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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2022-04-28 

Barn- och utbildningsnämnden

Beslutande Gunnemar Olsson (L), ordförande  
Bengt-Arne Andersson (M), 1e vice ordförande 
Maud Hultberg (S), 2:e vice ordförande 
Liselotte Holmgren-Gadd (KD) 
Karin Matsson (C) 
Olle Wängborg (MP) 
Peter Bäcklund (S) 
Christer Ekman (S) 
Gert Kjellberg (TP) 
Marianne Möller (KD) §31–45 
Christer Olsson (SD) 
Maud Sundqvist (KD), tjänstgörande ersättare för Marianne Möller 
§30 
 

Övriga närvarande Christina Ericson (L)  
Louise Marklund (M) 
Erling Alsin (-) f.d. (V) 
Göran Hermansson (S) 
 
Lena Eriksson, förvaltningschef 
Thomas Sjögren Amcoff, utvecklingschef 
Marie Simonsson, verksamhetskoordinator 
Dan Christoffersson, verksamhetskoordinator 
Lars Einar Hästner, ekonom  
Matilda Nordh, nämndsekreterare 
Hanna Lilja, nämndsekreterare
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-28 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 30 

Ekonomisk uppföljning 2022 

2022/53 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar för perioden en positiv 
budgetavvikelse på + 11,1 mkr.  

De centrala verksamheterna redovisar en positiv budgetavvikelse 
på + 3,9 mkr.  

Grundskolan inklusive Välkomsten har en positiv 
budgetavvikelse på + 2,6 mkr och förskolan har en positiv 
budgetavvikelse på + 1,6 mkr.  

Gymnasieskolan och särskolan har sammantaget en positiv 
avvikelse på + 2,9 mkr för perioden. 

Samverkan 
FSG 2022-04-08 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-21 
Rapporttotal mars 2022 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-28 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 31 

Avvikelserapport - tillfälliga händelser av ekonomisk art 
samt statsbidrag 

2022/2 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

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

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar från och med 2019-
02-28 statsbidragsansökningar löpande vid varje nämndmöte. 

Statsbidrag: 
Förvaltningen informerar om uppföljning av barn- och 
utbildningsförvaltningens statsbidrag, daterat 2022-04-13. 

Samverkan 
FSG 2022-04-07 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-20 
Sammanställning av statsbidrag, daterat 2022-04-13 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-28 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 32 

Information - barn- och utbildningsnämnden 

2022/7 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
 
Sammanfattning 

1. Statistik barnomsorg 
Barnomsorgstatistik redovisas två gånger årligen för barn- och 
utbildningsnämnden. Nulägesbeskrivning redovisas 
tillsammans med statistik kring sökmönster.  
Se bilaga: Statistik barnomsorg, köstatus april 2022 
 

2. Rekrytering rektor Skärhamns skola 
Annons om rekrytering för Skärhamns skola har publicerats. 
Intervjuer kommer att genomföras under våren.  
 

3. Riktlinjer för gymnasial yrkesutbildning för vuxna 
utanför samverkansavtalet 
Information om nya riktlinjer för Tjörns kommun avseende 
vuxna som studerar inom gymnasial vuxenutbildning 
utanför samverkansavtalet.  
 

4. Cirkulär 22:07: Ändringar i skollagen 1 juli 2021 
Nya ändringar i skollagen från och med 1 juli 2021. 
Registerutdrag ska inte längre lämnas utan i stället visas 
upp.  
 

5. Ukraina 
Information om nulägesbild. På Länsstyrelsens begäran 
ställdes Bleketskolans idrottshall i ordning för att användas 
vid eventuellt akut behov där Migrationsverkets boenden 
inte räcker till. Besked har lämnats att de inte kommer 
behöva ta det temporära boendet i Bleketskolans idrottshall 
i drift. Om det blir aktuellt med evakueringsboende 
kommer kommunen att få information om detta senast 72 
timmar innan.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-28 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 33 

Beslut om remiss till nämnder och styrelser: Riktlinjer för 
visselblåsarfunktionen 

2022/66 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom redovisad 
riktlinje, då funktionen är ny ser barn- och utbildningsnämnden 
att behovet av tätare rapportering till kommunstyrelsen kan vara 
önskvärt initialt.  

Sammanfattning 
Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om  
missförhållanden (visselblåsarlagen) trädde i kraft den 17  
december 2021. Av visselblåsarlagen framgår att kommuner ska  
inrätta en rapporteringskanal senast den 17 jul 2022. 
Visselblåsarlagens huvudsakliga syfte är att ge ett förstärkt skydd  
till personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang rapporterar om  
sådan missförhållanden som anges i visselblåsarlagen. Med  
missförhållanden avses missförhållanden som är av allmänt  
intresse, brott mot svensk lag eller brott mot sådan rättsakt inom  
EU som nämns i visselblåsarlagen.  
Syftet med denna riktlinje är att reglera Tjörns kommuns  
rapporteringskanal och säkerställa att visselblåsarlagens  
bestämmelser efterföljs. 

Samverkan 
FSG 2021-12-15 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-20 
Riktlinje för Tjörns kommun rapporteringskanal för 
visselblåsning.  
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsnämnden 2022-04-20 dnr 
2022/66 
Tjänsteutlåtande kommunstyrelsen 2022-03-17 dnr 2022/74-029 
Beslut KSAU 2022-03-24 dnr 2022/74 
 
Beslutet skickas till 
Kommunkansliet
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-28 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 34 

Tillägg dokumenthanteringsplan - Gallring elevhälsan 

2022/84 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att handlingar i 

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

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

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen använder sig av digital 
journalföring i skolhälsovården. De handlingar som inkommit 
eller upprättats på papper har förvarats separat och levererats till 
kommunarkivet efter det att eleven slutat grundskolan. Då det 
inte funnits någon funktion för att leverera de digitala journalerna 
i digital form till kommunarkivet har dessa fått ligga kvar i 
förvaltningens verksamhetssystem i väntan på att en digital 
långtidslagring kommer till stånd. Det betyder att idag måste 
journaler från elever som slutat grundskolan sökas både på 
förvaltningen och i kommunarkivet.  

För att effektivisera journalhanteringen föreslås de 
journalhandlingar som fortfarande inkommer/upprättas på 
papper att fortsättningsvis skannas in. Exempel på sådana 
handlingar är hälsouppgifter för elev i förskoleklass och samtycke 
för vaccination. De inskannade handlingarna bifogas till den 
digitala journalen. Pappersoriginalet gallras efter att kontroll 
gjorts att den digitala kopian är en fullgod ersättning för 
pappersoriginalet och efter det att back-up har tagits. 

Patientdatalagens (2008:355) 3 kap §17 har ett krav på att 
patientjournaler ska bevaras i minst tio år. Därefter tar arkivlagen 
över och bevaras för all framtid. Med anledning av det ska 
journalerna levereras till kommunarkivet när de inte längre 
behövs i verksamheten.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-28 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

För att kunna gallra pappershandlingarna krävs att nämnden tar 
ett särskilt gallringsbeslut i frågan som sedan förs in i nämndens 
dokumenthanteringsplan. Det är enligt Socialstyrelsen tillåtet att 
gallra pappershandlingarna under förutsättningar att likalydande 
digitala kopior framställts (Socialstyrelsen 50-8092/2002).  

Samverkan 
FSG 2022-04-28 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-24 
 
Beslutet skickas till 
Resurscentrum 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-28 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 35 

Remiss till barn- och utbildningsnämnden avseende 
motion från Maud Hultberg (S) om förebyggande insatser 
för barn och föräldrar i form av en öppen förskola 

2022/45 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden besvarar remissen i enlighet med 
förvaltningens tjänsteutlåtande.  

Sammanfattning 
Maud Hultberg (S) har lämnat in en motion om förebyggande 
insatser för barn och föräldrar i form av en öppen förskola, med 
följande yrkande: 
”Att kommunfullmäktige ger Barn- och utbildningsnämnden  
uppdraget att genom sin förvaltning ta fram en plan för skapandet 
av en öppen förskola på Tjörn, där verksamheten kan starta i 
januari 2023.  
 
Barn/ och utbildningsnämnden ska återkomma till 
kommunstyrelsen med förslag till plan och kostnadsberäkning för 
vidare beslut vid kommunfullmäktiges möte  
i juni 2022.”  
 
Barn- och utbildningsnämndens tjänsteutlåtande redovisar tre 
alternativ på hur en öppen förskola kan organiseras och en 
rudimentär kostnadsberäkning.  

Alternativ I 
Ambulerande verksamhet en vecka i taget, både ute- och inne-
verksamhet. Samma personal ambulerar mellan olika platser på 
Tjörn. Öppna förskolan erbjuder barn en pedagogisk 
gruppverksamhet. 

Alternativ II 
Öppen förskola i Smörblommans (Kållekärr) gamla lokal. Här kan 
verksamhet erbjudas alla dagar i veckan. En fast förskollärare kan 
ha ett nära samarbete med BVC och socialtjänst som har lokaler i 
direkt närhet till lokalen som då kan besöka/samarbeta med 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-28 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

öppen förskola ett antal dagar per månad. Eventuellt kan man 
hjälpas åt kring uppsökande verksamhet för att nå även familjer 
med stort behov. 

Alternativ III 
Förskolan erbjuder öppen förskola i befintliga lokaler med 
befintlig personal en dag i veckan. Varje förskola har en dag per 
vecka då öppen förskola erbjuds. 

Samverkan 
FSG 2021-12-15 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-21 
 
Tjänsteutlåtande 2022-04-20 Förebyggande insatser för barn och 
föräldrar i form av en öppen förskola 
 
Beslut KF 2022-01-27 Anmälan av motion från Maud Hultberg (S) 
om förebyggande insatser för barn och föräldrar i form av en 
öppen förskola 
 
Motion från Maud Hultberg (S) om förebyggande insatser för barn 
och föräldrar i form av en öppen förskola 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gunnemar Olsson (L) föreslår beslutstexten ”barn- och 
utbildningsnämnden besvarar remissen i enlighet med 
förvaltningens tjänsteutlåtande.” 

Gert Kjellberg (TP) föreslår beslutstexten ”barn- och 
utbildningsnämnden ställer sig positivt till motionens intentioner 
att ta fram en plan för en öppen förskola på Tjörn och anser 
motionen besvarad.” 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Gunnemar Olssons (L) 
förslag väljs. 

Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Gunnemar Olssons förslag 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-28 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Nej- röst för Gert Kjellbergs förslag 

Omröstningsresultat 
7 Ja röster, Gunnemar Olsson (L), Bengt-Arne Andersson (M), Liselotte 
Holmgren-Gadd (-), Karin Mattsson (C), Olle Wängborg (MP), 
Marianne Möller (KD), Christer Olsson (SD) 

4 Nej röster, Maud Hultberg (S), Peter Bäcklund (S), Christer Ekman (S), 
Gert Kjellberg (TP) 

Gunnemar Olssons (L) förslag väljs 

Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 

11



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-28 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 36 

Förskola och barnomsorg - Riktlinjer för godkännande 
och rätt till bidrag för fristående verksamheter 

2022/83 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner riktlinjer för 
godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg.  

Sammanfattning 
Den som vill starta förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg 
måste uppfylla vissa krav. Kommunen är skyldig att godkänna de 
verksamheter som uppfyller vissa kvalitetskrav. Om 
verksamheten blir godkänd och är öppen för alla barn, får 
verksamheten bidrag av kommunen. Kommunen gör tillsyn över 
de fristående verksamheterna så att huvudmännen lever upp till 
de krav som ställs i skollag och läroplaner. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2010 om riktlinjer för 
godkännande av enskild förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg. Dessa riktlinjer reviderades 2016. Barn- och 
utbildningsförvaltningen har uppdaterat nuvarande riktlinjer med 
förslag om revideringar.    

Tidigare beslut 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-08 § 25, revidering 2016-
03-09 

Samverkan 
FSG 2022-04-28 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-21 
Förslag riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilt 
bedriven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 
 
Tjänsteutlåtande 2022-04-21 Reviderade riktlinjer för 
godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-28 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Reviderade riktlinjer med anledning av ny skollag, 2010:800, 2016-
03-09 
 
Beslutet skickas till 
Enskilt bedrivna verksamheter som bedrivs inom förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg i Tjörns kommun 
 
Planerings- och utvecklingsavdelningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-28 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 37 

Begäran av starttillstånd - Häggvallskolan 

2022/90 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
att: 

Bevilja starttillstånd för ombyggnation av Häggvallskolan genom i 
anspråkstagande av de projektmedel som finns för redan 
beslutade delar i inriktningsbeslutet för framtidens skola på Tjörn. 
Finansiering av driftskonsekvens ska ske till 100 procent. 

Reservation 
Gert Kjellberg (TP) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Reservationen 
redovisas sist i paragrafen. 

Sammanfattning 
I juni månad 2020 beslutade kommunfullmäktige om inriktningen 
för utvecklingen av skolstrukturen i Tjörns kommun.  

Efter detta beslut har framtidens skolstruktur utretts vidare och 
den 20 maj 2021 remitterade kommunstyrelsen sex förslag på 
skolstruktur till samtliga nämnder och styrelser i Tjörns kommun.  

För att barn- och utbildningsnämnden ska kunna påbörja arbetet 
med att starta projekt för redan beslutade delar av 
inriktningsbeslutet för framtidens skola på Tjörn, såsom att 
möjliggöra åtgärder för att skapa en tryggare lärmiljö på 
Häggvallskolan, behöver ett starttillstånd för i anspråkstagande av 
redan beslutade projektmedel godkännas. 

Vid starttillstånd av medel där nämnd efterfrågar en annan 
finansiering än 80 procent av driftskonsekvenserna tas beslutet, 
enligt policy för investeringshantering i Tjörns kommun, i 
kommunstyrelsen efter beslut i nämnd. I kommunfullmäktige 
antogs investeringsbudget för 2021–2025 där ny skolstruktur 
ingår. Barn- och utbildningsnämnden efterfrågar en finansiering 
av driftskonsekvenser till 100 procent.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-28 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Samverkan 
FSG 2022-04-08 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-21 
Ombyggnation Häggvallskolan 2022-04-28 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP) föreslår att återremittera ärendet till barn- och 
utbildningsförvaltningen för kompletterande. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslaget att besluta om ärendet idag mot Gert 
Kjellbergs (TP) förslag att återremittera ärendet och beslut om att 
besluta om ärendet idag väljs. 

Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för att ärendet beslutas om idag. 

Nej- röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag 

Omröstningsresultat 
10 Ja röster, Gunnemar Olsson (L), Bengt-Arne Andersson (M), Liselotte 
Holmgren-Gadd (-), Karin Mattsson (C), Olle Wängborg (MP), Maud 
Hultberg (S), Peter Bäcklund (S), Christer Ekman (S), Marianne Möller 
(KD), Christer Olsson (SD) 

1 Nej röster, Gert Kjellberg (TP) 

Ärendet beslutas om idag. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP) föreslår beslutstexten: 

 ”Barn- och utbildningsnämnden avslår begäran om starttillstånd, 
barn och utbildningsnämnden föreslår inte kommunstyrelsen att 
besluta om att bevilja starttillstånd för ombyggnation av 
Häggvallskolan då beslutsunderlaget inte tydliggör ansvar och då 
kostnadsfördelning mellan hyresgäst och hyresvärd inte 
tydliggörs.” 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-28 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Bengt-Arne Andersson (M) föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag- 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Bengt-Arne Anderssons (M) förslag mot Gert 
Kjellbergs (TP) förslag och Bengt-Arne Anderssons (M) förslag väljs. 

Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Bengt-Arne Anderssons (M) förslag 

Nej- röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag 

Omröstningsresultat 
10 Ja röster, Gunnemar Olsson (L), Bengt-Arne Andersson (M), Liselotte 
Holmgren-Gadd (-), Karin Mattsson (C), Olle Wängborg (MP), Maud 
Hultberg (S), Peter Bäcklund (S), Christer Ekman (S), Marianne Möller 
(KD), Christer Olsson (SD) 

1 Nej röster, Gert Kjellberg (TP) 

Bengt-Arne Anderssons (M) förslag väljs 

Skriftlig reservation 
” Jag reserverar mig mot nämndens beslut att hemställa hos 
kommunstyrelsen att bevilja starttillstånd. Nämnden agerar 
oansvarigt mot dess uppdrag nämnden vägrar tillse att ett 
komplett beslutsunderlag med avtal och kostnadsfördelning 
finnes. 

Genom nämndens slarv så kan nämnden skadas ekonomiskt då 
kostnader som åligger hyresvärden Tjörns Bostads AB istället 
belastar nämndens ekonomi. Genom inkompetens och slarv med 
att ta sitt ansvar som ledamot i nämnden har nämndensledamöter 
hemställt om starttillstånd till kommunstyrelsen. 

Då beslutsunderlag och jag bedömer nämnden agerar i strid mot 
dess uppdrag så reserverar jag mig mot beslutet. 

Gert Kjellberg, Tjörnpartiet” 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen

16



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-28 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 38 

Remiss till barn- och utbildningsnämnden avseende 
Rivning av hus C, D och E på Bleketskolan 

2022/77 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden svarar på remissen i enlighet med 
förvaltningens tjänsteutlåtande.  

Reservation 
Gert Kjellberg (TP) reserverar sig muntlig mot beslutet. 

Sammanfattning 
På styrelsemöte 2021-10-12 bordlades ärendet om rivning av hus 
C, D och E på Bleketskolan. Husen står idag tomma på grund av 
inomhusmiljöproblematik och har behov av en omfattande 
renovering för återställande av lokalens ursprungsskick. Ett 
återställande av lokalerna medför stora kostnader och kräver ett 
beslut av kommunen då det kommer att påverka kommunens 
driftsekonomi. En rivning kan utföras inom bolagets ekonomiska 
ramar utan att det påverkar kommunens driftskostnader. Bolaget 
gör bedömningen att rivningen är av principiell beskaffenhet och 
ska därför, enligt ägardirektivet, avgöras av kommunfullmäktige.  

Barn- och utbildningsnämnden har inga invändningar mot att hus 
C, D och E på Bleketskolan rivs, då dessa lokaler inte längre 
nyttjas av nämndens verksamhet. Det är däremot av yttersta vikt 
att eventuell rivning och därpå följande efterarbete såsom röjning 
och bortforsling planeras noga så att inget av detta arbete sker när 
skolans verksamhet är i gång på Bleketskolan.  

Hus C, D och E är placerad så att all rivningsrelaterad trafik in- 
och ut från området passerar ytor där elever och personal under 
verksamhetstid rör sig i hög utsträckning.   

I samband med eventuell rivning behöver även omförhandling av 
Bleketskolans hyresavtal göras, då hyresobjektets totalyta minskar 
betydligt.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-28 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Samverkan 
FSG 2022-04-20 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-12 
Remiss - Rivning av hus C, D och E på Bleketskolan  
Bilaga till TU Front advokater  
Bilaga till TU WSP Innemiljöutredning 2019 
Bilaga till TU Polygon Innemiljöutredning 2017 
Bilaga till TU Front advokater 191030 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP) föreslår beslutstexten: 

 ”Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen att 
uppdra sin förvaltning att tillse att Tjörns Bostads AB omgående 
renoverar lokalerna så att de kan nyttjas enligt gällande hyresavtal.” 

Gunnemar Olsson (L) föreslår beslutstexten: 

 ”Barn- och utbildningsnämnden svarar på remissen i enlighet 
med förvaltningens tjänsteutlåtande.” 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Gunnemar Olssons (L) 
förslag väljs. 

Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Gunnemar Olssons (L) förslag 

Nej- röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag 

Omröstningsresultat 
9 Ja röster, Gunnemar Olsson (L), Bengt-Arne Andersson (M), Liselotte 
Holmgren-Gadd (-), Karin Mattsson (C), Olle Wängborg (MP), Maud 
Hultberg (S), Peter Bäcklund (S), Christer Ekman (S), Marianne Möller 
(KD) 

1 Nej röster, Gert Kjellberg 

1 Avstår, Christer Olsson (SD) 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-28 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Gunnemar Olssons (L) förslag väljs 

Skriftlig reservation 
Gert Kjellberg (TP) reserverar sig muntligt mot beslutet. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-28 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 39 

Remiss: Dnr: 2022:956 Ansökan från NTI Gymnasiet 
Macro AB 

2022/37 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har inga synpunkter på utökning 
av befintlig fristående gymnasieskola. 

Sammanfattning 
NTI Gymnasiet Macro AB har hos Skolinspektionen ansökt om 
godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig 
fristående  gymnasieskola i Göteborgs kommun fr.o.m. läsåret 
2023/2024. 

Samverkan 
FSG 2022-04-08 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-20 
Ansökan Skolinspektionen 2021-689 
 
Beslutet skickas till 
Skolinspektionen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-28 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 40 

Remiss: Dnr: 2022:950 Ansökan från Donnergymnasiet 
AB 

2022/38 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har inga synpunkter på utökning 
av befintlig fristående gymnasieskola. 

Sammanfattning 
Donnergymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om 
särskild variant för gymnasieskolan i Göteborgs kommun fr.o.m. 
läsåret 2023/2024. 

Samverkan 
FSG 2022-04-08 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-20 
Ansökan Skolinspektionen 2022-950 
 
Beslutet skickas till 
Skolinspektionen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-28 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 41 

Remiss: Dnr 2022:961 Ansökan från Praktiska Utbildning 
AB 

2022/39 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har inga synpunkter på utökning 
av befintlig fristående gymnasieskola. 

Sammanfattning 
Praktiska Utbildning AB har hos Skolinspektionen ansökt om 
godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig 
fristående gymnasieskola i Göteborgs kommun fr.o.m. läsåret 
2023/2024. 

Samverkan 
FSG 2022-04-08 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-20 
Ansökan Skolinspektionen 2022-961 
 
Beslutet skickas till 
Skolinspektionen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-28 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 42 

Remiss från Skolinspektionen: Ansökan från Societas 
Gymnasium AB om godkännande som huvudman för 
gymnasieskola vid Societas Gymnasium Göteborg i 
Göteborgs kommun. Dnr  2022:949 

2022/50 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har inga synpunkter på utökning 
av befintlig fristående gymnasieskola. 

Sammanfattning 
Societas Gymnasium AB har hos Skolinspektionen ansökt om 
godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående 
gymnasieskola i Göteborgs kommun fr.o.m. läsåret 2023/2024. 

Samverkan 
FSG 2022-04-08 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-20 
Ansökan Skolinspektionen 2022-949 
 
Beslutet skickas till 
Skolinspektionen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-28 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 43 

Remiss 2022:937 Ansökan från Lärlingsgymnasiet i 
Sverige AB 

2022/51 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har inga synpunkter på utökning 
av befintlig fristående gymnasieskola. 

Sammanfattning 
Lärlingsgymnasiet i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt 
om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig 
fristående gymnasieskola i Göteborgs kommun fr.o.m. läsåret 
2023/2024. 

Samverkan 
FSG 2022-04-08 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-20 
Ansökan Skolinspektionen 2022-937 
 
Beslutet skickas till 
Skolinspektionen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-28 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 44 

Redovisning av delegeringsbeslut 

2022/5 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av 
delegeringsbesluten. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till 
utskott, ordförande och tjänstemän enligt gällande delegationsordning. 
Dessa beslut ska redovisas till nämnden. 

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

Vid dagens sammanträde redovisas följande: 

2022/34 Ordförandebeslut – Bidrag till fristående pedagogisk omsorg 

2022/47 Beslut 2022-04-06 
Beslut om remiss till nämnder och styrelser: Hyresmodell för Tjörns 
kommun 

2022/48 Beslut 2022-04-06 
Beslut om remiss: Riktlinjer för lokalförsörjning 

2022/12 Överenskommelse om placering i förskola eller pedagogisk 
omsorg 

2022/72 Yttrande och beslut angående placering i Särskild 
undervisningsgrupp 

2022/73 Yttrande och beslut angående placering i Särskild 
undervisningsgrupp 

2022/14 Avtal mellan Resurscentrum Tjörns kommun och 
psykologkonsult Gyllenborg Lundh 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-28 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2022/5 Anmälan om kränkande behandling under perioden 2022-03-09 
till 2022-04-19 

2022/14 Avtal om nedsättning av hyra, Tillägg till hyresavtal 150-0001-
001 Tjörns bostad AB och Tjörns kommun avseende fastigheten 
Rönnäng 1:476, Bleketskolan 

2022/14 Samverkansavtal för upphandling i samverkan, Digitala 
verktyg i pedagogisk miljö, Mölndals stad och Tjörns kommun 

2022/5 Beslut utredning oroande frånvaro april 2022 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-28 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 45 

Redovisning av fadderbesök inom förskola och skola 
2022 

2022/6 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar redovisning av fadderbesök. 
 
Sammanfattning 
Göran Hermansson (S) och Louise Marklund (M) har besökt 
avdelningen Muntergöken på Kållekärrs förskola. Barn- och 
utbildningsnämnden tar del av redovisning av besöket. 

Maud Hultberg (S) och Olle Wängborg (MP) har träffat rektor för 
Myggenäs skola och rektor för Myggenäs förskola. Barn- och 
utbildningsnämnden tar del av redovisning av besöket. 
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