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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2022-09-29 

Barn- och utbildningsnämnden

Beslutande 
 

Gunnemar Olsson (L), ordförande  
Bengt-Arne Andersson (M), 1e vice ordförande §65-66 
Liselotte Holmgren-Gadd (KD) 
Karin Mattsson (C) 
Christer Ekman (S) 
Christer Olsson (SD) 
Christina Ericson (L) tjänstgörande ersättare för Olle Wängborg 
(MP) 
Maud Sundqvist (KD) tjänstgörande ersättare för Marianne Möller 
(KD) 
Emma Lennholm (S) tjänstgörande ersättare för Maud Hultberg (S) 
Göran Hermansson (S) tjänstgörande ersättare för Peter Bäcklund 
(S) 
Erling Alsin (-) tjänstgörande ersättare för Gert Kjellberg (TP) 

 
 
 
Övriga närvarande

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Louise Marklund (M) tjänstgörande ersättare för Bengt-Arne 
Andersson (M) §64, §67-73 
 
Louise Marklund (M) §65-66 
 
Lena Ericsson, förvaltningschef 
Thomas Sjögren Amcoff, Utvecklingschef 
Marie Simonsson, verksamhetskoordinator 
Dan Christoffersson, verksamhetskoordinator 
Lars-Einar Hästner, ekonom §65-66 
Anna Orvefors, Avdelningschef barn- och elevhälsan §65-67, §64, 
§68 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-09-29 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 65 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Barn- och utbildning fastställer dagordningen. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-09-29 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 66 

Ekonomisk uppföljning 2022 

2022/53 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsrapporten till och 
 med augusti 2022. 
 
2. Nämnden noterar informationen om den ekonomiska uppföljningen 
 samt helårsprognos 2022. 
 
Sammanfattning 
Samtliga nämnder och förvaltningar ska vid delårsboksluten 
redogöra för arbetet med kommunfullmäktiges mål. I tillägg till 
detta ska en prognos för budgetens utfall presenteras.  

Nämndens verksamhet sammantaget redovisar en positiv 
budgetavvikelse gentemot budget med + 25,8 mkr för perioden. För 
helåret prognostiserar Barn- och utbildningsnämnden en positiv 
avvikelse mot helårsbudget på +16,8 mkr. 

Samverkan 
FSG 2022-09-21 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-09-19 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-09-29 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 67 

Avvikelserapport - tillfälliga händelser av ekonomisk art 
samt statsbidrag 

2022/2 

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 2022-09-20. 

Samverkan 
FSG 2022-09-21 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-09-19 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-09-29 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 68 

Information - barn- och utbildningsnämnden 

2022/7 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen 
 
 
Sammanfattning 

1. Projekt tanke och hälsa 
Anna Orvefors, avdelningschef barn- och elevhälsa informerar 
om projektet 
 

2. Vikariesituationen 
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar om att 
administration och anställning av timvikarier är tidskrävande till 
det utfall som ges med väldigt få tillgängliga timvikarier 
 

3. Ombyggnationen av Häggvallskolan 
Barn- och utbildningsförvaltningen rapporterar om 
ombyggnationen av Häggvallskolan. 
 

4. Ärendet Bleketskolan 
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar dom från 
Förvaltningsrätten 
 

5. Ärendet Häggvallskolan 
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar ärende hos BEO 
(barn- och elevombudsmannen) 
 

6. Anmälan Skolinspektionen Rönnängs skola 
Förvaltningen informerar 
 

7. Författningsändringar 
Dan Christoffersson, verksamhetskoordinator, informerar om 
nya ändringar från 1 augusti 
 

6



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-09-29 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 69 

Remiss till Barn- och utbildningsnämnden avseende 
motion från Rikard Larsson  S  om att NPF-anpassa 
Tjörns skolor  Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

2022/168 

Beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen fortsätter att inom 
verksamheten och i sitt löpnade arbete utveckla undervisning och 
lärmiljöer för att möta elevers olika behov och förutsättningar 

 
Sammanfattning 
Barn-och utbildningsnämnden har mottagit en motion från 
Socialdemokraterna med följande yrkanden: 

o Att man utreder möjligheten att under en 4 års period 
NPF- säkra samtliga skolor och förskolor på Tjörn (mycket 
av lokalanpassningen går att göra i samband med det 
löpande underhållet som ändå behöver göras.) 

o Att krav ställs på att vid all ny / ombyggnation ska detta 
ske på ett sådant så att sätt att lokalerna klarar kraven för 
en NPF säkrad skola. 

o Att man under 4 års perioden säkerställer att alla av 
skolans personal får utbildning om strukturerat NPF-
arbete i skolmiljö. 

Beträffande förvaltningens samlade kompetens om NPF-
diagnoser bedöms den för närvarande som mycket god. 
Pedagogisk personal har sin lärarutbildning som grund och all 
personal i sär- och grundskolan har genomgått Skolverkets 
didaktiska utbildning ”Specialpedagogik för lärande”, dessutom 
genomförs ytterligare ett par fördjupande utbildningar om NPF.  

Förvaltningen har under det gångna läsåret utvecklat och 
förändrat sitt systematiska kvalitetsarbete där bland annat så 
kallade ”pedagogiska bokslut” på individ-, grupp-, och skolnivå 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-09-29 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

fyller viktiga funktioner. Det innebär att respektive lärare 
utvärderar sitt eget arbete, arbetslaget utvärderar sitt interna 
arbete och rektor utvärderar hela skolans arbete. Utifrån analyser 
av dessa utvärderingar kan förvaltningen då dra slutsatser kring 
hela sitt uppdrag och ges möjligheter att även bedöma vilka fort- 
och utbildningsinsatser man behöver genomföra, på vilka nivåer 
samt i vilken omfattning. 

Barn- och utbildningsförvaltningen fortsätter att inom 
verksamheten och i sitt löpande arbete utveckla undervisning och 
lärmiljöer för att möta elevers olika behov och förutsättningar. 

 

Samverkan 
FSG 2022-09-21 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-09-22 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-09-29 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 70 

Remiss Detaljplan del av Svanvik 1:25 mfl 

2022/165 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till detaljplanen.  
 
Sammanfattning 
Detaljplanen för ”del av Svanvik 1:26 m.fl.” syftar till att pröva 
förutsättningarna för att utöka det befintliga industriområdet med 
mark för verksamheter. 

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat om samråd för 
ovanstående detaljplan och planförslaget har under våren 2022 
varit ute på samråd.   Planförslaget har nu skickats ut för 
ytterligare granskning av myndigheter och sakägare.  

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av samtliga 
remisshandlingar och har inga synpunkter på detaljplanen.  

Samverkan 
FSG 2022-09-21 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-09-20 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-09-29 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 71 

Remiss Detaljplan Aröd Rönnäng 1:65 mfl 

2022/164 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till detaljplanen  

 
Sammanfattning 
Detaljplanen syftar till att pröva förutsättningarna för att bygga cirka 
30 bostäder i form av villor samt ett mindre antal parhus öster om 
Stansviksvägen (väg 169) i Aröd, Rönnäng. 

Samhällsbyggnadsnämnden har 2022-02-16 beslutat om samråd 
för ovanstående detaljplan och planförslaget har varit ute på 
samråd under våren 2022 och detaljplanen skickas nu ut för 
ytterligare granskning av myndigheter och sakägare.  

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit del av samtliga 
remisshandlingar och är positiv till detaljplanen, men betonar 
vikten av att det i planarbetet säkerställs att det finns säkra 
skolvägar för barn- och elever, oavsett om de promenerar, cyklar 
eller åker buss till skolan.   

 

Samverkan 
FSG 2022-09-21 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-09-20 
 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-09-29 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 72 

Redovisning av delegeringsbeslut 

2022/5 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av 
delegeringsbesluten. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till 
utskott, ordförande och tjänstemän enligt gällande delegationsordning. 
Dessa beslut ska redovisas till nämnden. 

Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa 
delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla 
lämnad delegation. 

Vid dagens sammanträde redovisas följande: 

2022/14 Avtal Skola 24 

2022/14 Tilläggsavtal Tieto Sweden AB 

2022/14 Tilläggsavtal Tieto Sweden AB 

2022/14 Avtal ILT – Inläsningstjänst AB (Polylino) 

2022/14 Avtal betalningsansvar för elev vid gymnasiesärskolan, 
Kungälvs kommun 

2022/12 Överenskommelse om placering i förskola eller pedagogisk 
omsorg 

2022/143 Beslut gällande ansökan om tilläggsbelopp för extra 
ordinära stödinsatser för friskolor 

2022/144 Beslut gällande ansökan om tilläggsbelopp för extra 
ordinära stödinsatser för friskolor 

2022/145  Beslut gällande ansökan om tilläggsbelopp för extra 
ordinära stödinsatser för friskolor 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-09-29 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2022/146 Avtal skolplats Magelungen grundskola, Göteborg HT -
2022 

2022/150 Ordförandebeslut: Samverkansavtal för gymnasiesärskolan 
i Göteborgsregionen 2023/2024 – 2026/2027 

2022/149 Ordförandebeslut: Samverkansavtal för gymnasieskolan i 
Göteborgsregionen 2023/2024 – 2026/2027 

2022/12 Överenskommelse om placering i förskola eller pedagogisk 
omsorg 

2022/169 Överenskommelse om samarbete avseende projekt Tanke 
och hälsa mellan VGR och Tjörns kommun 

2022/180 Beslut om skolskjuts 

2022/5  Anmälan av kränkande behandling under perioden 2022-
06-14 till 2022-09-21 

2022/5  Beslut om utredning oroande frånvaro under perioden 
2022-06-10 till 22-09-21 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-09-29 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 73 

Redovisning av fadderbesök inom förskola och skola 
2022 

2022/6 

Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden noterar att inga fadderbesök ägt rum 
sedan senaste nämndsammanträdet. 
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