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§ 147

Fastställande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer dagordningen.
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§148

Framtida skolstruktur
2017/355
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
1. Arbetet med att utreda alternativ B färdigställs i enlighet med tidigare beslutat
uppdrag (Kommunstyrelsen 2018-05-04 § 57), samt att utredningen kompletteras
med ett sk ”noll-alternativ”, dvs vilka behov, kostnader och konsekvenser som
uppkommer om inte en ny skolstruktur genomförs. Arbetet presenteras under
oktober månad.
2. Tre alternativ ska utredas:
a) 4 till-9 enheter i Häggvall och Bleket och resterande F till 3-enheter.
b) 0-alternativ (befintlig organisation) där årskurs 6 flyttas till befintliga F till 5
enheter.
c) 4 till 9-enheter i Häggvall och Bleket, F till 6-enheter i Skärhamn och
Kållekärr samt F till 3 på övriga enheter.
3. Utredning ska belysa konsekvenser, för- och nackdelar, se bilaga 1
(Uppdragsbeskrivning ny skol- och förskolestruktur 2018) för de tre alternativen.
4. Utredningen ska innehålla en tidsplan när lokalbehoven uppstår och när
nödvändiga beslut behöver tas för de tre alternativen. Utredningen ska ta
samtliga kommunens skollokaler med i sin bedömning.
5. Utredningen ska innehålla en investeringsplan över tid för de tre alternativen.
6. Kommunstyrelsens arbetsutskott ansvarar för arbetet med en
kommunikationsplan, för ökad information, dialog och delaktighet i det fortsatta
arbetet.
7. Beslut om skolstrukturen ska föregås av en partiremiss.
8. Utredning samt förslag till beslut om skolstruktur och investeringsbehov ska
beredas så att beslut kan fattas på kommunfullmäktiges möte den 15 november
2018.
9. Paragrafen är omedelbart justerad.
Sammanfattning
Befolkningsprognosen visar på ett stort behov av förskola och skola den kommande
10-årsperioden. Därmed också behovet av hållbara, pedagogiska och resurseffektiva
lokaler. Om målet är att verksamheten skall äga rum i permanenta lokaler så visar
statistik över befolknings-utvecklingen att samtliga områden behöver kompletteras
även på kort sikt. Det finns också en luktproblematik som ger upphov till upplevd
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ohälsa, i Rönnäng och Bleket skolor. Åtgärder är genomförda på Rönnäng skola och
åtgärder planeras på Bleket skola, men vad som skall göras där beror på beslut om
framtida skolstruktur. Det har även kommit nya nationella krav och reformer som
också påverkar hur en framtida skolstruktur skall se ut. Beroende på vilket
alternativ för framtida skolstruktur som väljs kan om- och utbyggnader planeras i
samklang med skolanpassningar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har därför lämnat ett uppdrag att utreda behovet av
lokaler genom en jämförelse mellan tre olika alternativ. Syftet med utredningen var
att ta fram ett underlag för ett inriktningsbeslut om modernisering av framtida
skolstruktur på Tjörn.
Alternativ A
Ny samlad skola vid Häggvallsskolan och Fridas hage.
Alternativ B
Skolorna Häggvall och Bleket byggs ut till att omfatta årskurserna 4-9. Övriga
skolor behålls men omfattar årskurserna F-3.
Alternativ C
En ny skola på annan plats.
Efter genomförd utredning förordas alternativ B, som förslag till inriktningsbeslut
för det fortsatta arbetet. Förslaget ger flera fördelar utöver att framtidens skolor och
barnomsorg på Tjörn får pedagogiskt och arbetsmiljömässigt moderna och effektiva
lokaler.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-05 bla att:
Anta alternativ B som huvudalternativ, vilket innebär att man behåller de två
högstadienaven och utreder strukturen för övriga skolor, samt 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.
Förvaltningen har konstaterat att det behövs mer tid för att färdigställa uppdraget
med att utreda alternativ B samt att komplettera utredningen med konsekvenser av
ett sk ”nollalternativ”. Arbetet bedöms vara klart under oktober månad.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 57 den 5 april 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 62 den 22 mars 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 25 den 1 februari 2018.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 20 juni 2018,
Bilaga 1, Uppdragsbeskrivning ny skol- och förskolestruktur 2018,
Bilaga 2, Skolstrukturen juni 2018 sammanfattning,
Bilaga 3, Rapport original daterad 2018-04-27,
Bilaga 4, Göteborgs stads ramprogram för nybyggnationer.
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (M) och Benny Andersson (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla
förvaltningens förslag till beslut med tillägg att:
1. Tre alternativ ska utredas:
a) 4 till-9 enheter i Häggvall och Bleket och resterande F till 3-enheter.
b) 0-alternativ (befintlig organisation) där årskurs 6 flyttas till befintliga F till 5
enheter.
c) 4 till 9-enheter i Häggvall och Bleket, F till 6-enheter i Skärhamn och Kållekärr
samt F till 3 på övriga enheter.
2. Utredning ska belysa konsekvenser, för- och nackdelar, se bilaga 1
(Uppdragsbeskrivning ny skol- och förskolestruktur 2018) för de tre alternativen.
3. Utredningen ska innehålla en tidsplan när lokalbehoven uppstår och när
nödvändiga beslut behöver tas för de tre alternativen. Utredningen ska ta
samtliga kommunens skollokaler med i sin bedömning.
4. Utredningen ska innehålla en investeringsplan över tid för de tre alternativen.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott ansvarar för arbetet med en
kommunikationsplan, för ökad information, dialog och delaktighet i det fortsatta
arbetet.
6. Beslut om skolstrukturen ska föregås av en partiremiss.
7. Utredning samt förslag till beslut om skolstruktur och investeringsbehov ska
beredas så att beslut kan fattas på kommunfullmäktiges möte den 15 november
2018.
8. Paragrafen är omedelbart justerad.
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