplanen är att skapa förutsättningar för ett så rikt 
friluftsliv som möjligt. 

Förslaget till handlingsplanen är nu framtaget och har överlämnats till 
kommunstyrelsens arbetsutskott för att sändas på remiss.

Remissvaren ska ha inkommit till kommunkansliet senast 
2017-07-01.

Samverkan
FSG 2017-06-14

Beslutsunderlag
Handlingsplan för friluftsliv i Tjörns kommun 2017 – 2021
Tjänsteutlåtande daterat 2017-06-12

Beslutet skickas till
Kommunkansliet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2017-06-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 90

Redovisning av fadderbesök inom förskolans/skolans 
områdesheneter

Dnr

Beslut
Nämnden antecknar till protokollet att inga fadderbesök fanns att rapportera vid 
dagens möte.

Sammanfattning
Inga fadderbesök fanns att rapportera vid dagens möte.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2017-06-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 91

Anmälan av delegeringsbeslut

2017/14

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, 
ordförande och tjänstemän enligt en av barn- och utbildningsnämnden antagen 
delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till barn- och utbildningsnämnden.
Redovisningen innebär inte att barn- och utbildningsnämnden får ompröva eller 
fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad 
delegation.
Vid dagens sammanträde föreligger följande redovisning:

Från: Ordföranden
Dnr 2017/163
Ordförandebeslut, 2017-06-07, om samråd – detaljplan Hövik 2:23 m fl.

Från: Rektor Grundsärskolan
Dnr 2017/167
Beslut om mottagande till grundsärskolan, elev f. 2009.

Dnr 2017/170
Beslut om mottagande till grundsärskolan, elev f.2005.

Från: Rektor Bleketskolan
Dnr 2017/155
Utredning om kränkande behandling har påbörjats. Elev åk 8 anser sig kränkt av 
annan elev i klassen i form av bl a klotter.

Dnr 2017/157
Utredning om kränkande behandling har påbörjats. Elev åk 7 anser sig kränkt av 
annan elev på skolan. 

Dnr 2017/158
Utredning om kränkande behandling har påbörjats. Elev åk 7 anser sig kränkt av 
andra elever på skolan.

Dnr 2017/159
Utredning om kränkande behandling har påbörjats. Elev i åk 9 känner sig otrygg i 
annan elevs sällskap.
Dnr 2017/173
Utredning om kränkande behandling har påbörjats. Elev i åk 7 anser sig kränkt av 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2017-06-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

andra elever på skolan verbalt i bl a korridorer.

Dnr 2017/144
Utredning om kränkande behandling har avslutats. Elev åk 6 ansåg sig kränkt av 
elev i åk 7 i en chattkonversation.

Dnr 2017/71
Utredning om kränkande behandling har avslutats. Elev åk 6, ansåg sig kränkt av 
andra elever på skolan.

Dnr 2017/72
Utredning om kränkande behandling har avslutats. Elev åk 6, ansåg sig kränkt av 
andra elever på skolan.

2017/82
Utredning om kränkande behandling har avslutats. Elev åk 7, ansåg sig kränkt av 
elev i samma klass, slagsmål.

Dnr 2017/83
Utredning om kränkande behandling har avslutats. Elev åk 7, ansåg sig kränkt av 
elev i samma klass, slagsmål.

Dnr 2016/432
Utredning om kränkande behandling har avslutats. Elev åk 6 ansåg sig kränkt av 
annan elev i åk 7.

Från: Rektor, Myggenäs skola
Dnr 2017/192
Beslut att starta utredning angående kränkande behandling. Två elever i 
förskoleklass känner sig kränkta av annan elev i förskoleklass.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2017-06-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 92

Övriga frågor

Dnr

Beslut
Nämnden tackar för informationen

Sammanfattning
Information ges i följande frågor:

Dnr 2017/216
Skolinspektionen prövar ny form av regelbunden inspektion. Tjörns kommun har 
blivit utvald att delta i projektet. Skolinspektionen kommer besöka två grundskolor 
där de två skolorna kommer att granskas på olika sätt. Besök genomförs mellan 
vecka 36 till 48.

Uteblivna ersättningar från Göteborgs stad avseende elever som placerats på 
Rönntången och Tjörnbropark. Fordran är avskriven i samband med bokslut 2016. 

Ombyggnad Häggvallskolan och Fridas hage.

Personalförstärkningar i förskolan.

21


	Protokoll förstasida
	Beslut BUN 2017-06-21
Fastställande av dagordning

	Beslut BUN 2017-06-21
Information om Rönnängs skolas arbetsmiljö
	Beslut BUN 2017-06-21
Information - Förskolans nuläge och prognos 2017 samt statistik från förskola och fritidshem maj 2017
	Beslut BUN 2017-06-21
Avvikelserapport - tillfälliga händelser av ekonomisk art 2017
	Beslut BUN 2017-06-21
Ekonomisk uppföljning januari till maj samt helårsprognos 2017
	Beslut BUN 2017-06-21
Effektiviserings- och sparåtgärder 2017
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut BUN 2017-06-21
Utökning av förskolans lokaler
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Beslut BUN 2017-06-21
Utredning om skola och barnomsorg på sydvästra Tjörn
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut BUN 2017-06-21
Remiss - policy vid uppsägning av TBABs lokaler 
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut BUN 2017-06-21
Handlingsplan för friluftsliv i Tjörns kommun 2017-2021 - remiss till nämnder och bolag
	Beslut BUN 2017-06-21
Redovisning av fadderbesök inom förskolans/skolans områdesheneter
	Beslut BUN 2017-06-21
Anmälan av delegeringsbeslut 
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut BUN 2017-06-21
Övriga frågor

