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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2020-03-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 31

Fastställande av dagordning 

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen med följande tillägg/ändring: 

Med anledning av coronaviruset har antal personer på nämndens sammanträde 
minimerats. Inga inbjudna föreläsare deltar och tjänstepersonernas närvaro har 
begränsats.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2020-03-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 32

Information

Dnr

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationerna.

Sammanfattning
A. Ekonomisk uppföljning januari till mars 2020

Förvaltningschef Lena Ericsson redovisar personalkostnader för januari till 
mars 2020.

B. Elevärende Skärhamns skola
Skolinspektionen har begärt yttrande med anledning av anmälan gällande 
Skärhamns skola. Förvaltningen informerar om ärendet.

C. Arbetet kring Coronaviruset
Förvaltningen informerar om pågående arbete kring Coronaviruset. Vilken 
beredskap man har och vilken information som lämnats ut till föräldrar, 
personal och anställda.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2020-03-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 33

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
Dan Christoffersson, verksamhetskoordinator, informerar om uppföljning av 
barn- och utbildningsförvaltningens statsbidrag, daterat 2020-03-17.

B. Eventuella ökade kostnader på grund av sjukskrivningar
Lena Ericsson, förvaltningschef, informerar om eventuella ökade kostnader 
för arbetsgivaren på grund av personalens sjukskrivningar.

Samverkan
FSG 2020-03-18

Beslutsunderlag
Sammanställning av statsbidrag 2020-03-17

Tjänsteutlåtande daterad 2020-03-19
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2020-03-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 34

Remissvar - Framtidens skola på Tjörn

2020/20

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till kommunstyrelsens förslag på 
framtida skolstruktur.

Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet påverkar barn.

Sammanfattning
Kommunkansliet har på kommunstyrelsens uppdrag tagit fram ett förslag på en 
framtida skolstruktur som remitterats till samtliga nämnder samt styrelserna för 
TBAB och TMAB.

Remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 mars 2020.

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till förslaget.

Bakgrund
Tjörns kommuns nuvarande skolstruktur från andra hälften av 1900-talet med 
förhållandevis många skolor, har med dagens elevantal få paralleller och dåliga 
delningstal, vilket är kostnadsdrivande. Lokalnyttjandet är lågt. Det finns två 
högstadieskolor och fem låg- och mellanstadieskolor med tillhörande 
fritidshemsavdelningar. Skolorna har renoverings- och moderniseringsbehov i 
varierande grad. Flera av våra enheter har problem med syllar och inomhusmiljö. 
Förvaltningen får också ta emot åsikter från vårdnadshavare som hämtar och lämnar 
sina barn om att såväl förskolor som skolor ser slitna ut med eftersatt underhåll vad 
gäller ytskikt.

Det finns fem förskolor och på grund av den höga efterfrågan av barnomsorg många 
och små tillfälliga lokaler. Dessa har hög driftskostnad på grund av högre hyra, 
större personalbehov och ökade kostnader för matleveranser och städ/vaktmästeri.
Det nya förslaget skulle innebära att såväl modullösningar som andra tillfälliga 
lokaler så som Linhäcklan, källarlokalen i Skärhamn och Smörblomman kan 
avvecklas samt att personal kan nyttjas mer effektivt.

Behov
Tjörns skolsystem kommer att behöva fler elevplatser i framtiden då befolkningen 
ökar. Framför allt behövs fler förskoleplatser. För en bättre driftsekonomi behöver 
ytanvändningen öka samt verksamheten koncentreras till större och mer effektiva 
enheter. Det kommer även att finnas ett stort nyrekryteringsbehov av all slags 
pedagogisk personal. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2020-03-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

En mer flexibel användning av de kombinerade byggnaderna där förskola och F-3 
underlättar övergång samt inskolning från förskola till förskoleklass. En smidigare 
övergång från förskola till förskoleklass/grundskola ger personal möjlighet att följa 
barnen. Detta ökar tryggheten och möjliggör den röda tråden i ett 1-16 årsperspektiv 
som Tjörns kommun eftersträvar i sin vision; ”Tjörns kommun ska erbjuda barn och 
elever de bästa förutsättningar att lyckas varje dag, hela året och för hela livet”.  

En organisation där förskolor och F-3 skolor samarbetar i större utsträckning gör att 
nya pedagogiska metoder kan prövas och utvecklingsarbetet går framåt. Detta är en 
förutsättning för att pedagogerna ska trivas och stanna kvar.

Driftsekonomi och pedagogiska förutsättningar.
Idag tilldelas varje rektor/enhet en ekonomisk resurs utifrån antal elever. Det vill 
säga varje elev genererar en bestämd summa pengar. Det är rektors uppgift att inom 
den tilldelade resursen driva verksamheten så att den uppfyller både statliga och 
kommunala mål. 

Dagens struktur, med fem relativt små låg- och mellanstadieskolor innebär att 
antalet elever per klass oftast är få med följden att utöver klasslärare har rektor 
mycket begränsade resurser att fördela till extra resurs vid behov. Detta riskerar att 
drabba enskild elev i behov av särskilt stöd för att kunna nå de nationella målen. 

En skolstruktur med fler elever och fler paralleller innebär att antal elever per klass 
blir högre. Detta frigör då personalresurser vilka rektor kan använda flexibelt där 
behoven är som störst, exempelvis som stöd och extra resurs. En förändrad 
skolstruktur i allmänhet och med bättre förutsättningar för stöd och resurser i 
synnerhet, har givetvis elevers högre måluppfyllelse som främsta syfte.
Undervisning i mellanstadiet liknar idag mer undervisning i högstadiet där behovet 
av ämneslärare och specialsalar är högre, vilket gynnas av en struktur med 4-9 
skolor.

Medarbetare och rekrytering
Med större enheter ökar möjligheterna till kollegialt lärande då personalstyrkan blir 
större. Idag har lärare i lägre utsträckning tillfälle till kompetensutveckling inom sitt 
område på sin skola då antalet lärare är litet och kollegor med samma behörighet än 
färre. 
Den föreslagna strukturen skapar också en mer flexibel organisation kring särskilt 
stöd. Det blir lättare att tillsätta heltidstjänster samt ger pedagogen en större 
möjlighet att undervisa i de ämnen hen är behörig i. Detta är något som efterfrågas 
vid nyrekrytering idag. 

Med större enheter med fler medarbetare ger huvudmannen även rektor förbättrade 
förutsättningar att leda och fördela, och inte minst omfördela, arbetet inom sin 
enhet. De små enheter vi har idag är mycket sårbara då det förekommer att enbart 
en medarbetare med en viss nyckelkompetens finns. Detta innebär givetvis att vid 
sjukdom eller annan frånvaro, har rektor små möjligheter att omfördela arbetet inom 
enheten då ingen annan har samma kompetens. Finns andra pedagoger med samma 
behörighet, som på en större enhet, kan rektor tillfälligt omfördela arbetet.
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Vidare anser barn- och utbildningsförvaltningen att ett beslut om ny skolstruktur är 
nödvändig för att såväl behålla befintlig personal som vid nyrekrytering. Då 
lärarbristen ökar behöver Tjörns kommun bli en mer attraktiv arbetsgivare. 
Om möjligheter till synergier med andra verksamheter genom samnyttjande av 
lokaler skapas, ges också möjligheter att tillsammans med Kultur- och 
fritidsförvaltningen skapa attraktiva tjänster för personal med behörigheter inom de 
praktisktestetiska ämnena.

Lokaler
Ett starkt incitament för att bygga sammanhållna 4-9-enheter är att öka 
nyttjandegraden av specialsalar så som slöjd-, idrott-, no- och hemkunskapssalar. 
Dessa specialsalar måste, i olika grad, utrustas på ämnesspecifika sätt för att 
motsvara kraven i nationella styrdokument. Med dagens struktur skulle de redan 
existerande salarna behöva uppgraderas. Detta skulle innebära att kommunen har 
flera kostnadskrävande salar som inte nyttjas optimalt. Genom den föreslagna 
skolstrukturen kommer specialsalarna nyttjas i högre grad.

Det här är också lokaler som kan användas av andra aktörer så som kultur- och 
fritidsförvaltningen, föreningar och privata aktörer. Barn- och 
utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till ett utökat samnyttjande av lokaler 
tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen. Vi tror att detta gynnar ett ökat 
samarbete med fler forum att mötas. På detta sätt säkerställer båda förvaltningarna 
att alla verksamheter tillgodoses på bästa sätt. Tjörn är en kommun som behöver 
använda alla sina lokaler på ett mer kostnadseffektivt sätt.

Övriga kommentarer
Barn- och utbildningsförvaltningen vill betona den starka förväntan som finns hos 
förvaltningens medarbetare på att ett beslut skall fattas. Vi bedömer att denna 
förväntan är så pass stor, att frånvaro av ett sådant beslut, skulle troligtvis medföra 
personalflykt. Beslutet, så som förslaget anger, skulle däremot stärka 
arbetsgivarvarumärket och kunna bidra till nyrekrytering.

BUF önskar därför att beslutet på intet sätt fördröjs. Beslutet är avgörande för såväl 
en ekonomisk som pedagogisk hållbar skolstruktur.

Samverkan
FSG 2020-03-18

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-23 § 1
Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande daterat 2020-02-21
Tjänsteutlåtande (BUN) daterat 2020-03-06

Protokollsanteckning
För Socialdemokraterna är det viktigt att Tjörns kommun snarast kommer fram till 
hur skolstrukturen ska se ut på Tjörn. Vi konstaterar att utredarens förslag innehåller 
en hel del av det som vi ville pröva när utredningsarbetet påbörjades 2016. Ett 
exempel är att utredningen så tydligt pekar på att behålla högstadienaven på 
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Bleketskolan och Häggvallsskolan. Vidare finns ett antal frågetecken som behöver 
rätas ut, och där kommer Socialdemokraterna återkomma i det remissvar som vi som 
parti lämnar inför behandling i kommunstyrelsen och senare kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 35

Remiss - motion från Maud Hultberg (S) om anslag till "En porrfri 
barndom"

2020/38

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till förvaltningens tjänsteutlåtande.

Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet kan få positiva konsekvenser för barn och elever.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har översänt en motion från Maud Hultberg (s) om anslag till 
”En porrfri barndom”. 
Remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2 april 2020.

Barn- och utbildningsnämndens svar på remissen om anslag till ”En porrfri 
barndom”

Undervisningen i grundskolan utgår från läroplanen, där grundläggande värden 
såsom förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse ska prägla 
verksamheten. Begrepp som sexualitet, relationer, kön, jämställdhet och normer 
finns i flera av kurs- och ämnesplanerna. Det innebär att ansvaret för 
kunskapsområdet vilar på flera lärare och ska tas upp inom många kurser och 
ämnen.

Under tonårstiden är frågor som berör sexualitet, jämställdhet och relationer ofta 
centrala för eleverna. För att sex- och samlevnadsundervisningen ska bli mer 
anpassad till den verklighet som ungdomarna möter, görs idag olika strategiska 
insatser. 

Inledningsvis har såväl barn- och utbildningsförvaltningens datorer som de datorer 
eleverna kommer i kontakt med genom till exempel kulturskolan utrustats med 
porrfilter. 

Ett av förvaltningens prioriterade mål för 2020 är att Tjörns skolor ska erbjuda en 
likvärdig och kvalitativ sex och samlevnadsundervisning, som är normmedveten 
och inkluderande. Därmed läggs extra fokus på denna undervisning under hela 
högstadiet, men särskilt i årskurs 8 då elevhälsan tillsammans med ett antal 
ämneslärare gör en ämnesöverskridande insats kring ämnet sex och samlevnad. I 
detta arbete kan aktiviteter för att arbeta mot pornografi och dess långsiktiga 
negativa konsekvenser komma att bli ett återkommande inslag.  

En ytterligare insats är att SOS-gruppen, med representanter från barn-och 
utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen, 
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kommer starta upp ett gemensamt projekt under 2020. Syftet är att arbeta fram en 
gemensam plan med fokus på trygghetsskapande åtgärder för elever. Det 
förebyggande arbetet mot pornografi kommer ingå som en återkommande del i 
detta arbete. 

Samverkan
FSG 2020-03-18

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2019-12-12 § 326
Tjänsteutlåtande daterat 2020-03-17

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 36

Patientsäkerhetsberättelse med informationssäkerhets- och 
kvalitetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 2019

2020/54

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen med 
informationssäkerhets- och kvalitetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 
(EMI) 2019, daterad 2020-03-01. 

Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och hänsyn har tagits till 
elevernas bästa.

Sammanfattning
Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska, Helena Nordevik, har inkommit med en 
patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser 2019.

Lagen om patientsäkerheten (2012:659) innebär krav på vårdgivaren att bedriva ett 
systematiskt patientsäkerhetsarbete för att minimera och förebygga vårdskador 
inom verksamheten. 

Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse med informationssäkerhets- och kvalitetsberättelse för 
elevhälsans medicinska insats 2019

Tjänsteutlåtande daterat 2020-03-19

Beslutet skickas till
Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska
Avdelningschef, Resurscentrum

12



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2020-03-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 37

Tillfälligt indragen rätt till vistelse i förskola/pedagogisk omsorg 15 h 
per vecka

2020/61

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte tillfälligt dra in rätten till vistelse i 
förskola/pedagogisk omsorg 15 h per vecka.

Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.

Sammanfattning
Med anledning av pågående pandemi covid-19, coronaviruset, utsätts kommunens 
verksamheter för stora påfrestningar. Skolor och förskolor har ett tydligt ansvar för 
att alla barn och elever ska kunna känna sig trygga. Det gäller alla barn och elever – 
sjuka, friska eller de som kan misstänkas bära på smitta eller som har varit sjuka 
och tillfrisknat. Samtidigt har skolan ett ansvar för att ge eleverna den utbildning de 
har rätt till och så långt som möjligt ge elever i olika situationer förutsättningar att 
nå kunskapskraven.

Med anledning av covid-19 och risken för att en stor andel personal insjuknar 
samtidigt behöver åtgärder sättas in för att garantera att de barn som är i behov av 
förskola/pedagogisk omsorg har fortsatt trygg barnomsorg. För att säkerställa detta 
föreslås barn- och utbildningsnämnden fatta beslut om att tillfälligt sluta erbjuda 
plats på kommunal förskola och pedagogisk omsorg till barn vars föräldrar är 
föräldralediga med annat barn med placering motsvarande 15 timmar per vecka 
samt för barn med rätt till avgiftsfri allmän förskola (motsvarande 525 timmar per 
år). 

Enligt Skollagen kap 8 §6: ”Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga 
enligt föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, ska från och med 
ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i 
veckan.”

På grund av spridningen av covid-19 och coronaviruset gäller under en begränsad 
tid delvis andra bestämmelser än normalt för skolväsendet. De ordinarie lagarna och 
reglerna för förskolan, skolan och vuxenutbildningen gäller fortfarande, men det 
finns tillfälliga bestämmelser som gör att skolor och huvudmän kan få göra vissa 
undantag.

Det finns inga uttryckliga bestämmelser i skollagen om skolans och förskolans 
hantering av sjukdom, smitta och smittspridning eller stängning av skolor och 
förskolor av arbetsmiljöskäl. Det regleras i smittskyddslagen och i arbetsmiljölagen. 
Skollagen innehåller dock rättigheter för barn och elever som aktualiseras i lägen 
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med sjukdom och smittorisker. Det medför att det finns ett handlingsutrymme för 
skolor och förskolor att på olika sätt hantera de situationer som kan uppkomma i 
detta speciella läge. Det här handlingsutrymmet innebär att de ska kunna beakta den 
situation som är aktuell på just deras skolor och förskolor, och därmed kunna 
tillgodose barn och elevers behov.

Beslutet påverkar inte pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1–5 år med föräldrar 
som förvärvsarbetar, studerar, är arbetssökande och för barn som behöver extra stöd 
i sin utveckling. Beslutet föreslås gälla tills vidare. För de barns som påverkas 
föreslås ingen avgift tas ut under tiden beslutet gäller.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2020-03-19

Beslutet skickas till
Förskolerektorer

14



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2020-03-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 38

Redovisning av fadderbesök inom förskolans/skolans 
områdesenheter

Dnr

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

Sammanfattning
Inga fadderbesök fanns att rapportera vid dagens möte.
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§ 39

Anmälan av delegeringsbeslut 2020

Dnr

Beslut
Barn-och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

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 presidieutskottet:
Dnr 2020/35
Synpunkter – planförslag Tångeröd 2:18 m.fl.
Presidieutskottet beslutade 2020-03-11 att nämnden inte hade några synpunkter på 
planförslaget.

Från förvaltningschefen:
Dnr 2019/10
Överenskommelse om placering i Brudhammars förskola.

Dnr 2019/10
Överenskommelse om placering i Hallerna förskola.

Dnr 2019/10
Överenskommelse om placering på Hasselbackens förskola.

Från tf. rektor Fridas hage
Dnr 2020/37
Beslut om inskrivning i grundsärskola med placering i Bleketskolan

Dnr 2020/36
Beslut om inskrivning i grundsärskola med placering i Skärhamns skola

Anmälan om kränkande behandling
Registrerade anmälningar angående kränkande behandling 2020-02-19 till 2020-03-
20
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