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§62

Inriktningsbeslut framtida skolstruktur
2017/355
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Anta alternativ B som huvudalternativ vilket innebär att man behåller de två
högstadienaven och utreder strukturen för övriga skolor.
2. Uppdra åt Tjörns Bostad AB och kommunchefen att tillsammans med berörda
parter återkomma med verksamhetsbeskrivning, kostnadsberäkning samt tidplan
för alternativ B, med en återrapportering till arbetsutskottets sammanträde
2018-05-17.
3. Uppdra åt kommunchefen att snarast ta fram en kommunikationsplan, för ökad
information, dialog och delaktighet i det fortsatta arbetet.
4. Paragrafen är omedelbart justerad. (Gäller Kommunstyrelsens arbetsutskotts
beslut).

Barnkonventionen
Arbetsutskottet har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet på sikt kan få positiva konsekvenser barn och elever.
Sammanfattning
Behovet av förskola och skola har ökat och därmed också behovet av hållbara,
pedagogiska och resurseffektiva lokaler. Det finns också en luktproblematik som
ger upphov till upplevd ohälsa på Rönnäng skola, där åtgärder pågår och Bleket
skola, där åtgärder planeras, men vad som skall göras beror på beslut om framtidens
skolor. Det har även kommit nya nationella krav och reformer som också påverkar
hur en framtida skolstruktur skall se ut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav därför kommunchefen uppdraget att utreda
behovet av lokaler genom en jämförelse mellan tre olika alternativ. Syftet med
utredningen är att ge politikerna ett underlag för ett inriktningsbeslut om
modernisering av framtida skolstruktur på Tjörn. De alternativ som utretts är:



Justerandes sign

Ny samlad skola vid Häggvallsskolan och Fridas hage (I utredningen, alternativ
A)
Upprustning och utbyggnad av Bleketskolan (I utredningen, alternativ B, där
även Häggvallsskolan byggs ut samt åtgärder i övriga lokaler för skola och
förskola)
En ny skola på annan plats. (I utredningen, alternativ C)
Utdragsbestyrkande
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Utredningen förordar alternativ B som det mest gynnsamma och kostnadseffektiva,
se bifogad utredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade efter redovisad
utredning att skicka förslaget på remiss till berörda nämnder och styrelser för
synpunkter. Remissvaren har nu inkommit och ärendet lyfts för beslut.
Tidigare beslut
Tjörns Måltids AB, § 4 den 15 mars 2018
Socialnämnden, § 40 den 28 februari 2018,
Kultur- och fritidsnämndens presidieutskott, § 6 den 20 februari 2018,
Tjörns Bostads AB, § 2 den 19 februari 2018,
Barn- och utbildningsnämnden, § 18 den 15 februari 2018,
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, § 25 den 14 februari 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 25 den 1 februari 2018.
Samverkan
Information i ärendet har skett kontinuerligt på varje möte med Central
Samverkansgrupp (CSG).
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 15 mars 2018,
Inkomna remissvar,
Utredning Tjörns skolstruktur.
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till
beslut med justering i första att-satsen till:
-

Justerandes sign

Anta alternativ B som huvudalternativ vilket innebär att man behåller de två
högstadienaven och utreder strukturen på övriga skolor.
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