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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-05-27  
 

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 
 Peter Bäcklund (S) 
 Gert Kjellberg (TP)  
 Marianne Möller (-) f.d. (M), digitalt 
 Christer Olsson (SD), digitalt 
 Emma Lennholm (S), tjänstgörande ersättare för Christy Whiddon, digitalt 
 Louise Marklund (M), tjänstgörande ersättare för Olle Wängborg, digitalt 
 
  
Övriga närvarande   
   

 Christer Ekman (S), digitalt 
 Erling Alsin (-) f.d (V) 
 Alma Sibirian (V), digitalt §67-73, §75-83 
  
 Lena Ericsson, förvaltningschef 
 Mats Dahl, t.f. utvecklings- och avdelningschef, digitalt 
 Marie Simonsson, verksamhetskoordninator, digitalt 
 Dan Christoffersson, verksamhetskoordinator, digitalt 
 Kerstin Chavez Andersson, ekonom, digitalt 
 Jessica Dahlström, processledare barn och unga, digitalt §67 
 Matilda Nordh, nämndsekreterare 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-05-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§67 
 
LUPP-rapport 2020 
 
2021/108 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar redovisningen av Lupprapporten. 

Sammanfattning 
Jessica Dahlström, processledare barn- och unga, föredrar Lupprapporten för barn- 
och utbildningsnämnden. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-05-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§68 
 
Ekonomisk uppföljning 2021 - Delårsbokslut 
 
2021/62 
 
Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsrapporten till och 
 med april 2021. 
2. Nämnden noterar informationen om den ekonomiska uppföljningen 
 samt helårsprognos 2021. 
 
 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Samtliga nämnder och förvaltningar ska vid delårsboksluten redogöra för arbetet 
med kommunfullmäktiges mål. I tillägg till detta ska en prognos för budgetens 
utfall presenteras.  
Nämndens verksamhet sammantaget redovisar en positiv budgetavvikelse gentemot 
budget med 7,2 mkr för perioden. För helåret prognostiserar Barn- och 
utbildningsnämnden en budget i balans.  
 
Samverkan 
FSG 2021-05-19 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens sammanställning över måluppfyllelse, ekonomiskt utfall och 
budgetprognos samt personalstatistik. 
Tjänsteutlåtande den 2021-05-17 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 
 
 
 

4



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-05-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§69 
 
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. 
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar från och med 2019-02-28 
statsbidragsansökningar löpande vid varje nämndmöte. 
 
Från förvaltningschef:  
Med anledning av Covid-19 ändrades läsårstiderna för läsåret 2020/2021. På grund 
av ändrade läsårstider behöver tillköp av skolskjuts göras för dagarna i juni månad. 
 
Statsbidrag: 
Förvaltningen informerar om uppföljning av barn- och utbildningsförvaltningens 
statsbidrag, daterat 2021-05-20. 
 
Samverkan 
FSG 2021-05-19 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av statsbidrag, daterat 2021-05-20 

Tjänsteutlåtande den 2021-05-14 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-05-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§70 
 
Detaljplan på samråd - Hövik 3:33 
 
2021/102 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till detaljplan avseende Hövik 3:33 
men vill betona vikten av att elever boende i området kan ta sig till och från skolan 
på ett säkert sätt.  
 
Sammanfattning 
Detaljplanen syftar till att pröva förutsättningarna för att bygga totalt 9 bostäder, i 
form av enfamiljshus i 1–1,5 plan som suterräng eller enplanshus. I området 
tillskapas en ny gata. Nya bostäder skapar förutsättningar för fler boende och 
nyttjande av befintlig infrastruktur, underlag för kollektivtrafik och viss service. 
Planförslaget är ute på samråd under tiden 2021-05-05 till och med 2021-06-02. 
 
Synpunkter på planförslaget skall skriftligen inlämnas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 471 80 Skärhamn, eller via mail till 
samhallsbyggnad@tjorn.se senast den 2 juni 2021.  
 
Barn- och utbildningsnämndens svar 
Barn- och utbildningsnämnden ser positivt på att kommunen växer och att fler 
familjer väljer att bosätta sig i kommunen. Området Hövik 3:33 ligger dessutom 
nära både förskola och skola. För barn- och utbildningsnämnden är det angeläget att 
man i planeringsarbetet säkerställer barnens säkerhet - att de elever som bor eller 
kommer bo i området kan ta sig till och från sin skola på ett säkert sätt. Detta gäller 
oavsett om de promenerar hela vägen eller om de åker buss och behöver gå till sin 
busshållplats.  
 
I dag beviljas busskort endast till elever från förskoleklass till och med årskurs 3 i 
detta område. Elever som går i årskurs 4 till och med årskurs 9 har gångavstånd till 
skolan och även möjlighet att gå på separata gångvägar.  
 
 
Samverkan 
FSG 2021-05-19 
 
Beslutsunderlag 
Missiv samråd Hövik 3:33 
Remisslista Hövik 3:33 
Grundkarta Hövik 3:33  
Fastighetsförteckning Hövik 3:33 
Planbeskrivning Hövik 3:33   
Plankarta med illustrationskarta Hövik 3:33 
Tjänsteutlåtande den 2021-05-18 

6



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-05-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Tjörns kommun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-05-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§71 
 
Val av ledamot och ersättare för pensionärs- och 
funktionshinderfrågor 
 
2021/107 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar utse: 

1. Aida Tegeltija som nämndens ordinarie ledamot. 
2. Maud Hultberg som ersättare. 

 
Sammanfattning 
Kommunala pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor slås samman och 
att det nya rådet benämns rådet för pensionärs- och funktionshinderfrågor. 
Sammanslagningen av råden ska gälla under en tid om två år (210101–221231) och 
därefter utvärderas. 
 
Rådet för pensionärs- och funktionshinderfrågor är organisatoriskt knutet till 
socialnämnden.  
 
Rådet ska bestå av 19 ledamöter, sex ledamöter med personliga ersättare, utsedda av 
pensionärsorganisationerna, åtta ledamöter med personliga ersättare, utsedda av 
handikapporganisationerna samt fem ledamöter med ersättare utsedda av 
kommunen. 
 
Socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- 
och fritidsnämnden samt Tjörns Bostads AB ska utse en ledamot samt ersättare 
vardera från respektive nämnd/bolagsstyrelse. 
 
Tidigare beslut 
BUN 2019/21–600 Val av representant för rådet för funktionshinderfrågor 
 
Samverkan 
FSG 2021-05-19 
 
Beslutsunderlag 
Antaget Reglemente för rådet för pensionärs- och funktionshinderfrågor 
Beslut BUN  2019-01-31 Val av representant till rådet för funktionshinderfrågor 
2019-2022 
Tjänsteutlåtande den 2021-05-20 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
Kommunstyrelsen för kännedom 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-05-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§72 
 
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.  
 

 Arbetsmiljöverket har skickat ut ett brev med information om att tillsyn vid 
samtliga kommuner kommer att genomföras 2020–2022 avseende Covid-19 
och det förebyggande arbetsmiljöarbetet.  

 
 Smittskydd Västra Götaland gör bedömningen att från och med den 17 maj 

rekommenderas följande: 
 
Högstadiet: 
Normalläget för högstadiet är 100 % närundervisning samtidigt som 
undervisningen i möjligaste mån ska bedrivas utan risk för trängsel. Detta 
innebär att långvarig kontakt mellan olika klasser ska undvikas, till exempel 
genom att separera eleverna vid skollunchen. Vid händelse av smittspridning 
i en klass eller på en skola, kan en tillfällig övergång till distansundervisning 
bli aktuell.  
 
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. 
 

 Vid konstaterad smitta inom skola och fritids skickas alltid ett brev från 
Smittskydd ut till de vårdnadshavare vars barn eventuellt skulle kunna ha 
blivit utsatt för smitta. Riktlinjerna från Smittskydd för barn som blivit 
utsatta för smitta har uppdaterats. 
 
Elever som utsatts för smitta får fortsatt vistas i skolan så länge de är helt 
symptomfria. Elever som utsatts för smitta ska provtas för Covid-19 så snart 
som möjligt efter att information om att barnet kan vara utsatt för smitta 
meddelats och skickats ut. All information kring detta står i de följebrev som 
skickas ut vid konstaterade fall av Covid-19. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-05-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§73 
 
Oroande frånvaro - Statistik och åtgärder 
 
2021/120 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar om arbetet med oroande frånvaro ser 
ut och hur rapportering till huvudman fortsättningsvis är planerad. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-05-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§74 
 
Information - Anmälan om kränkande behandling 
 
2021/121 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
En anmälan om kränkande behandling på Häggvallskolan har kommit in till 
Skolinspektionen. Barn- och utbildningsnämnden informerar om att ärendet 
inkommit. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-05-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§75 
 
Statistik barnomsorg 
 
2021/118 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar för barnomsorgsstatistik och 
nulägesbild av köstatus för kommunens förskolor. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-05-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§76 
 
Resultat enkäter (GR och SI) 
 
2021/119 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar resultat från enkäter.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-05-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§77 
 
Information - Ärendeuppföljning kommunal revision 
 
2021/122 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tjörns kommun genomför KPMG 
en granskning avseende beslutsuppföljning i kommunen. Barn- och 
utbildningsförvaltningen informerar om de ärenden som berör barn- och 
utbildningsnämndens verksamhet som granskas. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-05-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§78 
 
Information - Lägesbild skolskjuts 
 
2021/53 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar en nulägesbild av antalet inkomna 
skolskjutsansökningar, handläggningen av dessa och för planeringen inför läsåret 
2021/2022. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-05-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§79 
 
Information - Rektorsrekrytering 
 
2021/63 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef, Lena Ericsson, informerar om att tjänsten som rektor vid 
Häggvallskolan är tillsatt. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-05-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§80 
 
Information - Skärhamn skola 

 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef, Lena Ericsson, informerar om en organisationsförändring som 
kommer att äga rum på Skärhamn skola under hösten 2021.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-05-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§81 
 
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 2021-04-21 t.o.m. 2021-
05-18 

 
Från förvaltningschef:  
Avtal om måltidsservice  
BUN 2021/70 
2021.1338 

 
Överenskommelse om placering i förskola eller pedagogisk omsorg  
BUN 2021/45 
2021.349 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-05-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§82 
 
Redovisning av fadderbesök inom förskola och skola 2021 
 
2021/12 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar redovisningen.  

Sammanfattning 
Peter Bäcklund och Karin Matsson har genomfört ett digitalt fadderbesök på 
Bleketskolan och redovisar bland annat för de konsekvenser av pandemin som 
rektor framfört.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-05-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§83 
 
Utvärdering utbildningsdagen 
 
Dnr 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar utvärderingen. 

Sammanfattning 
I april månad genomfördes en utbildningsdag för barn- och utbildningsnämnden. 
Barn- och utbildningsnämnden utvärderar dagen.  
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