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Underskrift ____________________________________________________________
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Beslutande Martin Johansen (L)
Bo Bertelsen (M) ersätter Lars Carlsson (M)
Magne Hallberg (KD)
Björn Möller (-)
Rikard Larsson (S) ersätter Rosalie Sanyang (S)

Övriga närvarande Georg Strömbom (C)
Anette Johannessen (S)

Martin Johansson (SD)
Ann-Britt Svedberg, kommunchef
Torbjörn Hall, kommunsekreterare
Lena Eriksson, förvaltningschef
Eva-Karin Ohlsson, kommunikationschef
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§1

Beslut om remiss: Framtidens skola på Tjörn

2017/355

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:

1. Remittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, 
socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, Tjörns Bostads AB och Tjörns 
Måltids AB för att inhämta yttranden.

2. Remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 mars 2020.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning
I kommunens inriktningsmål står att ”Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga 
jämfört med övriga huvudmän/kommuner i Sverige.” 

Många faktorer spelar in, men en trygg lärandemiljö, behöriga lärare samt strukturer 
som förbättrar lärares och rektorers förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag är 
viktiga faktorer för höga kunskapsresultat. Därför behöver Tjörns kommun skapa en 
struktur för framtidens skola.

Ett sätt är att skapa attraktiva skolor, med goda och kreativa lärmiljöer som gynnar 
långsiktig rekrytering av lärare och höga elevresultat. Bristen på lärare kommer att 
vara stor i landet och det kommer också att vara stor konkurrens mellan 
kommunerna om lärare. Behöriga och kompetenta lärare är avgörande för elevernas 
kunskapsresultat. Antalet elever kommer att öka och nuvarande skollokaler är i 
behov av renovering samt om- och tillbyggnad. 

I kommunens inriktningsmål står också ”Effektivt nyttjande av resurser”. Tjörns 
kommun behöver därför satsa på en skolstruktur som är både attraktiv och 
kostnadseffektiv i syfte för att kunna minska lokalkostnader för att istället 
möjliggöra utveckling av kärnverksametenskapa. De ekonomiska förutsättningarna 
för Tjörns kommun kommer att vara en allt större utmaning de närmaste åren. 

Kommunstyrelsen har därför gett ett uppdrag sin förvaltning i samband med beslut 
om budget 2019, att färdigställa arbetet med skolutredning och att arbeta fram en 
mer detaljerad handlingsplan (skolstruktur) för framtida lokalbehov i skola och 
förskola. Detta underlaget ska därefter utmynna i en långsiktig 
lokalförsörjningsplan med investeringsbehov.

En skolutredning har arbetats fram som beskriver nuläge och skolans framtida 
behov av lokaler ur flera perspektiv. Därefter har en lokal-behovsanalys gjorts för 
att beskriva hur skolans framtida behov av lokaler kan tillgodoses på ett så effektivt 
sätt som möjligt. Arbetet har lett fram till ett förslag på handlingsplan (skolstruktur) 
som innebär en förändring av skolans nuvarande struktur för att kunna tillgodose 
skolans framtida behov av lokaler. 
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För att kunna ta fram en långsiktig lokalförsörjningsplan behöver därför ett beslut 
fattas om struktur för framtidens skola.

Förslag på framtida skolstruktur innebär följande:

• Skolorna Häggvall och Fridas Hage, åk 4-9

• Bleket skola, åk 4-9

• Myggenäs skola, åk F-3 samt en ny förskola

• Kållekärr skola, åk F-3 samt förskola

• Rönnäng skola, F-3 samt förskola

• Skärhamn skola, F-3 samt förskola

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 134 den 6 september 2018 "Framtida skolstruktur"
Kommunstyrelsen, § 17 den 9 januari 2020 "Detaljbudget Kommunstyrelsen 2019" 
Kommunstyrelsen, § 31 den 6 februari 2020 "Detaijbudget Kommunstyrelsen 2020"

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-01-21 (remissunderlag)

Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (-) föreslår att arbetsutskottet ska besluta att 
1. Remittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, 

socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, Tjörns Bostads AB och Tjörns 
Måltids AB för att inhämta yttranden.

2. Remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 mars 2020.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Tjörns Bostads AB
Tjörns Måltids AB
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