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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-29  
 

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 
 Liselotte Holmgren-Gadd (-) f.d. (KD) 
 Karin Mattsson (C), digitalt 
 Olle Wängborg (MP), digitalt 
 Gert Kjellberg (TP) §47–66 
 Marianne Möller (-) f.d. (M), digitalt 
 Christer Olsson (SD), digitalt,   
 Birgitta Bengtsson (S), tjänstgörande ersättare för Peter Bäcklund, digitalt 
 Christer Ekman (S), tjänstgörande ersättare för Christy Whiddon, digitalt 
 Emma Lennholm (S), tjänstgörande ersättare för Gert Kjellberg §43-46, 
 digitalt 
 
  
Övriga närvarande   
   

 Maud Sundqvist (KD), digitalt 
 Erling Alsin (-) f.d (V) 
 
 Lena Ericsson, förvaltningschef 
 Mats Dahl, t.f. utvecklings- och avdelningschef, digitalt 
 Marie Simonsson, verksamhetskoordninator, digitalt 
 Dan Christoffersson, verksamhetskoordinator, digitalt 
 Kerstin Chavez Andersson, ekonom, digitalt 
 Matilda Nordh, nämndsekreterare 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-29  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 43 
 
Fastställande av dagordning  
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen med tillägg av ny punkt: 
Information – Ändring av vistelsetid i förskolan. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-29  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§44 
 
Ekonomisk uppföljning 2021 
 
2021/62 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisning av ekonomisk uppföljning 
januari till mars 2021. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen redovisar ekonomisk uppföljning för perioden januari till mars för 
barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Barn- och utbildningsnämnden 
redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse på + 4,9 mkr. Barn- och 
utbildningsnämnden prognostiserar en budget i balans för helåret januari-december.  
 
Samverkan 
FSG 2020-04-15 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk sammanställning över barn- och utbildningsnämndens verksamheter för 
perioden januari till mars 2020. 
Förklarande text till ekonomisk sammanställning 
Tjänsteutlåtande den 2021-04-22 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-29  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§45 
 
Avvikelserapport - tillfälliga händelser av ekonomisk art 2021 samt 
statsbidrag 
 
2021/1 
 
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. 
Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt 
rekommendationer om lokalt kollektivavtal - HÖK 21.  
 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona (Kommunala företagens 
arbetsgivarorganisation) å ena sidan och Lärarförbundets och Lärarnas 
Riksförbunds Samverkansråd å den andra har sedan 2021 – 04 – 01 träffat en ny 
huvudöverenskommelse, HÖK 21. 
 
I avtalets bilaga 8 definieras att månadsavlönad arbetstagare som är medlem i 
Lärarförbundet eller Lärarnas Riksförbund utbetalas ett engångsbelopp à 2000SEK 
med juni månads löneutbetalning.  
Utbetalningen inkluderar även lärare som är o-organiserade men tillhör 
avtalsområdet men inte de lärare som avslutat sin anställning senast 2021-03-31.  
 
Den totala kostnaden för enheterna beräknas till cirka 500tkr och fördelas på 
skolorna i enlighet med lärarnas nuvarande placering 
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 2021-04-20. 
 
Samverkan 
FSG 2021-04-20 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av statsbidrag, daterat 2021-04-20 

Tjänsteutlåtande den 2021-04-19 
 
 

5



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-29  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§46 
 
Information - Budgetdialog 
 
2021/98 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning 
Beskrivning av framtida behov i budget för barn- och utbildningsnämnden vilka 
tidigare beskrivits och presenterats i mars månad vid ”budgetdialog för 2022 och 
framåt” 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-29  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§47 
 
Information - Skolmiljarden 
 
2021/95 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning 
För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade 
regeringen att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor 
2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att 
kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots 
pandemin. 

Pengarna betalas ut till alla kommuner och sedan är det upp till varje kommun att 
själv bestämma hur pengarna ska användas för att trygga barnens rätt till utbildning. 

Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder 
som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av 
motsvarande slag. 

Stödet betalas ut vid två tillfällen under 2021. Hälften av pengarna betalas ut i 
februari och den andra hälften betalas ut i juni. Pengarna ska användas till insatser i 
kommunala och fristående skolor. Totalt fördelas 1 miljard kronor. Pengarna 
fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. 
Uppgifterna om antal barn per kommun utgår från Statistiska centralbyråns (SCB) 
siffror för 2020. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-29  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§48 
 
Information - Covid-19 
 
2021/7 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen rapporterar om nuvarande lägesbild för 
förvaltningen avseende påverkan av Covid-19 och hur planeringen för 
verksamheten ser ut framgent.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har sedan tidigare delvis stängt Bleketskolan och 
Häggvallskolan sedan 2021-01-12 med stöd av 2 § förordningen (2020:115) och 
förordning (2020:118). Undervisning bedrivs delvis där eleven och läraren är 
åtskilda (fjärr- och distansundervisning) och delvis fysiskt på plats inom skolans 
lokaler.  

 
Smittskyddsläkaren Västra Götalands rekommendationer gällande skolor 
2021-04-13: 
Högstadiet: För högstadiet rekommenderas att undervisningen i möjligaste mån 
bedrivs utan risk för trängsel. Huvudmannen kan utifrån lokala förutsättningar 
besluta om distansundervisning. 

 
Låg- och mellanstadierna: För låg- och mellanstadierna är det viktigt att, så långt 
det är möjligt, bedriva undervisningen klassvis utan att blanda olika grupper av 
elever. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-29  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§49 
 
Information - Rektorsrekrytering 
 
2021/63 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef, Lena Ericsson, informerar om pågående rekrytering av ny rektor 
vid Häggvallskolan.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-29  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§50 
 
Information - Medborgardialog 
 
2021/97 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens möte den 11 mars 2021 beslöts att återremittera ärendet om 
skolstruktur för vidare utredning på fem punkter. 

 
Det framtagna underlaget ska därefter remitteras till samtliga berörda nämnder och 
styrelser för behandling och en medborgardialog ska genomföras. Information kring 
medborgardialog och vad processen kring en medborgardialog innebär.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-29  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§51 
 
Information – Ändring av vistelsetid i förskolan 
 
Dnr 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen 

Sammanfattning 
Under våren 2021 beslutade barn- och utbildningsnämnden om nya 
barnomsorgsregler. I de nya reglerna står att ändring av vistelsetid i förskolan ska 
göras minst två veckor i förväg. Med anledning av det kommer en spärr på två 
veckor att införas för vårdnadshavare i den app där schema och vistelsetid 
registreras.  
 

11



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-29  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§52 
 
Information - Elevhälsoteamet och Tjörns Montessori 
 
2021/96 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Den centrala elevhälsan har tidigare erbjudit Tjörns Montessori att köpa timmar. 
Med anledning av personella resurser är det inte längre något man kan erbjuda 
fortsättningsvis.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-29  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§53 
 
Intern kontrollplan 2021 
 
2021/32 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar redovisningen. 

 
Barnkonventionen 
Arbetet med att kvalitetssäkra rapporteringen av närvarande och frånvarande elever 
i kommunens närvarosystem får positiva konsekvenser för eleverna. Det skapar 
förutsättningar att ge alla barn rätten till utbildning.  
 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har i början av 2021 inventerat de tänkbara 
risker som kan komma att påverka förvaltningens måluppfyllelse och ekonomiska 
resultat under 2021. Riskerna har prioriterats och beslutats av barn- och 
utbildningsnämnden (BUN 2021-03-25). Riskerna ligger till grund för de fem (5) 
kontrollpunkter som formulerats för är 2021.  
 
Kontrollpunkt 2: Det finns kvarvarande problem vid uppföljning av närvarande 
och frånvarande elever i närvarosystemet   
Sedan början av februari 2020 används ett nytt närvarosystem (Tieto) där rektor och 
närvaroteam, med korrekt utför registrering av lektioner, kan få fram 
frånvarostatistik på både grupp- och individnivå. För att statistiken ska vara helt 
kvalitetssäkrad, måste varje lärare rapportera närvarande och frånvarande elever för 
varje lektion i Tietos system.  
 
Vid de uppföljningstillfällen som genomfördes under 2020, identifierades ett antal 
tekniska problem i samband med rapportering, vilket påverkade resultatet. En 
betydande del av dessa problem är nu åtgärdade. Vid rapportering på BUN i april 
2021 visar siffrorna motsvarande resultat som vid redovisning i jan 2021.  
 
Samverkan 
FSG 2021-04-21 
 
Beslutsunderlag 
Intern kontrollplan 2021 
Tjänsteutlåtande 2021-04-20 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen för information 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-29  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§54 
 
Granskning av förebyggande insatser för barn och ungdomar 
 
2021/83 
 
Beslut 

1. Barn och utbildningsnämnden ställer sig bakom granskningens 
rekommendationer för de berörda nämndernas fortsatta arbete med 
förebyggande insatser för barn och ungdomar.  

2. Barn- och utbildningsnämnden inväntar resultatet från uppdraget ”Förbättrad 
samordning, styrning och ledning av kommunens förebyggande arbete”, för 
att eventuellt vidta ytterligare kommungemensamma åtgärder för att uppfylla 
rekommendationerna. 

 
Barnkonventionen 
Barn och ungas hälsa gynnas genom en förbättrad styrning, ledning och samordning 
med kommunövergripande behovsanalyser och utvärderingar. 
 
Sammanfattning 
Revisions- och rådgivningsföretaget KPMG har på uppdrag av Tjörns 
kommunrevision granskat kommunens förebyggande insatser för barn och 
ungdomar. Socialnämnden ska nu yttra sig över granskningen. 
Syftet med granskningen är att konstatera om kommunen har fungerande rutiner 
kring förebyggande insatser för barn och unga.  
Granskningen visar att de berörda nämnderna har fungerande rutiner kring 
förebyggande insatser för barn och unga. Dock rekommenderas nämnderna och 
kommunstyrelsen att: 
• tydliggöra styrningen av de förebyggande insatserna  
• genomföra kommunövergripande behovsanalys 
• följa upp och utvärdera insatsernas resultat 
 
• Granskningen ger också vid handen att Tjörns kommun satsar mer ekonomiskt 

jämfört med liknande kommuner. 

 
Samverkan 
FSG 2021-04-21 
 
Beslutsunderlag 
Missiv avseende granskning av förebyggande insatser för barn och ungdomar 
Granskning av förebyggande insatser för barn och ungdomar  
Tjänsteutlåtande den 2021-04-22 
 
Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
Kommunkansliet 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-29  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-29  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§55 
 
Beslut om förnyad remiss: Handlingsplan för samordnad och stärkt 
barn- och ungdomskultur 
 
2021/82 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till samverkan för att främja barn- 
och ungdomskultur utifrån handlingsplanen för samordnad barn- och 
ungdomskultur. 
 
 
Barnkonventionen 
Barnkonventionen ligger till grund för denna handlingsplan, särskilt artiklar 2, 3, 6, 
12, 23 och 31.  
 
Genom handlingsplanens samverkansform, mål och metoder får ärendet påverkan 
och konsekvenser för barn och unga i såväl skola som under fritid. 
 
Barn och ungas växande, identitetsskapande och meningsskapande i Tjörns 
kommun tas tillvara genom en utbyggd samverkan mellan barn- och 
utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen.  
 
Sammanfattning 
Handlingsplanen för samordnad och stärkt barn- och ungdomskultur löpte ut 2020. 
Handlingsplanen har därför reviderats av samverkansgruppen för barn- och 
ungdomskultur och beslut om remiss av planen togs av kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
 
Handlingsplanens målbild grundar sig i erbjudandet av ett rikt utbud av kulturella 
möjligheter för barn och unga vilket förverkligas genom en organisation med 
delmål för barn och ungas tillgång till kultur och skapande inom olika delar av 
vardagen. Att ha en hög ambitionsnivå för att erbjuda och utveckla barn- och 
ungdomskulturen i Tjörns kommun ställer sig barn- och utbildningsnämnden 
positiva till.  
 
Under de senaste åren har nationella styrdokument inom barn- och 
utbildningssektorns område förändrats vilket medfört ett minskat handlingsutrymme 
för lokal styrning av delar av skolans utformning. Inom gällande regelverk för 
läroplan och kursplan besitter inte barn- och utbildningsnämnden, eller annan 
kommunal aktör, möjlighet att lämna ifrån sig beslutanderätt för enskild lärare och 
rektor att utforma undervisningen utifrån egen bedömning av hur kursplanens mål 
ska uppnås. Det försvårar möjligheten för barn- och utbildningsnämndens åtagande 
av vissa av punkterna i handlingsplanen.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-29  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden bedömer att handlingsplanen är ett viktigt dokument 
för att garantera tillvaratagande av kulturutbud för barn och unga i Tjörns kommun. 
 
 
Samverkan 
FSG 2021-04-21 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-21  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25 - Beslut om förnyad remiss: 
Handlingsplan för samordnad och stärkt barn- och ungdomskultur §80 2020/225   
Förslag reviderad handlingsplan för samordnad och stärkt barn- och ungdomskultur 
2021–2025 
Kommentarer till den reviderade handlingsplanen  
 
Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-29  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§56 
 
Remiss till barn- och utbildningsnämnden avseende Motion från 
Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP) om gratis 
mensskydd 
 
2021/79 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden anser att frågan om gratis menstruationsskydd bör 
vara en nationell fråga men eftersom den inte i dagsläget hanteras nationellt anser 
barn- och utbildningsnämnden att det är rimligt att Tjörns kommun ställer sig 
positiva till mensskydd för barn och unga. Det är positivt att kommunen fortsätter 
utreda dessa möjligheter då förslaget ligger i linje med kommunens beslutade 
budget.   
 

 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt barnchecklistan och kommit fram till att beslutet kan få 
konsekvenser som berör barn.  
 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har mottagit en remiss från Anna Wängborg 
(MP) och Tanja Siladji Dahne (MP) om gratis mensskydd, med följande yrkande: 
  
1. Kommunfullmäktige beslutar om gratis mensskydd till alla som menstruerar på 
kommunens skolor, där kostnaderna läggs centralt. 
2. Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda kostnader för att införa 
kostnadsfria mensskydd på kommunens egna arbetsplatser. 
 
Barn- och utbildningsnämndens svar på remissen:  
Frågan kring likvärdighet och kostnader i samband med menstruation bör vara en 
nationell angelägenhet och beslutas mer övergripande.  
 
Även om denna remiss tar avstamp i en central finansiering, skulle praktiska frågor 
såsom beslut av sortiment, inköp och distribution av dessa produkter till respektive 
skola och kommunal arbetsplats kvarstå för förvaltningen att ombesörja.  
 
I motionen hänvisas till Österåkers kommun, där gratis menstruationsskydd för 
elever i skolan redan är infört. Där hämtas dessa skydd ut på kommunens 
ungdomsmottagning. Skydden finns alltså inte tillgängligt på skolans egna toaletter. 
Detta är en viktig aspekt, då just toaletterna på högstadieskolorna frekvent utsätts 
för skadegörelse. 
 
På Tjörns skolor kan menstruerande elever i akuta fall redan idag gå till sin 
skolsköterska och hämta sitt menstruationsskydd.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-29  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
KF 2021/61  §73 
 
Samverkan 
FSG 2021-04-21 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP) om gratis 
mensskydd 
Beslut KF 2021-03-25 - Anmälan av motion från Anna Wängborg (MP) och Tanja 
Siladji Dahne (MP) om gratis mensskydd 
Tjänsteutlåtande den 2021-04-19 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Olof Wängborg (MP) föreslår att barn- och utbildningsnämnden besvarar remissen 
följande:  
Barn- och utbildningsnämnden anser att frågan om gratis menstruationsskydd bör 
vara en nationell fråga men eftersom den inte i dagsläget hanteras nationellt anser 
barn- och utbildningsnämnden att det är rimligt att Tjörns kommun ställer sig 
positiva till mensskydd för barn och unga. Det är positivt att kommunen fortsätter 
utreda dessa möjligheter då förslaget ligger i linje med kommunens beslutade budget.   
 
Bengt Arne Andersson (M) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar i 
enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande   
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Olof Wängborgs (MP) förslag väljs. 
Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för beslut i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande  
Nej- röst för Olle Wängborgs (MP) förslag 
 
Omröstningsresultat 
4 Ja röster, Gunnemar Olsson (L), Bengt-Arne Andersson (M), Liselotte Holmgren-
Gadd (-) fd (KD), Christer Olsson (SD) 
 
6 Nej röster, Karin Mattsson (C), Olof Wängborg (MP), Maud Hultberg (MP), 
Marianne Möller (-) fd (M), Birgitta Bengtsson (S), Christer Ekman (S) 
 
Gert Kjellberg (TP) väljer att avstå från att rösta 
 
Olof Wängborgs (MP) förslag väljs 

 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-29  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§57 
 
Remiss till barn- och utbildningsnämnden avseende motion från 
Christy Whiddon (S) om förebyggande utbildning för hela samhället 
om ohälsosamma levnadsvanor 
 
2021/81 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden besvarar remissen i enlighet med förvaltningens 
tjänsteutlåtande.  

 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte får negativa konsekvenser barn. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har översänt en motion från Christy Whiddon (S) om 
förebyggande utbildning för hela samhället om ohälsosamma levnadsvanor, med 
följande yrkande: 
 
1. Tjörns kommun ska jobba mot riktlinjernas mål att minska ohälsosamma 
levnadsvanor med fokus på barn och unga genom att ha dedikerad utbildning av 
barnen runt ohälsosamma levnadsvanor (rökning, alkoholintag, motion och att äta 
hälsosamma mat) så att vid slutet av grundskolan vet varje barn följande: 
 
• Hälsorisker med rökning och hur man hittar hjälp för att sluta 
• Vad det betyder att äta hälsosamt (frukt- och grönsakskonsumtion) 
• Vad är riskkonsumtions nivå av alkohol? Vad finns för hjälp för att minska? 
• Betydelsen av fysisk aktivitet för bättre hälsa 
 
2. Förvaltningen ska ta fram en handlingsplan för genomförande av informations- 
och utbildningskampanj för att höja kommuninvånarnas kunskaper gällande 
hälsosamma levnadsvanor enligt punkterna ovan, samt vart man vänder sig för att 
söka stöd och hjälp.” 
 
Remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2021-05-06. 
 
Barn- och utbildningsnämndens svar på remissen punkt 1 och 2 
Avseende punkt 1 i remissen menar barn- och utbildningsnämnden att 
förvaltningens verksamheter redan har detta uppdrag genom de styrdokument man 
har att följa. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-29  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Avseende punkt 2 i remissen bedömer barn- och utbildningsnämnden att den bör 
besvaras av kommunkansliet då detta uppdrag ligger utanför barn- och 
utbildningsnämndens ansvar. 
 
Samverkan 
FSG 2021-04-21 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Christy Whiddon (S) om förebyggande utbildning för hela samhället om 
ohälsosamma levnadsvanor 
Beslut KF 2021-02-25 - Anmälan av motion från Christy Whiddon (S) om 
förebyggande utbildning för hela samhället om ohälsosamma levnadsvanor 
Tjänsteutlåtande den 2021-04-19 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-29  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§58 
 
Remiss till barn- och utbildningsnämden avseende Motion från 
Martin Johansson (-) fd (SD) om förskolebuss 
 
2021/80 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt tjänsteutlåtandet och hänvisar till 
pågående skolutredning.  

 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
frågan om hur tillskapandet av en långsiktigt hållbar lösning på det ökade behovet 
av förskoleplatser i kommunen kan få konsekvenser som berör barn.  
 
Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om förskolebuss, med 
följande yrkande: 
 
”- att berörda nämnder utreder förutsättningar för att införskaffa en förskolebuss 
 
- att berörda nämnder utreder förutsättningarna att samverka med 
friluftsfrämjandet eller andra verksamheter att införskaffa en förskolebuss”  
 
Barn- och utbildningsnämndens svar på remissen:  
Att utreda förutsättningarna för att införskaffa en förskolebuss är ett omfattande 
arbete. Det kräver en grundlig kalkyl, inte bara avseende vad det kostar att faktiskt 
köpa in en buss, utan även vad en förskoleplats kostar i relation till en plats på 
bussen. Därutöver tillkommer beräkningar på vilka kostnader och 
verksamhetsmässiga konsekvenser det skulle bli för exempelvis drift av bussen, 
tillkommande personalkostnader för bemanning av bussen och även nyanställning 
för en eller två utbildade busschaufförer.  
Barn- och utbildningsnämnden hänvisar därför sitt svar till pågående skolutredning 
gällande hur Tjörns kommun på ett långsiktigt sätt kan tillgodose behovet av 
förskoleplatser.  
Kommunen har redan ett avtal där både förskola och skola kan hyra bussar för 
utflykter eller studieresor.  
 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021/62   §71 
 
Samverkan 
FSG 2021-04-21 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-29  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Motion från Martin Johansson - f.d. (SD) om förskolebuss 
Beslut KF 2021–03-25Anmälan av motion från Martin Johansson - f.d. (SD) om 
förskolebuss 
Tjänsteutlåtande den 2021-04-20 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-29  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§59 
 
Revidering av delegationsordningen 
 
2021/93 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna föreslagna ändringar i 
delegationsordning inom barn- och utbildningsnämndens område. 

 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar eller får konsekvenser för barn i Tjörns kommun. 
 
Sammanfattning 
Med anledning av införandet av en samlad handläggning av skolskjutsärenden 
avseende punkterna 2.26 Skolskjuts grundsärskola, 2.28 Specialtransport och 3.12 
Skolskjuts gymnasiesärskola och specialtransporter i delegationsordningen behöver 
befintlig vidaredelegat ändras till att gälla handläggare. 
 
Tidigare beslut 
Delegationsordning inom barn- och utbildningsnämndens område 2020-04-23 § 23 
Dnr 2019/292.600 
 
 
Samverkan 
FSG 2021-04-21 
 
Beslutsunderlag 
Nuvarande delegationsordning för barn- och utbildningsnämndens område 

Tjänsteutlåtande den 2021-04-22 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga delegationsansvariga 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-29  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§60 
 
Grundläggande granskning av kommunens styrelse och nämnderna 
 
2021/94 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar den grundläggande granskningen av 
kommunens styrelse och nämnder. 
 
 
Sammanfattning 
Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all verksamhet som 
bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God 
revisionssed. Styrelse och nämnders ansvar för verksamheten regleras i kommunallagen 6 
kap. 6 §. Rapporten skickas över till styrelse och nämnder för kännedom.  

 
Bedömning av barn- och utbildningsnämnden enligt revisionsrapporten:  
Barn- och utbildningsnämnden bedöms i huvudsak ha säkerställt en tillräcklig mål- och 
verksamhetsstyrning. Nämnden har beaktat de av fullmäktige beslutade inriktningsmålen 
och uppföljning sker regelbundet.  

 
Barn- och utbildningsnämndens ekonomistyrning bedöms i huvudsak har varit tillräcklig. 
Barn- och utbildningsnämnden bedöms ha vidtagit tillräckliga åtgärder för att anpassa 
verksamheten och dess kostnader till fastlagd budget samt tillskott som kommunstyrelsen 
har erhållit. 

 
Barn- och utbildningsnämndens struktur för intern kontroll bedöms i huvudsak vara 
tillräcklig. Granskningen visar att nämnden har en dokumenterad riskanalys och en plan för 
intern kontroll samt att arbetet med intern kontroll har följts upp under året. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-29  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§61 
 
Remiss 2021:719 Ansökan om godkännande som huvudman för en 
nyetablering av en fristående gymnasieskola, Yrkesgymnasiet Ale i 
Ale kommun, Thorengruppen AB 
 
2021/86 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har inga synpunkter kring nyetablering av fristående 
gymnasieskola i Ale kommun. 

Sammanfattning 

Thorengruppen AB  har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för en nyetablering av en fristående  gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet 
Ale i Ale kommun fr.o.m. läsåret 2022/2023.  
 
Samverkan 
FSG 2021-04-21 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan SI 2021–719 
Tjänsteanteckning - Ansökan SI 2021–719 
Tjänsteutlåtande den 2021-04-22 
 
Beslutet skickas till 
Skolinspektionen  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-29  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§62 
 
Remiss dnr 2021:729 Ansökan om godkännande som huvudman för 
en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola, Thoren 
Business School Göteborg i Göteborgs kommun, Thorengruppen AB 
 
2021/87 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har inga synpunkter på utökning av befintlig 
fristående gymnasieskola. 

Sammanfattning 
Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för en utökning av en befintlig fristående  gymnasieskola vid Thoren 
Business School Göteborg i Göteborgs kommun fr.o.m. läsåret 2022/2023 
 
Samverkan 
FSG 2021-04-21 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan SI 2021–729  
Remiss från Skolinspektionen dnr 2021:729 
Tjänsteutlåtande den 2021-04-22 

 
 
Beslutet skickas till 
Skolinspektionen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-29  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§63 
 
Remiss: dnr: SI 2021:689 Ansökan från Framtidsgymnasiet 
Göteborg AB 
 
2021/88 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har inga synpunkter på utökning av befintlig 
fristående gymnasieskola. 
 
Sammanfattning 

Framtidsgymnasiet Göteborg AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande 
som huvudman för en utökning av en befintlig fristående  gymnasieskola vid 
Framtidsgymnasiet Göteborg  i Göteborgs kommun fr.o.m. läsåret 2022/2023.  
 
Samverkan 
FSG 2021-04-21 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan SI 2021–689  
Remiss Skolinspektionen Dnr: SI 2021:689 
Tjänsteutlåtande den 2021-04-22 
 

 
Beslutet skickas till 
Skolinspektionen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-29  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§64 
 
Remiss dnr 2021:583 - Ansökan från Amerikanska Gymnasiet i 
Sverige AB 
 
2021/89 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har inga synpunkter på utökning av befintlig 
fristående gymnasieskola. 

Sammanfattning 

Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om 
godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående 
gymnasieskola vid Amerikanska Gymnasiet Göteborg i Göteborgs kommun fr.o.m. 
läsåret 2022/2023. 
 
Samverkan 
FSG 2021-04-21 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan SI 2021–583  
Remiss dnr 2021:583 - Ansökan från Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB 
Tjänsteutlåtande den 2021-04-22 
 
 
Beslutet skickas till 
Skolinspektionen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-29  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§65 
 
Anmälan av delegeringsbeslut 2021 
 
2021/11 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten. 

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 Barn- och utbildningsnämnden fritt 
att återkalla lämnad delegation. 

 
Vid dagens sammanträde föreligger följande redovisning:  

 
Anmälan om kränkande behandling: 
Registrerade anmälningar angående kränkande behandling 2021-03-09 t.o.m. 2021-
04-20 

 
Från förvaltningschef:  
Avtal om interkommunal ersättning för gymnasiesärskolans nationella program  
BUN 2021/70 
2021.167 

 
Förvaltningsavtal GR EGIL Tjörns kommun  
BUN 2021/70  
2021.171 

 
SGM5 Sambruksgemensamt material – Överenskommelse om fri användning, 
vidareutveckling och förvaltning av gemensamt material 
BUN 2021/70 
2021.173 

 
Avtal underhåll support Procapira/Lifecare KIR 
BUN 2021/70 
2021.174 

 
NIU-avtal Jämtlands gymnasieförbund 
BUN 2021/70 
2021.229 

 
Överenskommelse om placering i förskola eller pedagogisk omsorg 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-29  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN 2021/45 
2021.251 

 
Innovationspartnerskap – Deltagande i Projekt Smart Kvalitet Unikum 
BUN 2021/70 
2021.252 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-29  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§66 
 
 
Redovisning av fadderbesök inom förskola och skola 2021 
 
2021/12 
 
Beslut 
Inga fadderbesök finns att redovisa vid dagens sammanträde. 
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