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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-22  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Beslutande   

 Gunnemar Olsson (L), ordförande 
 Bengt-Arne Andersson (M), 1 vice ordförande 
 Maud Hultberg (S), 2:e vice ordförande – digitalt 
 Karin Mattsson (C) 
 Olle Wängborg (MP) – digitalt 
 Peter Bäcklund (S) 
 Christy Whiddon (S) 
 Marianne Möller (-) f.d. (M) 
 Christer Olsson (SD) 
 Maud Sundqvist (KD), tjänstgörande ersättare för Liselotte Holmgren-Gadd 
 Birgitta Bengtsson (S), tjänstgörande ersättare för Gert Kjellberg 
  
Övriga närvarande   
   

 Erling Alsin (-) fd (V) 
 Christer Ekman (S) 
 
 Lena Ericsson, förvaltningschef - digitalt 
 Mats Dahl, vikarierande avdelnings- och utvecklingschef 
 Anna-Maria Olausson, handläggare gymnasie- och vuxenutbildning § 99 
 Helena Nordevik, medicinskt ledningsansvarig skolsköterska § 100 
 Dan Christoffersson, verksamhetskoordinator 
 Marie Simonsson, verksamhetskoordinator 
 Kerstin Chavez-Andersson, ekonom 
 Matilda Nordh, nämndsekreterare 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-22  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 98 
 
Fastställande av dagordning  
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen med ändring att föredragning 
av punkt 14 sker efter punkt 5.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-22  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§99 
 
Information - Gymnasieval 
 
Dnr 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Anna-Maria Olausson, handläggare gymnasie- och vuxenutbildning, informerar om 
det gymnasieval som varit och andelen sökande. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-22  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§100 
 
Patientsäkerhetsberättelse med informationssäkerhets- och 
kvalitetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 2019 
 
2020/54 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för föredragningen. 

Sammanfattning 
A. Helena Nordevik, medicinskt ledningsansvarig skolsköterska, föredrar 

patientsäkerhetsberättelsen med informationssäkerhets- och 
kvalitetsberättelse för elevhälsans medicinska insats. 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkände patientsäkerhetsberättelsen 2020-
03-26 men föredragning sköts fram med anledning av rådande pandemi. 

 
B. Information om att arbete med revidering av barn- och elevhälsoplan pågår. 

 
Tidigare beslut 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-03-26 Patientsäkerhetsberättelse med 
informationssäkerhets- och kvalitetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 
2019 2020/54  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-22  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§101 
 
Ekonomisk uppföljning 2020 
 
2020/275 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för information. 

Sammanfattning 
A. Kerstin Chavez Andersson, ekonom, redovisar barn- och 

utbildningsnämndens resultat för perioden januari-september 2020. Barn- 
och utbildningsnämnden redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse 
på +15,4 mkr.  

 
B. Lena Ericsson, förvaltningschef, informerar om omfördelning i detaljbudget. 

 
Bilaga 
BoU rapporttotal september 2020 
 
Information – ekonomisk uppföljning  
 
Samverkan 
FSG 2020-10-14 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-22  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§102 
 
Personalnyckeltal aug-20 
 
2020/316 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner personalnyckeltalen för delårsrapport 
augusti 2020. 

 
Sammanfattning 
Delårsbokslut augusti 2020 godkändes av barn- och utbildningsnämnden vid 
sammanträdet 2020-09-24 med personalnyckeltalen undantagna. 
Personalnyckeltalen undantogs då en osäkerhet förelåg gällande de siffror som 
presenterades i systemet förvaltningen använder för uppföljning, Hypergene. 
 
Då mer tillförlitliga siffror nu finns att tillgå i Hypergene presenteras 
personalnyckeltalen gällande delårsbokslut augusti 2020 tjänsteutlåtandet för 
ärendet.  
 
Tidigare beslut 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-24 
 
Samverkan 
FSG 2020-10-14 

 
Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-22  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§103 
 
Avvikelserapport - tillfälliga händelser av ekonomisk art 2020 samt 
statsbidrag 
 
2020/3 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Nämnden har beslutat att införa avvikelserapport som stående punkt på nämndens 
dagordning. Detta är ett sätt för nämnden att skapa systematik i sin uppföljning 
utifrån gällande regelverk samt ur revisonshänseende. Avvikelsen ersätter inte 
nämndens uppföljning av den egna ekonomin, utan är ett komplement till denna. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar sedan 2019-02-28 
statsbidragsansökningar löpande vid varje nämndmöte. 
 
Statsbidrag 
Förvaltningen informerar om uppföljning av barn- och utbildningsförvaltningens 
statsbidrag, daterat 2020-10-15. 
 
Samverkan 
FSG 2020-10-15 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av statsbidrag, daterat 2020-10-15 

Tjänsteutlåtande den 2020-10-09 
 

 
 
 
 

8



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-22  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§104 
 
Förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan kalenderåret 2021 
 
2020/313 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer förslaget till interkommunal ersättning 
(IKE) för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens kommuner 
kalenderåret 2021 i enlighet med Göteborgsregionens kommunalförbunds prislista 
2021.  
 
Sammanfattning 
Arbetet med interkommunal ersättning har utförts på uppdrag av 
utbildningschefsnätverket genom gymnasieekonomnätverket bestående av 
gymnasieekonomer, som i samverkan med medlemskommunerna, arbetat fram ett 
förslag. Kommunernas beslut ska vara Göteborgsregionen tillhanda senast 30 
november 2020. 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Göteborgsregionens kommunalförbund 2020-09-24 
 
Förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 
kalenderåret 2021 
 
Tjänsteutlåtande den 2020-10-15 

 
Beslutet skickas till 
Göteborgsregionen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-22  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§105 
 
Datum för barn- och utbildningsnämndens sammanträden 2021 
 
2020/319 
 
Beslut 
Följande datum för barn- och utbildningsnämndens sammanträden 2021 fastställs: 
 

21 januari 

18 februari 

18 mars 

29 april 

27 maj 

16 juni 

23 september 

28 oktober 

25 november 

21 december 

 
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 
Datum ska fastställas för barn- och utbildningsnämndens sammanträden 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Datum ska fastställas för barn- och utbildningsnämndens sammanträden 2021. Även 
datum för nämndens presidium har tagits fram men dessa ska inte beslutas av 
nämnden. 
 
Samtliga sammanträden, förutom 16 juni och 21 december, ligger på torsdagar  
Följande datum föreslås för barn- och utbildningsnämndens sammanträden: 
 

21 januari 

18 februari 

18 mars 

29 april 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-22  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

27 maj 

16 juni 

23 september 

28 oktober 

25 november 

21 december 

 

Följande datum föreslås för barn- och utbildningsnämndens presidium: 
 
6 januari 

3 februari 

3 mars 

14 april 

12 maj 

2 juni 

8 september 

6 oktober 

10 november 

1 december 
 
Tjänsteutlåtande den 2020-10-16 
 
Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 
Nämndsekreterarna  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-22  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§106 
 
Intern kontrollplan 2020 
 
2020/4 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar redovisningen och uppdrar barn- och 
utbildningsförvaltningen att kartlägga beslutsprocessen kring specialtransporter 
under 2021.  
 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
arbetet med att kvalitetssäkra beslutsprocessen kring specialtransporter får positiva 
konsekvenser för barn.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningens interna kontrollplan är ett sätt att tydliggöra ansvarsbeskrivningar 
och rutiner för förvaltningsledningens och nämndens styrning och uppföljning.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har under hösten 2019 inventerat de tänkbara 
risker som kan komma att påverka förvaltningens måluppfyllnad och ekonomiska 
resultat under 2020. Riskerna har prioriterats och beslutats av barn- och 
utbildningsnämnden (BUN 2020-02-27). Riskerna ligger till grund för de interna 
kontrollpunkter som formulerats för 2020.  
 
Kontrollpunkt 2: Säkerställa en likvärdig beslutsprocess avseende specialtransporter 
i förvaltningens verksamheter. 
Förvaltningen har inventerat samtliga taxitillstånd som beviljats för läsåret 
2019/2020, men har på grund av utbrottet av covid-19 inte haft tillräckliga 
förutsättningar att utreda på vilka grunder specialtransport beviljats. Barn- och 
utbildningsförvaltningen ser därför att arbetet med att säkerställa en likvärdig 
beslutsprocess behöver fortgå under hösten 2020 och även under 2021.  
 
Tidigare beslut 
BUN 2020-02-27 §21 
 
Samverkan 
FSG 2020-10-14 
 
Beslutsunderlag 
Intern kontrollplan 2020  
 

 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen för information 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-22  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§107 
 
Optiplan och skolskjuts 

 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.  

Sammanfattning 
Under sommaren har ett nytt system för skolskjutsansökningar, Optiplan, 
implementerats. Rätten till skolskjuts i Tjörns kommun regleras i Skollagen samt i 
de av barn- och utbildningsnämnden fastställda regler för skolskjuts i Tjörns 
kommun. 
 
I år har 777 ansökningar om busskorts gjorts (2020-10-14), av de som ansökt har 
91,6 % av ansökningarna beviljats hittills.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-22  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§108 
 
Remissvar: Ny driftsform av Kvarnbackens restaurang 
 
2020/312 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden skickar svar på remissen i enlighet med 
förvaltningens tjänsteutlåtande till socialnämnden. 

 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet kan påverka, få konsekvenser för eller på annat sätt beröra barn. 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningens äldreomsorg önskar ta över driften av Kvarnbackens måltider 
och skapa ett tillagningskök samt en caféservering. Socialförvaltningen ser att detta 
skulle skapa möjlighet för delaktighet i form av menyplanering samt även möjlighet 
för anhöriga och vänner att äta tillsammans med de boende. Enligt remissen 
förväntas detta också minska den upplevda ensamheten hos de äldre i 
Rönnängsområdet då restaurangen skulle öppna upp även för dem.  
Socialnämnden skickar ärendet på remiss till TMAB samt barn- och 
utbildningsnämnden. Svar på remissen önskas senast 2020-10-31.  
 
Barn – och utbildningsnämndens svar på remissen 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig generellt positiv till intraprenad som 
driftsform, men anser inte att konsekvenser såsom ökade måltidskostnader är 
förenliga med de budgetbesparande åtgärder som beslutats och genomförts i barn- 
och utbildningsnämnden under 2019.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har under 2019 genomfört omfattande 
effektiviseringar i sina verksamheter för att få en budget i balans och ser inget 
utrymme för högre portionspris. Barn- och utbildningsnämnden ser istället att en 
utveckling av Tjörns måltids AB´s uppdrag skulle kunna resultera i bättre 
förutsättningar både vad gäller utformning av avtal med bolaget och vid 
upphandlingar av till exempel leverantörer och råvaror.  
 
Tidigare beslut 
Socialnämnden 2020-09-23 §178 
 
Samverkan 
FSG 2020-10-14 
 
Beslutsunderlag 
Beslut socialnämnden - Återremitterat ärende: Ny driftsform av Kvarnbackens 
restaurang 2020-09-23 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-22  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Socialnämndens tjänsteutlåtande: Ny driftsform av Kvarnbackens restaurang 2020-
08-19 
 
Tjänsteutlåtande den 2020-10-09 

 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-22  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§109 
 
Remissvar: Integrationsstrategi 
 
2020/295 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till kommunstyrelsens förslag på 
Integrationsstrategi 2021 - 2024 men tillägger att de synpunkter som framförs i 
förvaltningens tjänsteutlåtande behöver tas beaktande vid fortsatt arbete.  
 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet kan påverka, få konsekvenser för eller på annat sätt beröra barn. 
 
Sammanfattning 
Integrationsstrategi 2021-2024 har arbetats fram under våren 2020 i samverkan med 
berörda förvaltningar. Innehållet grundar sig på erfarenhet från förvaltningarnas 
tjänstepersoner, forskning och statistik. 

Integrationsstrategin anger målet för Tjörns kommuns integrationsarbete:  

”Målet med Tjörns kommuns integrationsarbete är att systematiskt minska de 
hinder som finns för nyanlända att bli självförsörjande och att bli en del av det 
svenska samhället”.  

För att uppnå målet har fyra fokusområden identifierats, ”Mottagande och 
bosättning”, ”Självförsörjande”, ”Integration” samt ”Samverkan”.  

Strategin fastslår att integrationsfrågor berör alla förvaltningar och bolag. För en 
lyckad integration krävs långsiktighet, universella och riktade insatser, samverkan 
och ett helhetstänk/koncerntänk utifrån  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar skicka förslaget ”Integrationsstrategi 2021 
– 2024” på remiss till samtliga nämnder och styrelser. Remissvaren ska ha 
inkommit till kommunkansliet senast 2020-11-01.  
 
Barn och utbildningsnämndens svar på remissen  
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiva till en kommunövergripande 
integrationsstrategi, men ser samtidigt vissa svårigheter med att implementera en 
del av de åtgärder som föreslås i remissen.  
Inom fokusområdet ”självförsörjning” lyfts digitaliseringens möjligheter inom 
vuxenutbildningen. Tjörns kommun köper dessa utbildningsplatser av Stenungssund 
och har i dagsläget begränsade möjligheter att påverka hur de organiserar sin 
utbildning.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-22  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Inom fokusområde ”integration” lyfts deltagande i öppna förskolan som ett viktigt 
första steg för att barnet ska gå vidare till förskolan. Viktigt att poängtera är att 
öppna förskolan inte finns kvar i dagsläget, men det utesluter inte att arbetet med att 
främja deltagande i förskoleverksamhet bland nyanlända kan ske på annat sätt.  
Barn- och utbildningsnämnden genomförde ett omfattande arbete med att anpassa 
dess verksamheter till minskade budgetramar under 2019. En av många 
anpassningar som gjordes var att elevhälsans förebyggande och främjande arbete 
skalades ner. Därför är det av största vikt att de åtgärder som strategin föreslår 
avseende språkstöd och riktat stöd till elever och familjer, kopplas till en budget.  
Övergripande synpunkter på strategin som framkommit är att ”språk” bör lyftas upp 
till ett eget fokusområde då det har avgörande effekt på hur snabbt en individ 
inkluderas i samhället. Just inkludering som begrepp omsluter strategins 
målsättning på ett lite tydligare sätt än integration.  
 
Tidigare beslut 
KSAU 2020-09-17 §191 
 
Samverkan 
FSG 2020-10-14 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande den 2020-10-09 
Beslut KSAU: 2020-09-17 Beslut om remiss Integrationsstrategi 
Integrationsstrategi 2021–2024 
Ekonomikarta - fördelning statliga bidrag  

 
Beslutet skickas till 
KSAU 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-22  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§110 
 
Information - Beslut Skolinspektionen 

 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Dan Christoffersson, verksamhetskoordinator, informerar om beslut från 
Skolinspektionen. 

 
Beslutsunderlag 
Skolinspektionens beslut ärende dnr SI 2019 9256 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-22  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§111 
 

Anmälan av delegeringsbeslut 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner de redovisade delegeringsbesluten. 
 
Sammanfattning 
Enligt en av barn- och utbildningsnämnden antagen delegeringsordning har barn- och 
utbildningsnämnden överlåtit sin beslutanderätt till presidiet, ordförande och 
tjänstepersoner. Dessa beslut ska redovisas till barn- och utbildningsnämnden.  
 
Redovisningen innebär inte att barn- och utbildningsnämnden får ompröva eller 
fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det barn- och utbildningsnämnden fritt 
att återkalla lämnad delegation.  
 
Vid dagens sammanträde föreligger följande redovisning: 
 
Anmälan om kränkande behandling: 
Registrerade anmälningar angående kränkande behandling 2020-09-15 – 2020-10-14 
 
Från förvaltningschefen:  
Ärende.nr: 2019/10 
Ärende.id 2020.726 
Överenskommelse om pedagogisk omsorg 
 
Ärende.nr 2019/10 
Ärende.id 2020/727 
Överenskommelse om pedagogisk omsorg 
 
Beslutade skolskjutsärenden: 
Beslut om skolskjuts 2020-09-15 – 2020-10-15: 
15 ansökningar varav 13 bifall och 2 avslag.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-22  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§112 
 
Redovisning av fadderbesök inom förskola och skola 

 
 

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