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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-11-19  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Beslutande   

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

 Erling Alsin (-) fd (V) -  digitalt 
 
 Lena Ericsson, förvaltningschef - digitalt 
 Dan Christoffersson, verksamhetskoordinator - digitalt 
 Marie Simonsson, verksamhetskoordinator - digitalt 
 Kerstin Chavez-Andersson, ekonom - digitalt 
 Matilda Nordh, nämndsekreterare 

  

2



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-11-19  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§113 
 
Information - Digitala nämndsammanträden 
 
2020/341 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-15 att fortsätta med digitala sammanträden 
för kommunfullmäktige och nämnder utan tidsbegränsning. Kommunstyrelsens 
utvärdering visar att 91 % anser att den totala upplevelsen har varit positiv. Barn- 
och utbildningsnämnden kommer därför fortsättningsvis erbjuda möjligheten att 
delta digitalt.  

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen TU 2020-09-10 - Utvärdering av digitala sammanträden för 
kommunfullmäktige och nämnder samt förslag till fortsatt inriktning 
 
Kommunfullmäktige beslut 2020-10-15 - Förnyat beslut samt utvärdering av digitala 
sammanträden för kommunfullmäktige och nämnder 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-11-19  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§114 
 
Ekonomisk uppföljning 2020 
 
2020/275 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse på 
+ 15,5 mkr.  
De centrala verksamheterna redovisar en positiv budgetavvikelse på + 4,3 mkr. 
Detta förklaras till största delen av att ersättning för sjuklönekostnader erhållits och 
bokförts centralt.  
Grundskolan har en positiv budgetavvikelse på + 5,6 mkr och förskolan och 
pedagogisk omsorg har en positiv budgetavvikelse på + 6,0 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 – 0,4 mkr 
för perioden. 
 
Samverkan 
FSG 2020-11-11 
 
Bilagor 
BoU Rapporttotal okt 2020 
Kommentarer till uppföljning jan-okt 2020 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-11-19  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§115 
 
Detaljbudget och prioriterade mål 2021 
 
2020/340 
 
Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens 
 tjänstutlåtande gällande mål för budgetåret 2021. 
2. Förvaltningens förslag till detaljbudget för 2021 godkänns. 

Reservation 
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande Socialdemokraterna samt 
Marianne Möller (-) f.d. (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Reservationerna 
redovisas sist i paragrafen. 
 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutar årligen om mål och ekonomiska ramar till barn- och 
utbildningsnämnden och övriga nämnder och verksamheter inom kommunen. Det 
åvilar nämnden att beskriva hur de beslutade målen ska uppnås. Det åligger också 
nämnden att besluta om en budget i ekonomisk balans i enlighet med kraven på god 
ekonomisk hushållning vilket innebär att uppdragen utförs med tilldelade resurser 
på ett effektivt sätt till rätt kvalitet. 
 
Den ram kommunfullmäktige har beslutat att tilldela barn- och utbildningsnämnden 
för 2021 är 425,0 mk. 
 
Samverkan 
FSG 2020-11-11 
 
Beslutsunderlag 
Detaljbudget 2021 
Budgettabeller 
Tjänsteutlåtande den 2020-11-10 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maud Hultberg (S) föreslår beslutstexten ”Detaljbudget för barn- och 
utbildningsnämnden ska inte antas enligt tjänsteutlåtandet. Vi föreslår istället att 
nämnden begär ytterligare medel från KF för att möta de utmaningar som förskola 
och skola står inför och att ny detaljbudget formas utifrån de förutsättningarna. I en 
sådan ska fokus vara att förstärka med insatser för att minska barngrupper i förskolan 
och säkerställa att elever i skolan som är i behov av särskilt stöd får detta. Vidare bör 
antalet mål och indikatorer minskas. Nuvarande skrivningar ger en orimlig börda 
gällande uppföljning och rapportering för tjänstepersoner inom förvaltningen. Den 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-11-19  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

summa som nämnden begär motsvarar mellanskillnaden mellan det liggande 
förslaget och det som Socialdemokraterna, Björn på Tjörn och Tjörnpartiet 
presenterade i oppositionens budgetförslag, det vill säga 12,1 miljoner kronor.” 
 
Bengt-Arne Andersson (M) föreslår att barn- och utbildningsnämnden ska besluta i 
enlighet med förvaltningens tjänstutlåtande gällande mål för budgetåret 2021 och att 
förvaltningens förslag till detaljbudget för 2021 godkänns. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra. Omröstning begärs. Nämnden godkänner 
följande beslutsgång: 
 
Ja-röst för beslut i enlighet med Beng-Arne Anderssons (M) förslag. 
Nej- röst för Maud Hultbergs förslag. 
 
Omröstningsresultat 
6 Ja röster 
Gunnemar Olsson (L), Bengt-Arne Andersson (M), Liselotte Holmgren- Gadd (-) f.d. 
(KD), Karin Mattsson (C), Aida Tegeltija (L) och Maud Sundqvist (KD). 
 
5 Nej röster 
Maud Hultberg (S), Peter Bäcklund (S), Marianne Möller (-) f.d. (M), Emma 
Lennholm (S) och Christer Ekman (S). 
 
Beslut i enlighet med Bengt-Arne Anderssons (M) förslag väljs. 
 
Skriftlig reservation 
”Socialdemokraterna, BPT och Tjörnpartiet reserverar oss för detaljbudget 2021 för 
Barn- och utbildningsnämnden inte ska antas enligt tjänsteutlåtandet. Vi föreslår 
istället att nämnden begär ytterligare medel från KF för att möta de utmaningar som 
förskola och skola står inför och att ny detaljbudget formas utifrån de 
förutsättningarna. I en sådan ska fokus vara att förstärka med insatser för att minska 
barngrupper i förskolan och säkerställa att elever i skolan som är i behov av särskilt 
stöd får detta. Vidare bör antalet mål och indikatorer minskas. Nuvarande skrivningar 
ger en orimlig börda gällande uppföljning och rapportering för tjänstepersoner inom 
förvaltningen. Den summa som nämnden begär motsvarar mellanskillnaden mellan 
det liggande förslaget och det som Socialdemokraterna, Björn på Tjörn och 
Tjörnpartiet presenterade i oppositionens budgetförslag, det vill säga 12,1 miljoner 
kronor. 
Maud Hultberg  
2: vice ordförande Socialdemokraterna” 

 
 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-11-19  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§116 
 
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. 
Statsbidrag 
Förvaltningen informerar om uppföljning av barn- och utbildningsförvaltningens 
statsbidrag, daterat 2020-11-14. 
 
Samverkan 
FSG 2020-11-11 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av statsbidrag, daterat 2020-11-14 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-11-19  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§117 
 
Förslag till interkommunal ersättning för förskola, pedagogisk 
omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsäsrkola och 
ISGR kalenderåret 2021. 
 
2020/337 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer förslaget till interkommunal ersättning 
(IKE) för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, 
grundsärskola och ISGR kalenderåret 2021 i enlighet med Göteborgsregionens 
kommunalförbunds prislista 2021.  
 
Sammanfattning 
Arbetet med interkommunal ersättning har utförts på uppdrag av 
Göteborgsregionens Utbildningsgrupp. Arbetet har utförts av en av 
Utbildningschefsnätverket tillsatt arbetsgrupp, bestående av skolekonomer, som i 
samverkan med medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag. Kommunernas 
beslut ska vara Göteborgsregionen tillhanda senast 30 november 2020. 
 
Samverkan 
FSG 2020-11-11 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från Göteborgsregionens kommunalförbund 2020-10-18 
Tjänsteskrivelse från Göteborgsregionens kommunalförbund 2020-09-25 
Tjänsteutlåtande den 2020-11-11 
 
Beslutet skickas till 
Göteborgsregionen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-11-19  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§118 
 
Samrådshandlingar detaljplan Häggvall 3:43 
 
2020/331 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till detaljplanen.  

 
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 
Detaljplanen syftar till att pröva förutsättningarna för att bygga bostäder i form av 
flerbostadshus och enbostadshus, totalt cirka 30 bostäder. 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 2020-10-28 till och med 2020-11-25 och 
finns utställt på Tjörns kundcenter i kommunhuset i Skärhamn. Handlingarna finns 
även att tillgå på kommunens hemsida, www.tjorn.se.  
Synpunkter på planförslaget skall skriftligen inlämnas till Sektor Samhällsbyggnad 
471 80 Skärhamn, eller via mejl till samhallsbyggnad@tjorn.se senast den 25 
november 2020.  
 
Barn- och utbildningsnämndens svar: 
Barn- och utbildningsnämnden ser positivt på att kommunen ska växa och det 
aktuella området i Höviksnäs ligger på bra avstånd till förskola och skola. Det är 
samtidigt av stor vikt att tillgången på skol- och förskolelokaler följer 
befolkningsutvecklingen i området.  
 
Samverkan 
FSG 2020-11-11 
 
Bilagor 
Missiv samråd Häggvall 3:43 
Behovsbedömning Häggvall 3:43 
Grundkarta Häggvall 3:43 
Situationsplan Häggvall 3:43 
Fastighetsförteckning Häggvall 3:43 
Tjänsteutlåtande den 2020-11-10 
 
 
Beslutet skickas till 
Sektor samhällsbyggnad Tjörns kommun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-11-19  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§119 
 
Intern kontrollplan 2020 
 
2020/4 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar redovisningen   

 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
uppföljning av närvaro- och frånvaro i skolan får positiva konsekvenser för eleverna 
då det bidrar till ökad likvärdighet och bättre kvalitet.  
 
Sammanfattning 
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 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.  
 
Kontrollpunkt 4:  
Regelbunden uppföljning av närvaro och frånvaro i skolan.  
Uppföljning av rapporterade lektioner sker månadsvis på varje enhet i med start 1 
maj 2020. Vid uppföljning i maj och juni 2020 utgick beräkningarna utifrån andelen 
lärare som rapporterat 75% av sina lektioner.  
De siffror som redovisas för perioden 2020-09-15 – 2020-10-15 utifrån andelen 
lärare som rapporterat enligt mål, alltså 100% av sina lektioner.  
Vid sammanställning visar det sig att resultatet är lägre än vid mätning i maj 2020.  
 
Samverkan 
FSG 2020-11-11 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen för information  

Tjänsteutlåtande den 2020-11-09 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-11-19  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
 

 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen för information  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-11-19  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§120 
 
Information - Covid-19 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Med anledning av rådande pandemi informerar förvaltningschef, Lena Ericsson, om 
läget som råder samt om de förebyggande åtgärder som görs för att minska 
smittspridningen. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-11-19  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§121 
 
Information - Plantillstånd Myggenäs förskola 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Verksamhetskoordinator Marie Simonsson informerar om projektgruppens arbete 
avseende detaljplanen för Utsikten i Myggenäs.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-11-19  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§122 
 
Information - Digital transformation 

 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Verksamhetskoordinator, Marie Simonsson, informerar om de olika digitala 
satsningar som pågår såväl inom barn- och utbildningsförvaltningen som på en 
övergripande nivå inom kommunen.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-11-19  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§123 
 
Information - Inställt julbord 

 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Med anledning av pågående pandemi uteblir barn- och utbildningsnämndens 
julbord 2020. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-11-19  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§124 
 
 
 
Anmälan av delegeringsbeslut 

 
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 2020-10-15 -  
 
Från förvaltningschefen: 
Ärende.nr: 2019/45 
Ärende.id 2020.749 
T.f. förvaltningschef 22 okt – 26 okt 
 
Ärende.nr 2019/332 
Ärende.id 2020/802 
Avtal EMI – Tjörns kommun och Långekärrs ekonomiska förening 
 
Beslutade skolskjutsärenden: 
Beslut om skolskjuts 2020-10-16 – 2020-11-11 
9 ansökningar varav 4 bifall och 5 avslag.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-11-19  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§125 
 
Redovising av fadderbesök inom förskola och skola 

 
 
Beslut 
Nämnden antecknar till protokollet att inga fadderbesök fanns att rapportera vid 
dagens möte. 
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