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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-18  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Beslutande   

 Gunnemar Olsson (L), ordförande 
 Bengt-Arne Andersson (M), 1:e vice ordförande 
 Maud Hultberg (S), 2:e vice ordförande, digitalt 
 Karin Mattsson (C), digitalt 
 Olle Wängborg (MP), digitalt 
 Peter Bäcklund (S), digitalt 
 Gert Kjellberg (TP), §14–25 
 Marianne Möller (-) f.d. (M), digitalt 
 Aida Tegeltija (L), digitalt, tjänstgörande ersättare för Christer Olsson  
 §13–25 
 Maud Sundqvist (KD), digitalt, tjänstgörande ersättare för Liselotte 
 Holmgren-Gadd §13–25  
 Erling Alsin (-) f.d. (V), digital, tjänstgörande ersättare för Christy Whiddon 
 §13–25 
 Louise Marklund (M), digitalt, tjänstgörande ersättare för Gert Kjellberg 
 §13 
  
 
Övriga närvarande   
   

 Lena Ericsson, förvaltningschef, digitalt 
 Mats Dahl, t.f. utvecklings- och avdelningschef, digitalt 
 Kerstin Chavez Andersson, ekonom, digitalt 
 Dan Christoffersson, verksamhetskoordinator, digitalt 
 Anna Orvefors, avdelningschef Resurscentrum, digitalt 
 Marcus Gunnarsson, elevhälsans närvaroteam, digitalt 
 Ulrika Pettersson, elevhälsans närvaroteam, digitalt 
 Matilda Nordh, nämndsekreterare 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-18  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§13 
 
Information - Lång och oroande frånvaro, rapportering till 
huvudman 
 
2021/44 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning 
I budget 2021 står mål kring ökad skolnärvaro med. Skolfrånvaro är ofta en 
indikation på att ett barn eller ung person inte mår bra och kan bero på psykosociala 
problem, skolrelaterade och individ- och familjerelaterade. Det är en signal om att 
skolan i samverkan med andra aktörer inte har kunnat ge eleven det stöd och den 
hjälp som behövts. Bra samarbete mellan skola, socialtjänst, kultur och fritid och 
föreningslivet kan vara avgörande beroende på orsakerna till skolfrånvaron. 
 
Elevhälsans närvaroteam deltar och informerar om hur arbetet och rutinerna med 
elever med oroande frånvaro ser ut.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-18  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§14 
 
Ekonomisk uppföljning 2020 - Helårsbokslut 
 
2020/275 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar information om 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 dock inte klar vid 
tidpunkt för utskick inför barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-02-18.  
 
Kommunstyrelsens bokslutsdialog äger rum den 10 mars 2021 
 
Samverkan 
FSG 2020-02-10 
 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsnämndens helårsbokslut 2020 

Tjänsteutlåtande den 2021-02-09 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-18  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§15 
 
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 2021-02-10 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av statsbidrag, daterat 2021-02-11 

Tjänsteutlåtande den 2021-02-09 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-18  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§16 
 
Bidrag till fristående förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola 
och grundsärskola 2021 
 
2021/2 
 
Beslut 
Barn- och utbildningen fastställer bidrag till fristående förskola, fritidshem, 
förskoleklass, grundskola och grundsärskola 2021. 

 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte har negativ påverkan eller innebär negativa konsekvenser för barn. 
 
Sammanfattning 
Bidrag från hemkommunen till fristående förskola, förskoleklass, grund- och 
grundsärskola samt fritidshem regleras i 8 kap 18-24 §§, 9 kap. 19-22 §§, 10 kap. 
37-39 §§, 11 kap. 36-38 §§ respektive 14 kap. 15-17 §§ skollagen (2010:800).  
 
I 14 kap. skolförordningen (2011:185) finns det närmre bestämmelser och bidrag till 
enskilda huvudmän för dessa verksamheter. 
 
Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 
fördelning av resurser och grundbeloppet ska avse ersättning för: 
1.  Omsorg och pedagogisk verksamhet  
2. Pedagogiskt material och utrustning  
3.  Måltider  
4.  Administration  
5.  Mervärdesskatt   
6.  Lokalkostnader 
 
Beslutsunderlag 
Bidragsbelopp till fristående verksamhet 2021 

Tjänsteutlåtande den 2021-01-13 
 
 
Beslutet skickas till 
Skoladministratör Lena Antonsson 
Ekonomiavdelningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-18  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§17 
 
Bidrag till fristående gymnasieskolor 2021 
 
2021/3 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer bidrag för 2021 till fristående 
gymnasieskolor. 

 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte får negativa konsekvenser för barn. 
 
Sammanfattning 
För varje elev som genomgår utbildning vid en godkänd skolenhet ska 
hemkommunen lämna ett grundbelopp. Kommunens skyldighet att lämna bidrag för 
en elev i gymnasieskolan gäller om hemkommunen var skyldig att erbjuda eleven 
gymnasieutbildning vid den tidpunkt då utbildningen började. 
 
För utbildning på sådana nationella program och nationella inriktningar i 
gymnasieskolan som även hemkommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas 
efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det 
egna programmet eller inriktningen. För utbildning på särskilda varianter och för 
riksrekryterande utbildning inom gymnasieskolan ska hemkommunen betala det 
grundbelopp som har beslutats i varje särskilt fall av Skolverket. I andra fall ska 
elevens hemkommun betala bidragsbelopp enligt riksprislistan 
 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning bidrag till fristående gymnasieskolor 2021. 

Tjänsteutlåtande den 2021-01-13 
 
 
Beslutet skickas till 
Utvecklingschef barn- och utbildningsförvaltningen 
Handläggare inom gymnasie- och vuxenutbildning 
Ekonomiavdelningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-18  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§18 
 
Revidering barnomsorgsreglerna 
 
2021/38 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner revidering av barnomsorgsreglerna. 
Revidering av det procentuella avdraget för de barn som omfattas av allmän förskola 
träder i kraft 2021-08-01. 
 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att en 
revidering av barnomsorgsreglerna innebär ett tydligare regelverk vilket underlättar 
för vårdnadshavare. Revideringen av barnomsorgsreglerna innebär också 
förändringar som gör det lättare för rektorer att planera verksamheten, vilket i sin 
tur leder till en bättre verksamhet för barnen att vistas i.  
 
Sammanfattning 
Tjörns kommun har lokala barnomsorgsregler som kompletterar lagstiftningen kring 
förskola och fritidshem. Nuvarande barnomsorgsregler har setts över och reviderats. 
Utifrån gällande regler har följande utvecklats, förändrats och förtydligats:  
 
Tidigare barnomsorgsregler omfattade förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. 
I förslaget till reviderade barnomsorgsregler föreslås två separata dokument: ett för 
förskola och ett för fritidshem. För närvarande erbjuds inte pedagogisk omsorg i 
Tjörns kommun.  
 
Tidigare benämning av förskolechef har genomgående korrigerats till rektor. 
Regler och information förskola:  
Urval och köregler: Turordning till förskola sker enligt följande ordning 

1. Garantidatum 
2. Syskonförtur 
3. Geografisk närhet 

 
Ändringar i schemat: Registreras minst två veckor i förväg. 
 
Förskola vid föräldraledighet: Under de första 14 kalenderdagarna efter syskons 
födelse har barn i förskolan rätt till en närvarotid i samma omfattning som innan 
syskonets födelse.  
 
Vårdnadshavare som studerar eller arbetar under föräldraledigheten och som i 
samband med det önskar utökad vistelsetid ska lämna intyg för studier eller 
arbetsgivarintyg för arbete.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-18  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förskola vid graviditetspenning: De vårdnadshavare som enligt 
Försäkringskassan beviljats graviditetspenning med anledning av fysiskt 
ansträngande arbete har rätt till förskola 15 timmar per vecka. 
 
Reducerad avgift: Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år har barnet 
rätt till allmän förskola motsvarande 525 timmar per år/15 timmar per vecka där 
verksamheten är avgiftsfri. Är vistelsetiden mer än 15 timmar per vecka reduceras 
avgiften med 12,5 %.  
 
Regler och information fritidshem:  
 
Fritidshem vid föräldraledighet: Under de första 14 kalenderdagarna har barn rätt 
till plats på fritidshem med närvarotid i samma omfattning som innan syskonets 
födelse. Efter 14 kalenderdagar avslutas platsen. 
 
Samverkan 
FSG 2021-02-10 
 
Beslutsunderlag 
Nuvarande barnomsorgsregler  
Förslag revidering barnomsorgsregler – förskola 
Förslag revidering barnomsorgsregler - fritidshem 
Tjänsteutlåtande den 2021-02-11 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Rektorer för förskolan 
Rektorer för grundskolan 
Skoladministratörer 
Handläggare inom barnomsorg 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-18  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§19 
 
Information - Inventering risker intern kontroll 2021 
 
2021/32 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

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 en inventering av risker 
gjorts. Förslag på kontrollpunkter upprättas därefter utifrån de risker 
förvaltningsledningen ser inom verksamheterna och som kan få påverkan på både 
på måluppfyllelse och kvalitet 
 
Bilagor: 
Inventering risker barn- och utbildningsnämnden 210218 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-18  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§20 
 
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 delvis stängt Bleketskolan och Häggvallskolan 
från och med 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 2021-02-18  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§21 
 
Information - Författningsändringar 
 
2021/42 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar kontinuerligt för barn- och 
utbildningsnämnden om kommande författningsändringar vilka kan komma att ha 
påverkan på barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-18  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§22 
 
Information - Riktlinjer tilläggsbelopp 
 
2021/43 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen 

Sammanfattning 
Under våren 2020 upprättades interna bestämmelser för hantering av tilläggsbelopp 
för extraordinära stödinsatser i Tjörns kommun. Enligt skollagen (2010:800) har 
alla barn/elever i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan, som av fysiska, 
psykiska eller av andra skäl behöver stöd i sin utveckling och lärande, rätt till det 
stöd som deras speciella behov kräver. Utifrån skollagen ska resurserna till 
förskolor och skolor fördelas, genom grundbelopp och i vissa fall tilläggsbelopp, på 
lika villkor till kommunala och fristående verksamheter. 
 
Stödåtgärderna som berättigar till tilläggsbelopp ska vara extraordinära. Skollagens, 
Skolförordningens och Gymnasieförordningens bestämmelser om kommunens 
skyldighet att lämna tilläggsbelopp avser endast fristående verksamhet. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar om framtagna riktlinjer för hur 
tilläggsbelopp hanteras och informerar om arbetet med att ta fram likvärdiga rutiner 
för både fristående och kommunal verksamhet där tilläggsbelopp/tilläggsresurs ska 
beslutas om. 
 
 
Bilagor 
Riktlinjer tilläggsbelopp Tjörns kommun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-18  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§23 
 
Anmälan av delegeringsbeslut 2021 
 
2021/11 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av 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 2021-01-15 t.o.m. 2021-
02-09 
 
Ärendenummer 2021/29, ärende-id 2021.43 
Personuppgiftsbiträdesavtal Exakta Photo AB 
Ansvarig: Lena Eriksson 

 
Ärendenummer 2021/29, ärende-id: 2021.44 
Personuppgiftsbiträdesavtal ILT Inläsningstjänst AB 
Ansvarig: Lena Eriksson 

 
Ärendenummer 2021/29, ärende-id: 2021.45 
Personuppgiftsbiträdesavtal NE Sverige AB 
Ansvarig: Lena Eriksson 

 
Ärendenummer 2021/45, ärende-id: 2021.94 
Överenskommelse om placering i förskola eller pedagogik omsorg 
Ansvarig: Lena Eriksson 

 
Ärendenummer 2021/45, ärende-id: 2021.95 
Överenskommelse om placering i förskola eller pedagogik omsorg 
Ansvarig: Lena Eriksson 
 
Ärendenummer 2021/10, ärende-id: 2021.51 
Ordförandebeslut – Tillfällig stängning av verksamhet inom skolområdet 
Ansvarig: Gunnemar Olsson  

14



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-18  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§24 
 
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. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-18  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§25 
 
Information - Rektorsrekrytering 
 
2021/46 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning 
Förvaltningschef, Lena Eriksson, informerar om pågående rekrytering av nya 
rektorer.  
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