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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-05-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Beslutande 
 

  

 Gunnemar Olsson (L), ordförande 
 Bengt-Arne Andersson (M), 1:e vice ordförande 
 Maud Hultberg (S), 2:e vice ordförande – digitalt 
 Karin Mattsson (C) – digitalt 
 Olle Wängborg (MP) – digitalt 
 Peter Bäcklund (S) 
 Christy Whiddon (S) 
 Gert Kjellberg (TP) 
 Marianne Möller (-) f.d. M – digitalt 
 Aida Tegeltija (L), tjänstgörande ersättare för Liselotte Holmgren-Gadd 
 Emma Lennholm (S) – tjänstgörande ersättare för Christer Olsson §§62–66 
 Erling Alsin (-) f.d. V, tjänstgörande ersättare för Christer Olsson §§66–72 
  
Övriga närvarande   
   

 
 Maud Sundqvist (KD) – digitalt 
 Birgitta Bengtsson (S) 
 Erling Alsin (-) f.d. V, §§62-66 
 Anna-Margareta Haglund (-) f.d. M  
 
 Lena Eriksson, förvaltningschef 
 Ulrika Merkel, utvecklingschef 
 Marie Simonsson, verksamhetskoordinator 
 Dan Christoffersson, verksamhetskoordinator 
 Anders Jelmbark, verksamhetssamordnare §§62-64 
 Kerstin Chavez Andersson, ekonom 
 Lars Einar Hästner, ekonom, §§62-63 
 Matilda Nordh, nämndsekreterare  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-05-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 62 
 
Fastställande av dagordning  
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-05-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§63 
 
Delårsbokslut 
 
2019/85 
 
Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsrapporten till och 
 med april 2020. 
2. Nämnden noterar informationen om den ekonomiska uppföljningen 
 samt helårsprognos 2020. 
 
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 4 760 tkr för perioden. Prognostiserad budgetavvikelse för helåret är - 
4 746 tkr. 
 
Samverkan 
FSG 2020-05-27 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens sammanställning över måluppfyllelse, ekonomiskt utfall och 
budgetprognos samt personalstatistik. 
Tjänsteutlåtande den 2020-05-19 

 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-05-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§64 
 
Information - Vuxenutbildning 
 
Dnr 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationerna. 
 
Sammanfattning 
 
Anders Jelmbark, verksamhetssamordnare, redovisar för vuxenutbildningen i Tjörns 
kommun och dess kostnader. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-05-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§65 
 
Information - Förslag effektiviseringar 
 
Dnr 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationerna. 
 
Sammanfattning 
 
Lena Eriksson, förvaltningschef, presenterar förslag på effektiviseringar för 2020 
och 2021. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-05-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§66 
 
Information - Resultat enkäter GR 
 
Dnr 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationerna. 
 
Sammanfattning 
 
Dan Christoffersson, verksamhetskoordinator, redovisar resultat för enkäter 
förskola, grundskola. 
 
Ajournering 
Mötet ajournerar sig 19:40 och återupptas 19:50 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-05-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§67 
 
Information - Barnchecklistan 
 
Dnr 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationerna. 
 
Sammanfattning 
 
Matilda Nordh, nämndsekreterare, återkopplar angående barnchecklistan i Tjörns 
kommun.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-05-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§68 
 
Dagbarnvårdare 
 
2020/128 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen att arbetet med att uppfylla 
inriktningsmålet ”Erbjuda en varierad barnomsorg med god kvalitet” kan komma att 
påverkas.  
Informationen översändes till kommunfullmäktige för kännedom.  
 
Barnkonventionen 
Om dagbarnvårdare inte kan erbjudas innebär det att valfriheten blir något mindre 
för barn samt deras vårdnadshavare. 
 
Sammanfattning 
Under våren kommer ett antal dagbarnvårdare gå i pension eller byta till andra 
anställningar i kommunen. För närvarande försöker förvaltningen genom 
annonsering rekrytera nya dagbarnvårdare. Dock har tidigare försök till rekrytering 
för att ersätta avgående dagbarnvårdare i såväl Kållekärr som Myggenäs 
misslyckats på grund av få eller ingen sökande. Om rekryteringen av nya 
dagbarnvårdare även denna gång misslyckas på grund av uteblivna ansökningar 
innebär det med stor sannolikhet att verksamheten inte kommer att kunna bedrivas.  
 
Arbetet med att uppfylla inriktningsmålet ”Erbjuda en varierad barnomsorg med 
god kvalitet” kan då komma att påverkas genom att Tjörns kommun inte längre kan 
erbjuda pedagogisk omsorg. Däremot kan kommunen fortfarande erbjuda en 
variationsrik förskoleverksamhet med olika pedagogiska inriktningar såsom 
exempelvis Reggio Emilia och äventyrspedagogik.  
 
Samverkan 
FSG 2020-05-27 

 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-05-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§69 
 
Redovisning intern kontroll, punkt 2 och 4, 2020 
 
2020/4 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar redovisningen   

 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
arbetet med att kvalitetssäkra beslutsprocessen kring specialtransporter och 
uppföljning av närvaro- och frånvaro i skolan får positiva konsekvenser för eleverna 
i skolan då det bidrar till ökad likvärdighet och bättre kvalitet.  
 
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.  
 
Risk 2:  
Kostnaderna för elevresor med taxi, så kallade specialtransporter, ökar från år till år. 
Både antalet elever som beviljas specialtransport ökar, men även kostnaden per 
resa. Västtrafik har samtidigt informerat samtliga kommuner i GR att deras arbete i 
samband med covid-19 kan bidra till en förändrad prisbild. Även tillfälliga 
avtalsjusteringar kan komma att bli aktuellt under den pågående pandemin.  
 
Kontrollpunkt 2: Säkerställa en likvärdig beslutsprocess avseende specialtransporter 
i förvaltningens verksamheter 
Beslut om specialtransport fattas av rektor och kompletteras i vissa fall av 
läkarintyg. Förvaltningen har inventerat de taxitillstånd som beviljats för läsåret 
2019/2020, men har ännu inte utrett på vilka grunder beslut som specialtransport 
beviljats. Utredning kommer påbörjas under början av juni 2020.  
 
Risk 4:  
Omfattande frånvaro är en varningssignal om att en elev riskerar att inte klara av sin 
utbildning. För att skapa goda underlag för analys av elevfrånvaro behöver både 
närvarande och frånvarande elever rapporteras för varje lektion i ett gemensamt 
närvarosystem. Det arbetet förutsätter samtidigt att varje elev och klass har ett 
registrerat schema. Dessa två parallella processer har inte kunnat kvalitetssäkras i 
tillräckligt hög utsträckning tidigare, eftersom många lärare manuellt gjort egna 
uppföljningar på närvaro och frånvaro på sina lektioner.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-05-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kontrollpunkt 4: Regelbunden uppföljning av närvaro och frånvaro i skolan.  
Sedan början av februari 2020 används ett nytt närvarosystem där rektor, utifrån 
lärarnas rapporterade lektioner, kan ta fram statistik på elevers närvaro och 
frånvaro. I barn- och utbildningsförvaltningens förberedande arbete inför en 
eventuell skolstängning i och med covid-19, har utbildning i det nya 
närvarosystemet genomförts på samtliga kommunala skolor i kommunen. Man har 
därmed också kunnat säkerställa att elev- och klasschema finns registrerat på varje 
elev och klass. 
Uppföljning av rapporterade lektioner kommer ske på varje enhet i slutet av varje 
månad med start 1 maj 2020. Målet är att uppföljningen i slutet av året visar att 
100% av alla lärare registrerar 100% av sina lektioner.  
 
Uppföljningen för maj månad visar att 82,4 % av lärarna i Tjörns skolor registrerat 
minst 75% av alla lektioner.  
 
Samverkan 
FSG 2020-05-27 
 
Beslutsunderlag 
Intern kontrollplan 2020 

Tjänsteutlåtande den 2020-05-20 
 
Beslutet skickas till 
Intern kontrollplan 2020 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-05-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§70 
 
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. 
 

A. Statsbidrag 
Förvaltningen informerar om uppföljning av barn- och 
utbildningsförvaltningens statsbidrag, daterat 2020-05-15 
 

B. Västtrafik – anropsstyrd trafik blir dyrare 
Västtrafik har i en skrivelse till samtliga kommuner i GR informerat om 
deras arbete med anledning av covid-19 och vilken påverkan det kan få för 
den anropsstyrda trafiken. Man ser en minskning av antal resor, vilket 
innebär att varje resa kan komma att bli dyrare. Samtidigt aviserar Västtrafik 
att det kan bli aktuellt med avtalsjusteringar för att säkerställa att funktionen 
”Särskilda persontransporter”, det vill säga färdtjänst och specialtransporter, 
ska fungera.  
 

C. Sanering Rönnängs skola 
Den sanering som gjorts på Rönnängs skola under de senaste tio åren 
avseende inomhusmiljön är nu i sin slutfas. De kvarvarande utrymmen där 
personal fortfarande upplever lukt från syllar kommer åtgärdas under 
sommaren 2020. De tillkommande kostnader som uppstår i samband med 
sanering kommer belasta TBAB som planerat underhåll.  
 

 
Samverkan 
FSG 2020-05-27 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av statsbidrag, daterat 2020-05-15 

Tjänsteutlåtande den 2020-05-15
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-05-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§71 
 
Redovisnings av fadderbesök inom förskolans/skolan 
områdesenheter 
 
Dnr 
 
Beslut 
Nämnden antecknar till protokollet att inga fadderbesök fanns att rapportera vid 
dagens möte. En bidragande orsak till det är coronaviruset. 
 
Sammanfattning 
Inga fadderbesök fanns att rapportera vid dagens möte. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-05-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§72 
 
 
 
Anmälan av delegeringsbeslut 2020 
 
Dnr 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner de redovisade 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: 
 
Från förvaltningschefen: 
Dnr 2019/10 
Överenskommelse om placering i Alingsås kommun, 2020-04-29 
 
Dnr 2019/10 
Överenskommelse om placering i förskola eller pedagogisk omsorg 2019 och 2020 
 
Anmälan om kränkande behandling 
Registrerade anmälningar angående kränkande behandling 2020-04-10 – 2020-05-20 
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