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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Beslutande Gunnemar Olsson (L), ordförande 

Bengt-Arne Andersson (M), 1:e vice ordförande - digitalt 
Maud Hultberg (S), 2:e vice ordförande - digitalt 
Olle Wängborg (MP) - digitalt 
Peter Bäcklund (S) - digitalt 
Christy Whiddon (S) - digitalt 
Marianne Möller (-) - digitalt 
Christer Olsson (SD)  
Karin Mattsson (C) - digitalt 
Christer Ekman (S) tjänstgörande ersättare för Gert Kjellberg - digitalt 
Aida Tegeltija (L) tjänstgörande ersättare för Liselotte Holmgren Gadd - digitalt 
 

 
Övriga närvarande  
 Louise Marklund (M) - digitalt 

Erling Alsin (-) f.d. (V) - digitalt 
Maud Sundqvist (KD) - digitalt 
 
Lena Eriksson, förvaltnignschef - digitalt 
Kerstin Chavez Andersson, ekonom - digitalt 
Dan Christoffersson, verksamhetskoordinator - digitalt 
Marie Simonsson, verksamhetskoordinator - digitalt 
Monica Hakefjord, IKT-strateg - digitalt 
Matilda Nordh, nämndsekreterare 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§126 
 
Ekonomisk uppföljning 2020 
 
2020/275 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse på 
+ 16,9 mkr.  
 
De centrala verksamheterna redovisar en positiv budgetavvikelse på + 5,0 mkr. 
Detta förklaras till största delen av att ersättning för sjuklönekostnader erhållits och 
bokförts centralt.  
 
Grundskolan har en positiv budgetavvikelse på + 6,2 mkr och förskolan och 
pedagogisk omsorg har en positiv budgetavvikelse på + 6,3 mkr. Den positiva 
budgetavvikelsen för både grundskola och förskola förklaras till största delen av 
lägre personalkostnader. Detta beror på de strukturella förändringar som genomförts 
för att nå en budget i balans samt lägre vikariekostnader.   
 
Gymnasieskolan och särskolan har sammantaget en negativ avvikelse på – 0,6 mkr 
för perioden. 
 
Samverkan 
FSG 2020-12-09 
 
Beslutsunderlag 
BoU Rapporttotal nov 2020 
Kommentarer till uppföljning BUN jan-nov 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§127 
 
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 från och med 2019-02-28 
statsbidragsansökningar löpande vid varje nämndmöte. 
 
Bilagor 
Statsbidrag till och med 2020-12-10 
 
Samverkan 
FSG 2020-12-09 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§128 
 
Intern kontrollplan 2020 
 
2020/4 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar redovisningen.   

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 
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 1: Uppföljning av kostnader för läsårskort 
Förutsättningarna för förvaltningens uppföljning av kostnader för läsårskorten har 
förbättrats under hösten 2020. Detta beror delvis på att Tjörn har ett nytt system för 
ansökan om läsårskort och därmed också nya rutiner för handläggning. Det beror 
också på att Västtrafik genomfört ett antal förändringar inför hösten 2020 vilka 
underlättar förvaltningens beställning av läsårskort, administration och även 
fakturauppföljning.  
 
Effekterna av förvaltningens förändrade interna arbete i samband med införandet av 
Optiplan har blivit märkbara redan under hösten 2020.  
Västtrafiks nya zonindelning kommer synas i den ekonomiska uppföljningen först i 
början på 2021 då ett antal läsårskort för gymnasielever som studerar i Göteborg 
kommer konverteras och bli billigare.   
 
Kontrollpunkt 5: Gemensam anmälningsrutin i DF Respons avseende 
kränkningar. 
En gemensam rutin för hur och när anmälan av ett kränkningsärende ska 
dokumenteras i DF Respons beslutades i förvaltningens ledningsgrupp den 4 juni 
2020. Rutinen innebär att ett ärende läggs upp på varje utsatt elev. Om två elever 
kränker varandra, blir det därför två ärenden istället för en incident. En tendens med 
sänkt toleransnivå i avseende vad man anmäler och dokumenterar bidrar till att fler 
ärenden också har anmälts i DF Respons under 2020 än 2019.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Samverkan 
FSG 2020-12-09 
 
Beslutsunderlag 
Intern kontrollplan 2020 

Tjänsteutlåtande den 2020-12-09 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen för information 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§129 
 
Information - Barnomsorgsstatistik Västra Tjörn 
 
2020/375 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden informeras om hur barnomsorgsstatistiken och 
befolkningsprognosen ser ut för västra Tjörn. 

 
Beslutsunderlag 
Graf antal barn nov -17, -18, 19 och -20 

Köstatus november 2020 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§130 
 
Remiss avseende Motion från Martin Johansson (SD) om 
insektshotell 
 
2020/339 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till motionen men är angelägen om 
att den enskilde läraren själv får besluta hur undervisningen ska bedrivas utifrån 
målen i läroplanen.   

 
Barnkonventionen 
Barn- och utbildningsnämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och 
kommit fram till att beslutet får positiva konsekvenser för barn i Tjörns skolor. 
 
Sammanfattning 
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om insektshotell med följande 
yrkande: ”att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med övriga 
berörda nämnder inrätta insektshotell på förskolor, skolor och på andra platser i 
kommunen där det kan vara möjligt.”  
 
Kommunstyrelsen har skickat motionen från Martin Johansson (SD) om 
insektshotell till följande förvaltningar och bolag:  
Kultur- och fritidsförvaltningen,  
Barn- och utbildningsförvaltningen och  
Tjörns Bostads AB 
 
Barn och utbildningsnämndens svar på motionen: 
I och med Agenda 2030 har skolan redan ett kärnuppdrag att utbilda eleverna kring 
biologisk mångfald. Barn- och utbildningsnämnden är positiv till idéen om att 
inrätta insektshotell men ser samtidigt vikten av att läraren själv har utrymme att 
forma och planera sin undervisning utifrån lärandemålen.  
 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-08-27 §131 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-16 
 
Samverkan 
FSG 2020-12-09 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Martin Johansson (SD) om insektshotell 
Beslut kommunfullmäktige 2020-08-27 - Anmälan av motion från Martin Johansson 
(SD) om insektshotell  
Beslut - remissvar samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-16 Motion från Martin 
Johansson (SD) om insektshotell 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tjänsteutlåtande den 2020-12-07 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§131 
 
Information - Covid-19 
 
2020/376 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef, Lena Ericsson, föredrar information gällande rådande läge i 
förvaltningen med anledning av Covid-19. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§132 
 
Information - TUMS, Tjörns Ungdomar Möter Sysselsättning 
 
2020/377 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
En redovisning av Tjörns kommuns arbete med kommunala aktivitetsansvaret 
(KAA) 2020.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§133 
 
Fadderorganisation - politiska faddrar för förskolan/skolans 
områdesenheter 2019 till 2022 
 
2019/6 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar utse Christer Ekman som fadder för 
Rönnängs förskola, skola och fritidshem. 

 
Sammanfattning 
Anna-Margareta Haglund har entledigats som ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden. Anna-Margareta hade även ett uppdrag som politisk fadder för 
Rönnängs förskola, skola och fritidshem.  

Nämnden har tidigare beslutat att utse Liselotte Holmgren-Gadd och Anna-
Margareta Haglund som politiska faddrar för Rönnängs förskola, skola och 
fritidshem. 

 
Tidigare beslut 
BUN 2019-01-31 § 3 

Samverkan 
2020-12-09 
 
Beslutsunderlag 
Förslag: Fyllnadsval faddrar BUN t.o.m. 2022 

Tjänsteutlåtande den 2020-12-10 
 
Beslutet skickas till 
Rektor för Rönnängs förskola 
Rektor för Rönnängs skola och fritidshem 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§134 
 
Information - Beslut Barn- och elevombudet 
 
2020/378 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Barn- och elevombudet har fattat beslut i elevärende. Beslutet innebar att Tjörns 
kommun har brutit mot bestämmelserna om skyldigheten att motverka kränkande 
behandling. Barn- och elevombudet avstod från att ingripa, med hänvisning av 
särskilda skäl. Med bakgrund av omständigheterna i ärendet och då huvudmannen 
har vidtagit viss utredning samt åtgärder ansåg Barn- och elevombudet att det inte 
fanns tillräckliga förutsättningar att framställa ett skadeståndsanspråk mot 
huvudmannen. Ärendet avslutades.  
 
I en skrivelse som kom in till Barn- och elevombudet har anmälarna begärt att Barn- 
och elevombudet ska ändra beslutet att inte framställa något skadeståndsanspråk 
mot huvudmannen för berörd elevs räkning. Barn- och elevombudet ändrar inte sitt 
beslut. 
 
 
Beslutsunderlag 
Beslut Barn- och elevombudet 2020-10-01 
Beslut Barn- och elevombudet 2020-11-30 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§135 
 

 
Anmälan av delegeringsbeslut 
 
Dnr 
 
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 2020-11-12 t.o.m. 2020-
12-07 
 
Från förvaltningschefen: 
Ärende. Nr: 2019/10 id: 2020.857 
Överenskommelse om placering i förskola eller pedagogisk omsorg 
 
Ärende. Nr: 2020/344 id: 2020.858 
Begäran att få fullgöra skolgången i Malung-Sälens kommun 
 
Ärende. Nr: 2020/364 id 2020.961 
Läsårstider 2021/2022 
 
Ärende. Nr 2020/381 
Beslut att flytta skoldagar 
 
Ärende. Nr 2020/252.973 
Överklagan dnr 2020_252 Kammarrätten  
 
Från ordförande: 
Ärende. Nr: 2020/150 id 2020.959 
Kompletterande svar avseende anmälan mot Myggenäs skola 
 
Ärende Nr: 2020/335 id 2020.958 
Yttrande avseende anmälan om kränkande behandling vid Häggvallskolan 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Ärende Nr: 2020/382 id 2020.1001 
Ordförandebeslut tillfällig stängning av Skärhamns skola 

15



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§136 
 
Redovisning av fadderbesök inom förskolan/skolans område 
 
Dnr 
 
Beslut 
Nämnden noterar att flera digitala fadderbesök kommer att genomföras och att 
kontakt initierats mellan flera ledamöter och rektorer.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§137 
 
Tillkommande ärende: Förslag interkommunal ersättning (IKE) 
inom kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen år 2021 
 
2020/383 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer förslaget till interkommunal ersättning 
(IKE) inom kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen kalenderåret 2021 i 
enlighet med Göteborgsregionens kommunalförbunds förslag till interkommunal 
ersättning för 2021.  
 
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 
Föreliggande förslag till interkommunal ersättning i Göteborgsregionen 2021 avser 
de kurser inom kommunal vuxenutbildning som inte ingår i det regionala 
samverkansavtalet för utbildningar inom yrkesvux. De följer gängse prismodell. 
Principen gäller utbildningar där interkommunal ersättning inom 
Göteborgsregionen utgår och avser utbildning på grundläggande nivå, utbildning på 
gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna samt utbildning i svenska för 
invandrare. 

 
Beslutsunderlag 
Göteborgsregionens kommunalförbund – protokollsutdrag 
Förslag interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal vuxenutbildning i 
Göteborgsregionen år 2021 
Tjänsteutlåtande den 2020-12-17 
 
Beslutet skickas till 
Göteborgsregionen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§138 
 
Information - Skolstruktur 
 
Dnr 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar att diskussion kring status av den nya 
skolstrukturen har förts.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-11 ett inriktningsbeslut för framtidens 
skola på Tjörn. Barn- och utbildningsnämnden följer statusen kring hur ärendet 
följs.  
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