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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-18  
 

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), digitalt 
 Peter Bäcklund (S), digitalt 
 Gert Kjellberg (TP)  
 Marianne Möller (-) f.d. (M), digitalt 
 Christy Whiddon (S), digitalt 
 Christer Olsson (SD), digitalt, §28–42 
 Emma Lennholm (S), digitalt, tjänstgörande ersättare för Christer Olsson  
 §26–27 
  
 
  
Övriga närvarande   
   

 Aida Tegeltija (L), digitalt 
 Maud Sunqvist (KD), digitalt 
 Louise Marklund (M), digitalt 
 Erling Alsin (-) f.d. (V) 
 Christer Ekman (S), digitalt 
 
 Lena Ericsson, förvaltningschef, digitalt 
 Mats Dahl, t.f. utvecklings- och avdelningschef, digitalt 
 Marie Simonsson, verksamhetskoordninator, digitalt 
 Kerstin Chavez Andersson, ekonom, digitalt 
 Anna Orvefors, avdelningschef Resurscentrum, digitalt 
 Helena Nordevik, medicinskt ledningssnavarig skolsköterska, digitalt 
 Matilda Nordh, nämndsekreterare 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-18  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§26 
 
Fastställande av dagordning 
 
Dnr 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner utskickad dagordning med följande 
tillägg:  
 
18. Information efter beslut i kommunstyrelsen 
19. Redovisning av fadderbesök 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-18  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§27 
 
Patientsäkerhetsberättelse med informationssäkerhets- och 
kvalitetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 2020 
 
2021/33 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner patienssäkerhetsberättelse med 
informationssäkerhets- och kvalitetsberättelse för elevhälsans medicinska delar år 
2020, daterad 2021-03-18 

 
Barnkonventionen 
Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till bästa möjliga hälsa och tillgång till 
hälso- och sjukvård. Patientsäkerhetsberättelsen ligger till grund för att säkerställa 
en säker och trygg vård inom elevhälsan för eleverna i Tjörns grundskola och 
grundsärskola. Barnets bästa ligger som grund för arbetet och tagits hänsyn till i 
nämndens beslut.  

 
Sammanfattning 
Alla vårdgivare som bedriver hälso- och sjukvård och därmed lyder under hälso- 
och sjukvårdslagen ska skriva patientsäkerhetsberättelse före första mars varje år.  
Av patientsäkerhetsberättelsen ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits 
under året, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka 
resultat som uppnåtts. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd 2011:9 ska också en 
kvalitetsberättelse upprättas årligen. Elevhälsan på Tjörn har valt att göra en 
kvalitetsberättelse och en informations säkerhetsberättelse tillsammans med 
patientsäkerhetsberättelsen. 
 
Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska, Helena Nordevik, har inkommit med en 
patientsäkerhetsberätt med informationssäkerhets- och kvalitetsberättelse för 
elevhälsans medicinska delar år 2020.  
 
Samverkan 
FSG 2021-03-10 
 
Beslutsunderlag 
Patienssäkerhetsberättelse med informationssäkerhets- och kvalitetsberättelse för 
elevhälsans medicinska delar år 2020 
Tjänsteutlåtande den 2021-03-03 

 
Beslutet skickas till 
Avdelningschef för Resurscentrum, Tjörns kommun.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-18  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§28 
 
HPV-vaccination av pojkar i grundskolan 
 
2021/59 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar att elevhälsans medicinska insats, EMI, i 
Tjörns kommun kommer erbjuda HPV -vaccination till alla pojkar som går i åk 5 
oavsett ålder under läsåret 2020/2021. Likaså erbjuda HPV-vaccination till pojkar 
födda 2009 som går i åk 6. 

 
Barnkonventionen 
Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till bästa möjliga hälsa och tillgång till 
hälso- och sjukvård. Genom att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter om utökat 
vaccinationsprogram gällande HPV-vaccination så förebygger vi ohälsa i framtiden 
för eleverna på Tjörn. Barnets bästa ligger som grund för arbetet och tagit hänsyn 
till i nämndens beslut.  

 
 

Beslutet skickas till 
Avdelningschef för Resurscentrum, Tjörns kommun.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-18  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§29 
 
Ledningssystem för hälso- och sjukvård inom elevhälsan 
 
2021/60 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden godkänner ledningssystem för hälso- och sjukvård 
inom elevhälsan.  

 
Barnkonventionen 
Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till bästa möjliga hälsa och tillgång till 
hälso- och sjukvård. Genom att upprätta ett ledningssystem så gynnar det våra barn 
för att säkerställa en säker och trygg vård inom elevhälsan på Tjörn. Barnets bästa 
ligger som grund för arbetet och tagit hänsyn till i nämndens beslut.  

 
Sammanfattning 
Medicinsk ledningsansvarig skolsköterska Helena Nordevik och verksamhetschef 
Anna Orvefors har inkommit med uppdaterat ledningssystem för hälso- och 
sjukvård inom elevhälsan.  
 
I hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30) ställs krav på att ledningen av hälso-och 
sjukvård ska vara organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god 
kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet. Detta kompletteras av 
”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” (SOSFS 2011:9) där det framgår 
att varje vårdgivare ska ha ett ledningssystem för den hälso- och 
sjukvårdsverksamhet som denne bedriver. 
Verksamhet som avses i detta ledningssystem är den hälso- och sjukvård som 
bedrivs inom elevhälsan medicinska del i Tjörns kommuns grundskola och 
grundsärskola.  
  
Den hälso- och sjukvårdpersonal som omfattas är elevhälsans medicinska insats 
(EMI), skolsköterskor och skolläkare, skolpsykologer och logopeder.  
Med hälso- och sjukvård avses enligt HSL åtgärder för att medicinskt förebygga, 
utreda och behandla sjukdomar och skador. All verksamhet som skolsköterskor och 
skolläkare bedriver är hälso- och sjukvård.  
 
Gällande psykologers arbete i elevhälsan är utredning av sjukdom och 
funktionsnedsättning, samtalskontakter samt remisser till annan hälso-och sjukvård 
arbetsuppgifter att betrakta som hälso- och sjukvård. Detsamma gäller för logoped 
att utredning av elevs tal- och språkstörning är hälso- och sjukvård. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-18  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Samverkan 
FSG 2021-03-10 
 
Beslutsunderlag 
Ledningssystem för hälso- och sjukvård inom elevhälsan 

Tjänsteutlåtande den 2021-03-03 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Resurscentrum 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-18  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§30 
 
Ekonomisk uppföljning 2021 
 
2021/62 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning 
Lena Ericsson, förvaltningschef och Kerstin Chavez Andersson, ekonom, redovisar 
personalkostnader för januari till mars 2021. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-18  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§31 
 
Godkännande av helårsbokslut 2020 
 
2020/275 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner helårsbokslutet för budgetåret 2020 

 
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 
Nämnden ska årligen besluta om helårsbokslutet för de samlade verksamheterna 
inom förvaltningen. I bokslutet ska de mål som är beslutade i kommunfullmäktige 
som berör nämndens ansvarsområden redovisas. Utöver måluppfyllelsen ska också 
det ekonomiska utfallet mot den rambudget som är beslutad i kommunfullmäktige 
redovisas samt analys av densamma. Helårsbokslutet innehåller även relevant 
personalstatistik enligt den gemensamma mall kommunen beslutat om. 
 
Förvaltningen redovisar barn- och utbildningsnämndens helårsbokslut för 2020. 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar för 2020 en positiv budgetavvikelse på + 
16,8 mkr. Revisorernas granskning av nämndens bokslut är godkänd.  
 
Kommunstyrelsens bokslutsdialog äger rum den 10 mars 2021 
 
Samverkan 
FSG 2021-02-10 och 2021-03-10 
 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsnämndens helårsbokslut 2020 

Tjänsteutlåtande den 2021-03-10 
 

 
Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Kommunstyrelsen 

 
 
 
 

9



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-18  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§32 
 
Avvikelserapport - tillfälliga händelser av ekonomisk art 2021 samt 
statsbidrag 
 
2021/1 
 
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 2021-02-11. 
 
Samverkan 
FSG 2021-03-10 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av statsbidrag, daterat 2021-03-10 

Tjänsteutlåtande den 2021-03-08 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-18  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§33 
 
Remiss till barn- och utbildningsnämnden - Begäran från 
Vänsterpartiet att få möjlighet att bli adjungderad i barn- och 
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen 
 
2021/55 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ser inga praktiska problem med att adjungera 
Vänsterpartiet i barn- och utbildningsnämnden för återstoden av innevarande 
mandatperiod 2019–2022.  
 
Barn- och utbildningsnämnden efterfrågar en enhetlig rutin för hur adjungering av 
politiska partier ska genomföras för att säkerställa en likvärdig hantering. 
 

 
Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
 
Sammanfattning 
Vänsterpartiet har inkommit med en begäran om att få adjungera i 
kommunstyrelsen samt barn- och utbildningsnämnden. Detta då partiet anser sig 
vara helt utan insyn i dessa nämnders arbete.  
 
Vänsterpartiet har föreslagit närvarorätt för följande förtroendevalda; Jeanette 
Lagervall avseende kommunstyrelsen och Alma Sibrian avseende barn- och 
utbildningsnämnden.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har givits tillfälle att yttra sig över begäran.  
 
Samverkan 
FSG 2021-03-10 
 
Beslutsunderlag 
Begäran från Vänsterpartiet att få möjlighet att bli adjungerad i barn- och 
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen  
Beslut KSAU 2020–11–12 Begäran från Vänsterpartiet att få möjlighet att bli 
adjungerad i barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen 
Rapport politisk arbetsgrupp hösten 2020 
Tjänsteutlåtande kommunstyrelsen 20210217-Närvarorätt för förtroendevald från 
Vänsterpartiet i kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden 
Beslut KSAU 2021–02-25 Begäran från Vänsterpartiet att få möjlighet att bli 
adjungerad i barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen 
Tjänsteutlåtande den 2021-03-09 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-18  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-18  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§34 
 
Revidering av skolskjutsregler 
 
2021/53 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna  

1. Regler och rutiner skolkort, gymnasiet. 
2. Regler för skolskjuts, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola. 
3. Att reglerna börjar gälla omedelbart och ersätter tidigare skolskjutsregler. 

 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att en 
revidering av skolskjutsreglerna bidrar till att skapa ökad likvärdighet och 
rättssäkerhet i beslut om skolskjuts. 
 
 
Sammanfattning 
I samband med införandet av de nya delarna i skolskjutssystemet Optiplan och 
förändrade handläggningsrutiner, har regler och rutiner beträffande skolskjuts och 
skolkort reviderats. Förvaltningens intentioner med revideringarna är att regelverket 
ska underlätta för en likvärdig bedömning samt vara tydligt för vårdnadshavare att 
förstå. 
Revidering av skolskjutsreglerna innebär bland annat att ansökan om skolskjuts ska 
vara gjord senast 30 april för att beslut om busskort ska kunna garanteras till 
höstterminens start. 
 
Tidigare beslut 
BUN 2015-08-27 - Regler och rutiner för skolskjuts i Tjörns kommun Dnr: 
2015/144 
 
 
Samverkan 
FSG 2021-03-10 
 
Beslutsunderlag 
Regler och rutiner läsårskort gymnasieskola 
Regler för Skolskjuts grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola 
Nuvarande regler och rutiner för skolskjuts inom Tjörns kommun 
Tjänsteutlåtande den 2021-03-03 
 
Beslutet skickas till 
Skolskjutshandläggare i Tjörns kommun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-18  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§35 
 
Intern kontrollplan 2021 
 
2021/32 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag på intern 
kontrollplan för 2021 

 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet får positiva konsekvenser för barn och elever på Tjörn.  
 
Sammanfattning 

Förvaltningens interna kontrollplan är ett sätt att tydliggöra ansvarsbeskrivningar 
och rutiner för förvaltningsledningens och nämndens styrning och uppföljning.  
 
Inför arbetet med den interna kontrollplanen för 2021 har barn- och 
utbildningsnämnden och förvaltningsledningen gjort en inventering av risker. Två 
av riskerna (1 och 2) fanns även med i den interna kontrollplanen för 2020, men 
kvarstår även 2021.  
 

1. Det saknas likvärdiga processer för ansökan och beslut avseende 
specialtransporter i förvaltningens verksamheter 
 

2. Det finns kvarvarande problem vid uppföljning av närvarande och 
frånvarande elever i närvarosystemet   
 

3. Omorganisation av Planerings- och utvecklingsavdelningen (PLUT) – Det 
saknas tillräcklig kunskap i backup-funktionerna på avdelningen 
 

4. Det saknas kunskap och rutiner gällande dokumenthantering och 
arkivering i förvaltningens verksamheter 
 

5. Det saknas rutiner och likvärdighet vid ansökan och överklagan av utökad 
vistelsetid i förskolan 
 

Förslag på kontrollpunkter upprättas utifrån respektive risk.  
 
 

Samverkan 
FSG 2021-03-10 
 
Beslutsunderlag 
PPT – Intern kontrollplan 2021 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-18  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tjänsteutlåtande den 2021-03-09 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen för information 

 
 
 
 

15



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-18  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§Paragrafnummer 
 
Remiss till nämnder och bolag avseende fritidskort för ungdomar 
 
2021/52 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämndens uppdrag omfattar inte, enligt reglementet, ansvaret 
för kommunens fritidsaktiviteter. 
 

 
Barnkonventionen 
Subventionering av verksamhet utanför barn- och utbildningsnämndens 
lagreglerade uppdrag samt utanför budgeterade ramar riskerar att påverka barn- och 
utbildningsnämndens kärnverksamhet och på så sätt också komma att påverka barn- 
och unga.  
 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har mottagit ett återremitterat ärende om motion 
angående fritidskort för ungdomar.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-11-14 §261 att uppdra 
förvaltningen att utreda möjligheten till införande av busskort för ungdomar.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-12-10 §289 att återremittera 
ärendet för att ge förvaltningen i uppdrag att: 

- Utreda möjligheterna att kommunens nämnder och bolag är med och 
finansierar införandet. 

Barn- och utbildningsnämndens svar på återremissen: 
Nämndens ansvar är enligt skollagen att bland annat ge eleverna den 
undervisning som de har rätt till. Skolskjuts ordnas till och från skolan om 
eleven är berättigad till skolskjuts. Resor till och från förskola, fritidshem eller 
olika fritidsaktiviteter ingår inte i nämndens ansvar. 

 
Det finns heller inga pengar avsatta för detta ändamål enligt kommunfullmäktiges 
redan beslutade detaljbudget.  
 
Barn- och utbildningsnämnden ser också en väsentlig risk för att resandet med den 
upphandlade skolskjutstrafiken kan komma att öka, eftersom fritidskortet gäller 
redan från kl. 14:00 på dagen. Skolskjutstrafiken är inte dimensionerad för denna 
typ av resande i gällande avtal.  
 
 
Tidigare beslut 
Ordförandebeslut 2019 - Anmälan av motion från Martin Johansson SD angående 
fritidskort för skolungdomar dnr: 2019/293 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-18  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Samverkan 
FSG 2021-03-10 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 187 den 17 september 2020, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 261 den 14 november 2020. 
Ordförandebeslut 2019 - Anmälan av motion från Martin Johansson SD angående 
fritidskort för skolungdomar 2019/293 
 
Tjänsteutlåtande den 2021-03-09 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-18  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§37 
 
Information - Barn- och utbildningsnämndens utbildningsdag 29/4 
 
2021/61 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen 

Sammanfattning 
Den 29 april genomförs utbildningsdag för barn- och utbildningsnämndens 
ledamöter och ersättare. Förvaltningschef, Lena Ericsson, informerar om hur 
planeringen för utbildningsdagen ser ut.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-18  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§38 
 
Information - Rektorsrekrytering 
 
2021/63 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef, Lena Ericsson, informerar om pågående rekrytering av ny rektor.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden  2021-03-18  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§39 
 
Anmälan av delegeringsbeslut 2021 
 
2021/11 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar 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 2021-02-10 t.o.m. 2021-
03-10 

 
Ärendenummer 2021/64, ärende-id: 2021.162 
Överenskommelse om placering i förskola eller pedagogik omsorg 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-18  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§40 
 
Information - Covid-19 
 
2021/7 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen rapporterar om nuvarande lägesbild för 
förvaltningen avseende påverkan av Covid-19 och hur planeringen för 
verksamheten ser ut framgent.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har sedan tidigare delvis stängt Bleketskolan och 
Häggvallskolan sedan 2021-01-12 med stöd av 2 § förordningen (2020:115) och 
förordning (2020:118). Undervisning bedrivs delvis där eleven och läraren är 
åtskilda (fjärr- och distansundervisning) och delvis fysiskt på plats inom skolans 
lokaler.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-18  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§41 
 
Information efter beslut i kommunstyrelsen 
 
Dnr 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning 
Torsdagen den 11 mars 2021 beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet 
om skolstruktur för vidare utredning på fem punkter.  
 
1. Skolstruktur enligt kommunfullmäktiges beslut: Östra navet 4–9 i Häggvall och 
västra navet 4–9 i Skärhamn enligt lokalstrategens rapport i februari 2021. 
2. Skolstruktur enligt kommunfullmäktiges beslut: Östra navet 4–9 i Häggvall och 
västra navet 4–9 i Bleket.  
3. Skolstruktur F-6 i Skärhamn och Rönnäng. F-3 i Kållekärr och Myggenäs. F-9 i 
Häggvall-Fridas Hage. 
4. Nollalternativ, d.v.s. skolstruktur enligt dagsläget. 
5. Skolstruktur enligt dagsläget i väster, dvs F-6 i Skärhamn och Rönnäng, 7–9 i 
Bleket, samt enligt kommunfullmäktiges beslut i öster, dvs F-3 i Kållekärr och 
Myggenäs och F-9 i Häggvall-Fridas Hage. 
 
Kostnadsberäkningarna för samtliga fem alternativ ska presenteras på KSAU 
sammanträde senast 2021-05-20. Det framtagna underlaget ska därefter omedelbart 
remitteras till samtliga berörda nämnder och styrelser för skyndsam behandling. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-18  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§42 
 
Redovisning av fadderbesök inom förskola och skola 2021 
 
2021/12 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar redovisade fadderbesök. 

Sammanfattning 
Digitala fadderbesök har genomförts vid flera enheter, bland annat vid Kållekärrs 
skola och Kållekärrs förskola.  
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