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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-01-21  
 

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), digialt 
 Peter Bäcklund (S) 
 Christy Whiddon (S), digitalt 
 Gert Kjellberg (TP) 
 Marianne Möller (-) f.d. (M), digitalt 
 Birgitta Bengtsson (S), tjänstgörande ersättare för Christer Olsson, digitalt 
  
Övriga närvarande   
   

 Aida Tegeltija (L) 
 Louise Marklund (M) 
 Maud Sundqvist (KD) 
 Erling Alsin (-) f.d. (V) 
 Emma Lennholm (S)  
 Christer Ekman (S) 
 
 Lena Ericsson, förvaltningschef, digitalt 
 Mats Dahl, t.f. utvecklings- och avdelningschef, digitalt 
 Kerstin Chavez Andersson, ekonom, digitalt 
 Marie Simonsson, verksamhetkoordinator, digitalt 
 Dan Christoffersson, verksamhetskoordinator, digitalt 
 Matilda Nordh, nämndsekreterare 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-01-21  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§1 
 
Starttillstånd efter inriktningsbeslut för framtidens skola på Tjörn 
 
2021/6 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att: 
 
Bevilja starttillstånd för de projektmedel som finns för redan beslutade delar i 
inriktningsbeslutet för framtidens skola på Tjörn. Finansiering av driftskonsekvens 
ska ske till 100 procent. 
 
Med anledning av ett på dagens möte framlagt förslag från delar av oppositionen om 
att Bleketskolan skall väljas som lokalisering för ”västra navet” det vill säga västra 
Tjörns 4–9 skola, en vecka innan beslutsunderlag finns framme gör barn- och 
utbildningsnämnden följande uttalande:  

 
Barn och utbildningsnämnden har sedan tidigare ställt sig bakom den numera 
beslutade skolstrukturen. Ur ett nämndperspektiv har lokaliseringen av ”västra 
navet” ingen betydelse under förutsättning att ändamålsenliga lokaler och relevant 
finansiering ställs till nämndens förfogande. Nämnden anser sig i så fall kunna 
bedriva undervisning av god kvalitet varhelst ”västra navet” lokaliseras. Då den 
ännu inte publicerade lokalförsörjningsplanen bland annat har i uppdrag att söka 
synergier med annan verksamhet för lokalsamverkan samt att lokaliseringsbeslutet 
är förenat med stora kostnader och förväntas ha lång giltighet bör processen fram till 
beslut vara mycket omsorgsfull. 
 
Reservation 
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande Socialdemokraterna samt 
Marianne Möller (-) f.d. (M) reserverar sig till förmån för Maud Hultbergs (S) 
förslag. 
 
Gert Kjellberg (TP) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Reservationen redovisas sist 
i paragrafen. 
 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommun barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet har positiva konsekvenser för barn. Inriktningsbeslutet i 
kommunfullmäktige taget 2020-06-11 påvisar att utvecklingen av skolstrukturen 
bland annat innebär en mer likvärdig skola och en bättre utbildning. Genom att 
bevilja starttillstånd för redan beslutade delar kan arbetet att nå de positiva 
effekterna för barn och unga påbörjas. 
 
Sammanfattning 
I juni månad 2020 beslutade kommunfullmäktige om inriktningen för utvecklingen 
av skolstrukturen i Tjörns kommun. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

För att barn- och utbildningsnämnden ska kunna påbörja arbetet med att starta 
projekt för redan beslutade delar av inriktningsbeslutet för framtidens skola på 
Tjörn, samt för att möjliggöra åtgärder för det akuta behov av förskoleplatser som 
finns i Skärhamn, behöver ett starttillstånd för i anspråkstagande av redan beslutade 
projektmedel godkännas. 
 
Vid starttillstånd av medel där nämnd efterfrågar en annan finansiering än 80 
procent av driftskonsekvenserna tas beslutet, enligt policy för investeringshantering 
i Tjörns kommun, i kommunstyrelsen efter beslut i nämnd. I kommunfullmäktige 
antogs investeringsbudget för 2021–2025 där ny skolstruktur ingår. Barn- och 
utbildningsnämnden efterfrågar en finansiering av driftskonsekvenser till 100 
procent.  
 
Samverkan 
FSG 2021-01-13 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2020-06-11: Inriktningsbeslut för framtidens skola på Tjörn 

Tjänsteutlåtande den 2021-01-12 
 
Begäran om starttillstånd 
 
Ajournering 
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 18.35 och återupptas kl. 18:45. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Maud Hultberg (S) föreslår att följande tilläggsyrkande till beslutet: 
”Barn- och utbildningsnämndens uppmanar kommunstyrelsens arbetsutskott och 
kommunstyrelsen att skyndsamt också bereda förslag till beslut om det så kallade 
västra navet i skolstrukturen på Tjörn, där den tänkta 4–9-skolan ska vara 
Bleketskolan. Nämnden anser också att det är av yttersta vikt att tidsplanen för om- 
till- och utbyggnaden av Bleketskolan inte skjuts fram, utan följer de tidsramar som 
presenterades av utredaren under våren 2020.” 
 
Gunnemar Olsson (L) föreslår följande tilläggsyrkande till beslutet: 
”Med anledning av ett på dagens möte framlagt förslag från delar av oppositionen om 
att Bleketskolan skall väljas som lokalisering för ”västra navet” det vill säga västra 
Tjörns 4–9 skola, en vecka innan beslutsunderlag finns framme gör barn- och 
utbildningsnämnden följande uttalande:  
 
Barn och utbildningsnämnden har sedan tidigare ställt sig bakom den numera 
beslutade skolstrukturen. Ur ett nämndperspektiv har lokaliseringen av ”västra 
Navet” ingen betydelse under förutsättning att ändamålsenliga lokaler och relevant 
finansiering ställs till nämndens förfogande. Nämnden anser sig i så fall kunna 
bedriva undervisning av god kvalitet varhelst ”västra navet” lokaliseras. Då den ännu 
inte publicerade lokalförsörjningsplanen bland annat har i uppdrag att söka synergier 

4



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-01-21  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

med annan verksamhet för lokalsamverkan samt att lokaliseringsbeslutet är förenat 
med stora kostnader och förväntas ha lång giltighet bör processen fram till beslut 
vara mycket omsorgsfull.” 
 
Gert Kjellberg (TP) föreslår följande förslag till beslut: 
1. ”Nämnden föreslår fullmäktige att besluta att upphäva beslut den 2020-06-

11:"Inriktningsbeslut för framtidens skola på Tjörn" eftersom det saknas 
kompetens och styrning i sådana komplicerade projekt som starttillståndet den 
2020-06-11 kommer att innebära. De ekonomiska konsekvenser och dess skador 
är oöverskådliga.  
 

2. Fullmäktige föreslås besluta att inhämta ett komplett underlag för de kostnader 
som kommer att bli konsekvens av beslut om starttillstånd. 
 

3.  Fullmäktige föreslås att uppmana Tjörns Bostads AB att följa det hyresavtal som 
föreligger mellan kommunen och bolaget av att nyttja Bleketskolan och 
omgående reparare de skador som orsakar lukter etc. 
 

4. Fullmäktige föreslås besluta att uppmana Tjörns Bostads AB att kreditera 7 
miljoner i hyreskostnader för de skolmoduler som kommunen tvingas hyra av 
Bostadsbolaget vilket vägrar åtgärda felen på de skollokaler i Bleket skolan som 
är otjänliga att nyttja för skolverksamhet.” 

 
Beslutsgång 
Ordförande ställer i en första beslutsgång Maud Hultbergs (S) förslag mot Gert 
Kjellbergs (TP) förslag mot varandra för att därefter ställa vinnande förslag mot 
Gunnemar Olssons (L) förslag. Omröstning begärs.  
Nämnden godkänner följande beslutsgång: 
 

 Ja-röst för beslut i enlighet med Gert Kjellbergs (TP) förslag 
 Nej-röst för beslut i enlighet med Maud Hultbergs (S) förslag 

 
Maud Hultbergs (S) förslag väljs. Votering begärs.  
 
Omröstningsresultat 
1 ja-röst, Gert Kjellberg (TP) 
 
5 Nej-röster, Maud Hultberg (S), Peter Bäcklund (S), Christy Whiddon (S), Marianne 
Möller (-) f.d. (M), Birgitta Bengtsson (S) 

 
5 avstår, Gunnemar Olsson (L), Bengt-Arne Andersson (M), Liselotte Holmgren-
Gadd (-) f.d. (KD), Karin Mattsson (C), Olle Wängborg (MP) 
Ja- röst för Gerts förslag  
 
Maud Hultbergs (S) förslag väljs.  
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Ordförande ställer Gunnemar Olssons (L) förslag mot Maud Hultbergs (S) förslag 
mot varandra. Votering begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång: 
 
Ja-röst för beslut i enlighet med Gunnemar Olssons förslag 
Nej-röst för beslut i enlighet med Maud Hultbergs (S) förslag 
 
Omröstningsresultat 
5 Ja-röster, Gunnemar Olsson (L), Bengt-Arne Andersson (M), Liselotte Holmgren-
Gadd (-) f.d. (KD), Karin Mattsson (C), Olle Wängborg (MP) 
Ja- röst för Gerts förslag  
 
5 Nej-röster, Maud Hultberg (S), Peter Bäcklund (S), Christy Whiddon (S), Marianne 
Möller (-) f.d. (M), Birgitta Bengtsson (S) 
 
1 avstår, Gert Kjellberg (TP) 
 
Enligt kommunallagen kap 6 §33 anges att vid nämnders beslut ska 5 kap 53-56 §§ 
tillämpas. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.  
 
Gunnemar Olssons (L) förslag väljs. 

 
Skriftlig reservation 
”Jag reserverar mig mot majoriteten i nämndens beslut. 

 
Tjörn kommuns kommunstyrelse saknar kompetens och styrning och en väl 
utvecklad kontrollfunktion vilket innebär att ett sådan stort och komplicerat ärende 
att ändra hela skolstrukturen och bygga nya lokaler kommer att bli ekonomiskt 
förödande för kommunen och dess innevånare. 
Kommunstyrelsen är inte mogen att hantera dagens skollokaler och tillse att Tjörns 
Bostads AB uppfyller åtagande utifrån gällande hyresavtal att samma nämnd och 
politiker nu skall ansvara för nya lokaler är helt obegripligt. 
Det enda korrekta är att fullmäktige beslutar att upphäva dess beslut 11 juni 2020 om 
inriktningsbeslut och att fullmäktige istället tillser att nuvarande skolstruktur skall bli 
kvar och att årskurs 6 flyttas tillbaka till nuvarande mellanstadieskolorr.  
Tjörnpartiet anser att s.k. 4-9 skolor kommer att ha en negativ inverkan för 
skolbarnen och dess trygghet. Många föräldrar har hört av sig och utryckt stark oro 
för ökad psykisk ohälsa genom mobbing etc. riskerar att öka. 
 
Gert Kjellberg 
Tjörnpartiet” 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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