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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-05 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 94 

Ansökan om utökad och förlängd kommunal borgen från 
Kroksdalshallens verksamhetsråd 

2022/111 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1 Tjörns kommun ingår enkel borgen för Kroksdalshallens 
verksamhetsråd förpliktelser gentemot bank upp till ett belopp om 
ytterligare 5 000 000 kr för renovering av Kroksdalshallen. 
 

2 En förutsättning för borgensåtagandet är att lån avbetalas genom 
rak amortering och är slutbetalade senast den 31 december 2042. 
 

3 Borgensavtal och övriga handlingar förhandlas och undertecknas av 
kommunstyrelsens ordförande. 
 

4 Avslå ansökan om förlängning av befintlig borgen om  
1 350 000 kr. 

Sammanfattning 
Kroksdalshallens verksamhetsråd har inkommit med en ansökan 
om kommunal borgen om ytterligare 5,0 mkr som säkerhet för 
banklån för renovering. De ansöker även om en förlängning i fem 
år av tidigare borgen om 1,35 mkr. 

Kultur- och fritidsnämnden rekommenderar Tjörns kommun att 
teckna kommunal borgen för ytterligare 5,0 mkr till 
Kroksdalshallens verksamhetsråd för renovering samt att förlänga 
befintligt borgensåtagande på 1,35 mkr till och med 2042.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-21, § 76 
Ordförandebeslut kultur- och fritidsnämnden 2022-04-04 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-03-21, § 34 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-12 
Kroksdalshallens verksamhetsråds ansökan om kommunal borgen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-05 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ansökan om markägarförklaring 
Tjänsteutlåtande Kultur- och fritidsnämnden 2022-04-05 
Tjänsteutlåtande Kultur- och Fritidsnämnden 2022-03-23 
Fördelar och nackdelar med kommunal borgen kontra 
markägarförklaring 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP), Martin Johansson (-) fd (SD), Björn Möller (KD) fd 
(M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 76 

Ansökan om utökad och förlängd kommunal borgen från 
Kroksdalshallens verksamhetsråd 

2022/111 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1 Tjörns kommun ingår enkel borgen för Kroksdalshallens 
verksamhetsråd förpliktelser gentemot bank upp till ett belopp om 
ytterligare 5 000 000 kr för renovering av Kroksdalshallen. 
 

2 En förutsättning för borgensåtagandet är att lån avbetalas genom 
rak amortering och är slutbetalade senast den 31 december 2042. 
 

3 Borgensavtal och övriga handlingar förhandlas och undertecknas av 
kommunstyrelsens ordförande. 
 

4 Avslå ansökan om förlängning av befintlig borgen om  
1 350 000 kr. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del att inför 
kommunstyrelsens behandling komplettera underlaget med för- och 
nackdelar för borgen respektive markägarförklaring. 

Sammanfattning 
Kroksdalshallens verksamhetsråd har inkommit med en ansökan 
om kommunal borgen om ytterligare 5,0 mkr som säkerhet för 
banklån för renovering. De ansöker även om en förlängning i fem 
år av tidigare borgen om 1,35 mkr. 

Kultur- och fritidsnämnden rekommenderar Tjörns kommun att 
teckna kommunal borgen för ytterligare 5,0 mkr till 
Kroksdalshallens verksamhetsråd för renovering samt att förlänga 
befintligt borgensåtagande på 1,35 mkr till och med 2042.  

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-03-21, § 34 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ordförandebeslut kultur- och fritidsnämnden 2022-04-04 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-12 
Kroksdalshallens verksamhetsråds ansökan om kommunal borgen 
Ansökan om markägarförklaring 
Tjänsteutlåtande Kultur- och fritidsnämnden 2022-04-05 
Tjänsteutlåtande Kultur- och Fritidsnämnden 2022-03-23 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag med tillägg att inför kommunstyrelsens 
behandling komplettera underlaget med för- och nackdelar för borgen 
respektive markägarförklaring. 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (4) 

 2022-04-12 Dnr 2022/111-045 

Kommunstyrelsen 

Carolina Färdig Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
0304-60 16 48 
carolina.fardig@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande angående Kroksdalshallens 
verksamhetsråds ansökan om utökad och förlängd 
kommunal borgen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

1 Tjörns kommun ingår enkel borgen för Kroksdalshallens 
verksamhetsråd förpliktelser gentemot bank upp till ett belopp om 
ytterligare 5 000 000 kr för renovering av Kroksdalshallen. 
 

2 En förutsättning för borgensåtagandet är att lån avbetalas genom 
rak amortering och är slutbetalade senast den 31 december 2042. 
 

3 Borgensavtal och övriga handlingar förhandlas och undertecknas av 
kommunstyrelsens ordförande. 
 

4 Avslå ansökan om förlängning av befintlig borgen om  
1 350 000 kr. 

Sammanfattning 
Kroksdalshallens verksamhetsråd har inkommit med en ansökan om 
kommunal borgen om ytterligare 5,0 mkr som säkerhet för banklån för 
renovering. De ansöker även om en förlängning i fem år av tidigare 
borgen om 1,35 mkr. 

Kultur- och fritidsnämnden rekommenderar Tjörns kommun att teckna 
kommunal borgen för ytterligare 5,0 mkr till Kroksdalshallens 
verksamhetsråd för renovering samt att förlänga befintligt 
borgensåtagande på 1,35 mkr till och med 2042.  
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (4) 

 2022-04-12 Dnr 2022/111-045

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-03-21, § 34 
Ordförandebeslut kultur- och fritidsnämnden 2022-04-04 

Bilagor 
Kroksdalshallens verksamhetsråds ansökan om kommunal borgen 
Ansökan om markägarförklaring 
Tjänsteutlåtande Kultur- och fritidsnämnden 2022-04-05 
Tjänsteutlåtande Kultur- och Fritidsnämnden 2022-03-23 

Beslutet skickas till 
Kroksdalshallens verksamhetsråd 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
 
Ärendet 

Kroksdalshallens verksamhetsråd har påbörjat en större renovering av 
sin anläggning och ansöker om att Tjörns kommun tecknar ett 
borgensåtagande för ytterligare 5,0 mkr (utöver befintligt 
borgensåtagande på 1,35 mkr) för investeringen.  

För att kommunens befintliga borgensåtagande ska motsvara tiden på 
ett förnyat nyttjanderättsavtal för fastigheten önskar föreningen också 
att borgenstiden förlängs med fem år.  

Kultur och fritidsnämnden har fattat beslut om att rekommendera 
kommunfullmäktige att ingå utökad borgen om 5 mkr samt att förlänga 
befintlig borgen om 1,35 mkr med fem år. 

Bakgrund 
Verksamhetsrådet har sedan 1987 ett nyttjanderättsavtal med Tjörns 
kommun för fastigheten Kroksdal 1:170 avseende idrottshall. 
Nyttjanderätten är villkorad med att det bland annat ska vara 
verksamhet av ideell karaktär, öppet medlemskap och att det ska finnas 
utrymme att bedriva barn- och ungdomsverksamhet på området. 
Under hösten 2021 påbörjades upprustning och renovering av hallen. 
Med anledning av det inledde verksamhetsrådet en dialog med banken 
om utökade lån. Eftersom anläggningen ligger på ofri grund 
(kommunägd) fick verksamhetsrådet problem med att lyfta sitt lån. 
Banken gick till slut med på en tillfällig lösning men gav samtidigt 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (4) 

 2022-04-12 Dnr 2022/111-045

verksamhetsrådet i uppdrag att försöka få fram en markägarförklaring 
eller en kommunal borgen.  

Verksamhetsrådet ansökte om en markägarförklaring från Tjörns 
kommun i februari 2022. Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2022-03-
21, § 34, att istället för att rekommendera en markägarförklaring 
uppmana Kroksdalshallens verksamhetsråd att inkomma med en 
borgensansökan. 

För föreningar som äger och förvaltar anläggningar på kommunens 
mark kan en markägarförklaring också vara ett sätt att möjliggöra 
finansiering av om- till- och nybyggnation av anläggningarna. 
Markägarförklaringen kan i dessa fall utgöra ett alternativ till att 
kommunen åtar sig ett borgensansvar för föreningens förpliktelser.  

Ansökan 
Enligt verksamhetsrådets ansökan kommer renoveringen att kosta 7,0 
mkr, av vilka verksamhetsrådet ansöker om kommunal borgen för 5,0 
mkr. Resterande 2,0 mkr hanteras inom verksamhetsrådet varav 1 mkr 
är kostnader relaterat till padelverksamhet.  

Renoveringen omfattar nya omklädningsrum, ventilationsanläggning, 
ny läktare, målning av nya och befintliga ytor, miljöbesparande el 
funktioner samt nytt multisportgolv. 

Synpunkter 
Enligt kommunens borgenspolicy krävs vanligtvis någon form av 
säkerhet från låntagaren/gäldenären för att kommunen ska gå i borgen. 
Säkerhet kan, enligt policyn, ställas genom exempelvis pantbrev i fast 
egendom, garantiöverlåtelse av byggnad eller solidarisk borgen från 
styrelsemedlemmar (personlig eller annan typ av underborgen). 

Förvaltningen bedömer dock att det saknas förutsättningar att kräva 
säkerhet för kommunens borgensåtagande i detta fall.  

Kroksdalshallens verksamhetsråd äger inte fastigheten och har således 
inte möjlighet att upplåta panträtt i fast egendom. Det bedöms inte 
heller vara juridiskt lämpligt att använda en garantiöverlåtelse som 
säkerhet då kommunen äger fastigheten som Kroksdalshallen är 
belägen på.  
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 4 (4) 

 2022-04-12 Dnr 2022/111-045

Förvaltningen bedömer inte heller att det är lämpligt att 
styrelseledamöter i ideella föreningar går i personlig borgen för stora 
lån som föreningarna tar i samband med ny-, till-, och ombyggnationer. 
Detta riskerar att försätta enskilda personer i svåra ekonomiska 
situationer, vilket kommunen rimligen inte ska medverka till.  

Då det inte heller finns någon annan typ av säkerhet som är lämplig i 
förevarande fall föreslår förvaltningen att kommunen gör avsteg från 
borgenspolicyn på så sätt att säkerhet inte krävs för det aktuella 
borgensåtagandet.  

Förvaltningen anser vidare att kommunen bör ingå enkel borgen vilken 
är den typ av borgen som enligt borgenspolicyn ska användas som 
huvudregel. Enkel borgen innebär att borgensmannen blir 
betalningsskyldig först om det kan fastställas att gäldenären inte kan 
betala. 

Förvaltningen föreslår att borgensavgift inte ska utgå under 
förutsättning att det inte utgör ett otillåtet statsstöd. 

I enlighet med Tjörns kommuns borgenspolicy har också en riskanalys 
tagits fram vilken visar på en låg risk. 

Angående Kroksdalshallens verksamhetsråds ansökan om förlängning 
av befintlig borgen bedömer förvaltningen att befintligt lån om  
1,35 mkr inte bör förlängas. Detta då borgenspolicyn anger en 
begränsning om maximalt 20 år för kommunal borgen vilket också är 
den tid som tidigare borgen lämnats för. 

Konsekvens 
Kommunens kreditvärdhet påverkas av de borgensåtaganden 
kommunen har. 

 
 
 
Evike Sandor 
Kommundirektör
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Ansökan om markägarförklaring
Kroksdalshallens verksamhetsrad har sedan 1987 ett nyttjanderättsavtal för fastigheten Kroksdal 1:170

avseende idrottshall. Nyttjanderättshavaren är villkorat med bland annat att det ska vara verksamhet av

ideell karaktär och ha ett öppet medlemskap och att det ska finnas utrymme att bedriva barn- och

ungdomsverksamhet pa 

Frán och med hösten 202 1 pábörjades en renovering av Kroksdalshallen Av olika anledningar 
renoveringen dragit ut pa tiden och kostnaderna har blivit högre än beräknat.

Renoveringen omfattar hela insidan av Kroksdalshallen. Nya 

ventilationsanläggning, ny laktare , Mälning av ny och befintliga ytor och 
funktioner. Nytt Multisportgolv (stor efterfrägan utav föreningar). Nytt 2 vaningsgym för alla 

Förhoppningen är att renoveringen kommer vara klar varen 2022.

För att lösa finansieringen för renoveringen ansöker Kroksdalshallens verksamhetsrad om en s.k.

markägarförklaring fran Tjörns kommun som ett alternativ till panträtt.

Förslag pã villkor
Verksamhetsrädets Önskan är at erhalla en markägarförklaring där Tjörns kommun - som 

medger att Banken äger rätt att, realisera och överlata arrenderätten och sitt ställe sätta annan

arrendator som skäligen kan tagas för god som arrendator a den som vid denna tidpunkt är ägare till

marken.

Överlätelsen a arrenderätten kan förslagsvis ske pa sätt som anges nedan.

a) I forsta hand till en ideell förening som bedriver idrottsverksamhet

b) I andra hand till Tjörns 

Verksamhetsrädets beläning
Verksamhetsrâdet har sedan tidigare ca. 1 350 000 kr i lán med kommunal borgen. Râdet amorterar ca.

90 000 kr ärligen pa detta lân.

Verksamhetsrädet har nu behov av att lâna ytterligare 5 Mkr. för att finansiera renoveringen och avser

att amortera av den ökade beläningen pã 20 ar.

Verksamhetsrädet har en stabil ekonomi och resultatet för 2021 var 300 000 kr. Padelverksamheten

och den övriga verksamhet särredovisas i bokföringen.

Ansökan om markägarförklaring
Mot bakgrund a ovanstäende ansöker härmed Kroksdalshallen verksamhetsräd om 
markägarförklaring för tecknande av banklän av 5 Mkr. för att finansiera renovering 
Kroksdalshallen.

'IN'ALMagnus Andersson

Ordförande Kroksdalshallens verksamhetsrad
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DELEGATIONSBESLUT 1 (1)  

Kultur- och fritidsnämnden 
  

2022-04-04 Dnr 2022/25-045 

Camilla Jansson Edholm 
Föreningssamordnare 
0766-34 11 51 
camilla.jansson.edholm@tjorn.se 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande 

  
  
    

 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 212000-1306 

Fax 0304-60 10 19 BG 641-9741 Tjörns kommun 
471 80 Skärhamn 

Kroksdalsvägen 1 
E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se 
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Ordförandebeslut: Kroksdalshallens 
verksamhetsråd ansöker om utökad och förlängd 
kommunal borgen 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden rekommenderar Tjörns 

kommun att teckna kommunal borgen för ytterligare 5,0 
Mkr till Kroksdalshallens verksamhetsråd för renovering. 

2. Kultur och fritidsnämnden rekommenderar Tjörns 
kommun att förlänga befintligt borgensåtagande på 1,35 
Mkr till och med 2042. 

3. En förutsättning för att kommunen ska teckna kommunal 
borgen för ytterligare 5,0 Mkr är att föreningen inte 
kommer att ansöka om ökat driftbidrag till följd av den 
utökade lånekostnaden. 

Ärendet  
Kroksdalshallens verksamhetsråd har påbörjat en större 
renovering av sin anläggning och ansöker om att Tjörns kommun 
tecknar ett borgensåtagande för ytterligare 5,0 Mkr (utöver 
befintligt borgensåtagande på 1,35 Mkr) för investeringen.  

För att kommunens befintliga borgensåtagande ska motsvara 
tiden på ett förnyat nyttjanderättsavtal för fastigheten önskar 
föreningen också att borgenstiden förlängs med fem år. 

 

______________________________________________________ 

Benita Nilsson 
Ordförande i kultur- och fritidsnämnden
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) 

 2022-03-29 Dnr 2022/25-045 

Kultur- och fritidsnämnden 

Camilla Jansson Edholm Kultur- och fritidsnämnden 
Föreningssamordnare 
0766-34 11 51 
camilla.jansson.edholm@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Kroksdalshallens verksamhetsråd ansöker om utökad 
och förlängd kommunal borgen 

Förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden rekommenderar Tjörns kommun att 

teckna kommunal borgen för ytterligare 5,0 Mkr till 
Kroksdalshallens verksamhetsråd för renovering. 

2. Kultur och fritidsnämnden rekommenderar Tjörns kommun att 
förlänga befintligt borgensåtagande på 1,35 Mkr till och med 
2042. 

3. En förutsättning för att kommunen ska teckna kommunal borgen 
för ytterligare 5,0 Mkr är att föreningen inte kommer att ansöka 
om ökat driftbidrag till följd av den utökade lånekostnaden. 

Sammanfattning 
Kroksdalshallens verksamhetsråd har påbörjat en större renovering av 
sin anläggning och ansöker om att Tjörns kommun tecknar ett 
borgensåtagande för ytterligare 5,0 Mkr (utöver befintligt 
borgensåtagande på 1,35 Mkr) för investeringen.  

För att kommunens befintliga borgensåtagande ska motsvara tiden på 
ett förnyat nyttjanderättsavtal för fastigheten önskar föreningen också 
att borgenstiden förlängs med fem år. 

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-03-21, § 34 

Bilagor 
Kroksdalshallens verksamhetsråd: Ansökan om kommunal borgen 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (3) 

 2022-03-29 Dnr 2022/25-045

Ärendet  
Kroksdalshallens verksamhetsråd ansöker om kommunal borgen för 
ytterligare 5,0 Mkr. Sedan tidigare har verksamhetsrådet ett lån på cirka 
1,35 Mkr där det återstår 15 år av det kommunala borgensåtagandet, 
det vill säga till och med 2037. Verksamhetsrådet ansöker även om att 
det befintliga kommunala borgensåtagandet förlängs med fem år, för 
att motsvara tiden för det förnyade nyttjanderättsavtalet som löper ut 
2042. 

Bakgrund 
Verksamhetsrådet har sedan 1987 ett nyttjanderättsavtal med Tjörns 
kommun för fastigheten Kroksdal 1:170 avseende idrottshall. 
Nyttjanderätten är villkorat med att det bland annat ska vara 
verksamhet av ideell karaktär, öppet medlemskap och att det ska finnas 
utrymme att bedriva barn- och ungdomsverksamhet på området.  

Under hösten 2021 påbörjades upprustning och renovering av hallen. 
Med anledning av det inledde verksamhetsrådet en dialog med banken 
om utökade lån motsvarande 3,5 Mkr. Eftersom anläggningen ligger på 
ofri grund (kommunägd) fick verksamhetsrådet problem med att lyfta 
sitt lån. Banken gick till slut med på en tillfällig lösning men gav 
samtidigt verksamhetsrådet i uppdrag att försöka få fram en 
markägarförklaring eller en kommunal borgen.  

Verksamhetsrådet ansökte om en markägarförklaring från Tjörns 
kommun i februari 2022. Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2022-03-
21, § 34, att istället för att rekommendera en markägarförklaring 
uppmana Kroksdalshallens verksamhetsråd att inkomma med en 
borgensansökan. 

Ansökan 
Då renoveringen av olika anledningar har dragit ut på tiden har 
kostnaderna för renoveringen blivit högre än budgeterat. Enligt 
verksamhetsrådets ansökan kommer renoveringen att kosta 7,0 Mkr, av 
vilka verksamhetsrådet ansöker om kommunal borgen för 5,0 Mkr. 
Resterande 2,0 Mkr hanteras inom verksamhetsrådet.  

Synpunkter 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att nämnden rekommenderar 
Tjörns kommun att teckna kommunal borgen för ytterligare 5,0 Mkr till 
Kroksdalshallens verksamhetsråd för renovering, samt att förlänga 
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befintligt borgensåtagande till och med 2042, under förutsättning att 
verksamhetsrådet inte kommer att ansöka om utökat driftsbidrag till 
följd av den utökade lånekostnaden.  

Konsekvens 
Ett villkor för att kommunen ska ingå ett borgensåtagande för 
Kroksdalshallens verksamhetsråd är att ökade lånekostnader inte 
påverkar framtida driftsbidrag. 

Tjörns kommuns totala borgensåtagande ökar med 5,0 Mkr. 

 
Emma Brattgård 
Förvaltningschef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-21 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 34 

Kroksdalshallens verksamhetsråd ansöker om 
markägarförklaring 

2022/25 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden uppmanar Kroksdalshallens 

verksamhetsråd att inkomma med en borgensansökan. 

2. Nämnden erbjuder föreningen att teckna sedvanlig 
kommunal borgen samt hemställer att detta snabbehandlas. 

Sammanfattning 
Kroksdalshallens verksamhetsråd ansöker om en 
markägarförklaring för tecknande av banklån för finansiering av 
renovering av Kroksdalshallen i Skärhamn. Markägarförklaringen 
krävs som säkerhet vid lånet, eftersom panträtt inte är möjlig då 
Kroksdalshallen ligger på ofri grund. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-02-14 
Kroksdalshallens verksamhetsråd: Ansökan om 
markägarförklaring 
 
Jäv 
Magnus Andersson (M) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets 
behandling. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carl Bloom (MP), Ewa-Lena Svensson (L) och Frank Holvik (C) föreslår 
att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag, det vill säga att 
nämnden ställer sig positiv till att kommunstyrelsen tecknar en 
markägarförklaring för Kroksdalshallens verksamhetsråd avseende 
Kroksdal 1:170 och att detta görs under förutsättning att sedvanlig 
prövning görs av kommunstyrelsen som visar att markägarförklaringen 
inte innebär någon risk eller negativ konsekvens för Tjörns kommun. 

Gert Kjellberg (TP) föreslår att nämnden 1. uppmanar Kroksdalshallens 
verksamhetsråd att inkomma med en borgensansökan, och 2. erbjuder 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-21 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

föreningen att teckna sedvanlig kommunal borgen samt hemställer att 
detta snabbehandlas. 

Andréas Hansson (TP) föreslår att nämnden beslutar enligt Gert 
Kjellbergs förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Carl Bloom, 
Ewa-Lena Svensson och Frank Holviks förslag väljs. 

Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Carl Bloom, Ewa-Lena Svensson och Frank Holviks förslag 

Nej-röst för Gert Kjellbergs förslag 

Omröstningsresultat 
5 Ja-röster: Benita Nilsson (L), Frank Holvik (C), Barbro Johansson 
(KD), Carl Bloom (MP), Ewa-Lena Svensson (L) 

6 Nej-röster: Rikard Simensen (SD), Bert-Inge Nordberg (S), Kerstin 
Gunneröd (S), Ludwig Andréasson (S), Gert Kjellberg (TP), Andréas 
Hansson (TP) 

Gert Kjellbergs förslag väljs. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Camilla Jansson Edholm Kultur-och fritidsnämnden 
Föreningssamordnare 
0766-34 11 51 
camilla.jansson.edholm@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Kroksdalshallens verksamhetsråd ansöker om 
markägarförklaring för Kroksdalshallen 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till att kommunstyrelsen 
tecknar en markägarförklaring för Kroksdalshallens verksamhetsråd 
avseende Kroksdal 1:170.   
 
Detta görs under förutsättning att sedvanlig prövning görs av 
kommunstyrelsen som visar att markägarförklaringen inte innebär 
någon risk eller negativ konsekvens för Tjörns kommun.  

Sammanfattning 
Kroksdalshallens verksamhetsråd ansöker om en markägarförklaring 
för tecknande av banklån för finansiering av renovering av 
Kroksdalshallen i Skärhamn. Markägarförklaringen krävs som säkerhet 
vid lånet, eftersom panträtt inte är möjlig då Kroksdalshallen ligger på 
ofri grund. 

Bilagor 
Kroksdalshallens verksamhetsråd: Ansökan om markägarförklaring 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ärendet  
Kroksdalshallens verksamhetsråd har sedan 1987 ett nyttjanderättsavtal 
med Tjörns kommun för fastigheten Kroksdal 1:170, avseende 
idrottshall. Nyttjanderätten är villkorat med att det bland annat ska 
vara verksamhet av ideell karaktär, öppet medlemskap och att det ska 
finnas utrymme att bedriva barn- och ungdomsverksamhet på området.  

Under hösten 2021 påbörjades upprustning och renovering av hallen. 
Föreningens styrelse uppfattade att Tjörns kommun var positiva till att 
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teckna en markägarförklaring. Med anledning av det inledde 
föreningen en dialog med banken om utökade lån motsvarande 3,5 
Mkr. Under hösten 2021 uppdagades att frågan om tecknande av 
markägarförklaring varit ett missförstånd mellan föreningen och 
kommunkansliet.   

Det ledde till att föreningen fick problem med att lyfta sitt lån. Banken 
gick till slut med på en tillfällig lösning men gav samtidigt föreningen i 
uppdrag att försöka få fram en markägarförklaring eller en kommunal 
borgen.  

Dessutom har renoveringen av olika anledningar dragit ut på tiden och 
kostnaderna för renoveringen har blivit högre än budgeterat.  

Med anledning av ovanstående ansöker nu Kroksdalshallens 
verksamhetsråd om markägarförklaring från Tjörns kommun som ett 
alternativ till panträtt. Rådet avser att teckna nytt lån på totalt 5 Mkr 
och amortera av den ökade belåningen på 20 år. 

Banken vill i tecknande av lån ha någon form av säkerhet. Då panträtt 
inte är möjlig för byggnader på ”ofri grund” kan markägarförklaring 
vara ett alternativ till säkerhet.  
 
Kroksdalshallens verksamhetsråd har sedan tidigare cirka 1 650 000 
kronor i lån med kommunal borgen. Verksamhetsrådet amorterar cirka 
90 000 kronor årligen på detta lån.   

Konsekvens 
Med den politiska viljan att Tjörns föreningsliv ska äga och driva sina 
egna anläggningar behöver föreningarna få stöd i detta uppdrag. Stödet 
kan handla om allt från rådgivning och support till kontanta 
föreningsbidrag, kommunal borgen och så vidare.  

Beviljande av markägarförklaring skulle också kunna vara en typ av 
stöd som skulle hjälpa föreningslivet i samband med investeringar, i de 
situationer som andra alternativ inte är möjliga. Detta är under 
förutsättning att markägarförklaringen inte innebär någon risk eller 
negativ konsekvens för Tjörns kommun. 

Emma Brattgård 
Förvaltningschef
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Fördelar och nackdelar med kommunal borgen kontra markägarförklaring  
 

Kommunal borgen 

Kommunen kan genom att gå i borgen ställa säkerhet för föreningars banklån. Kommunen förbinder sig då att betala räntor, 
amorteringar och eventuella övriga kostnader på lånet om inte föreningen själv betalar. Kommunen har sedan rätt att kräva 
ersättning från föreningen för det som kommunen har betalat om föreningens betalningsförmåga blir bättre. 

En vanlig typ av borgen är proprieborgen. Detta innebär att kommunen går i borgen såsom för egen skuld. Banken kan i detta fall 
välja om man ska kräva betalt från föreningen eller kommunen. Det krävs inte att banken först kan visa att föreningen inte har 
förmåga att betala sina lån. 

En annan, numera ovanlig, typ av borgen är enkel borgen. Denna typ av borgen innebär att banken först måste kräva betalt från 
föreningen innan kommunens betalningsansvar blir aktuellt. Banken måste kunna visa att det har gjorts försök att få betalt från 
föreningen innan kommunen måste betala. Denna typ av borgen innebär visst extraarbete för banken och brukar leda till att banken 
tar ut lite högre ränta än när det finns ett åtagande om proprieborgen. 

Markägarförklaring 

Genom en markägarförklaring kan kommunen godkänna att en förening som arrenderar mark från kommunen ställer sin arrenderätt 
till marken samt sina egna byggnader som finns på markområdet som säkerhet för föreningens banklån. En markägarförklaring blir 
aktuell när föreningen varken äger fastighet (mark) eller annan egendom som kan användas som säkerhet för banklånen. 

Efter att markägarförklaring har ingåtts kan föreningen fortsätta använda markområdet på samma sätt som innan och föreningen 
måste också betala avgift till kommunen som tidigare. För det fall föreningen inte betalar sina banklån har banken rätt att sälja 
arrenderätten och byggnaderna till någon utomstående och på så sätt få betalt för sin fordran. Markägarförklaringen innebär att 
kommunen godtar att en utomstående part träder in i avtalet och arrenderar kommunens mark. 

När föreningen har betalat sina banklån återgår arrenderätten och äganderätten till byggnaderna till föreningen. 

Kommunen kan genom att träffa en överenskommelse med banken styra vem som får träda in i avtalet (exempelvis annan förening). 
Kommunen kan också komma överens med banken om att lösa föreningens lån mot att kommunen återtar arrenderätten och övertar 
äganderätten till byggnaderna. 
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Fördelar            Nackdelar 

Arrendeavtalets parter förblir oförändrade. Kommunen 
undgår risken att en på förväg okänd part träder in i avtalet. 

När gäldenären åter har betalningsförmåga återgår 
betalningsansvaret till gäldenären.

Föreningen får möjlighet att erhålla en lägre ränta jämfört 
med markägarförklaringslösningen, då en kommunal borgen 
ger banken en ökad säkerhet.

Kommunens kreditvärdhet sjunker vilket kan påverka 
kommunens framtida lånemöjligheter

Det kan saknas förutsättningar att kräva säkerhet för 
kommunens borgensåtagande i de fall då en förening inte 
äger någon fastighet. och inte har möjlighet att upplåta 
panträtt i fast egendom. 

Kommunen kan komma att behöva betala föreningens 
banklån/skuld

Kommunen har inget direkt betalningsansvar och kan inte 
tvingas betala föreningens banklån.

Kommunen riskerar att annan part övertar arrenderätten 
(Kommunen har dock en möjlighet att lösa föreningens 
banklån/skuld till banken och få  tillbaka arrenderätten och 
överta äganderätten till byggnaderna)

Föreningen överlåter sin "trygghet" (arrendeavtalet) till 
banken

Kommunal 
borgen

Markägar
förklaring
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-02 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 118 

Tjörns kommuns delårsbokslut per april 2022 

2022/156 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna Tjörns kommuns delårsbokslut per april 2022. 

Sammanfattning 
Tjörns kommuns delårsresultat till och april 2022 uppgår till +52,9 
mkr. Detta kan jämföras med det budgeterade resultatet för 
samma period som uppgår till +7,1 mkr. Resultatet motsvarande 
period föregående år uppgick till +31,0 mkr. 

Prognosen för helårsresultatet visar på ett resultat om +39,5 mkr 
mot budgeterat helårsresultat om + 14,3 mkr vilket innebär en 
prognostiserad positiv avvikelse på +25,2 mkr.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-19, § 95 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-05-18 
Delårsbokslut april 2022 för Tjörns kommun 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
förvaltningens förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-19 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 95 

Tjörns kommuns delårsbokslut per april 2022 

2022/156 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget förslag. 

Sammanfattning 
Tjörns kommuns delårsresultat till och april 2022 uppgår till +52,9 
mkr. Detta kan jämföras med det budgeterade resultatet för 
samma period som uppgår till +7,1 mkr. Resultatet motsvarande 
period föregående år uppgick till +31,0 mkr. 

Prognosen för helårsresultatet visar på ett resultat om +39,5 mkr 
mot budgeterat helårsresultat om + 14,3 mkr vilket innebär en 
prognostiserad positiv avvikelse på +25,2 mkr.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-05-18 
Delårsbokslut april 2022 för Tjörns kommun 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen utan eget förslag.
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Kommunstyrelsen 

Carolina Färdig Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
0304-60 16 48 
carolina.fardig@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande Tjörns kommuns delårsbokslut per 
april 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige godkänna Tjörns kommuns delårsbokslut per 
april 2022. 

Sammanfattning 
Tjörns kommuns delårsresultat till och april 2022 uppgår till +52,9 mkr. 
Detta kan jämföras med det budgeterade resultatet för samma period 
som uppgår till +7,1 mkr. Resultatet motsvarande period föregående år 
uppgick till +31,0 mkr. 

Prognosen för helårsresultatet visar på ett resultat om +39,5 mkr mot 
budgeterat helårsresultat om + 14,3 mkr vilket innebär en 
prognostiserad positiv avvikelse på +25,2 mkr.  

Andelen prioriterade mål i nämnderna som är helt, i hög grad eller 
delvis uppfyllda är i april 92 % procent. Helårsprognosen för 
måluppfyllelse visar på att 81 % av de prioriterade målen kommer att 
vara helt uppfyllda vid årsskiftet.  

Bilagor 
Delårsbokslut april 2022 för Tjörns kommun 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 

Ärendet  
Tjörns kommuns delårsresultat till och med april 2022 uppgår till  
+52,9 mkr. Detta kan jämföras med det budgeterade resultatet för 
samma period som uppgår till + 7,1 mkr. Resultatet motsvarande 
period föregående år uppgick till +31,0 mkr. 
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Prognosen för helårsresultatet visar på ett resultat om +39,5 mkr mot 
budgeterat helårsresultat om +14,3 mkr vilket innebär en 
prognostiserad positiv avvikelse på +25,2 mkr.  

Måluppfyllelse 

Totalt är det 79 prioriterade mål som beslutats av nämnderna (2 av 
dessa är beslutade i KF) för 2022. Av 79 prioriterade målen är 29 % "i 
hög grad" eller "helt uppfyllda", 63 % är "delvis uppfyllda" och 5 % är 
"Ej uppfyllda". 3 % av målen har vid delåret lämnats utan bedömning. 
De mål som i april anges som ej uppfyllda är "Klimat- och 
energistrategi", "Öka invånarnas delaktighet", "Utreda ägande av nya 
lokaler" och "Personalkontinuitet i hemtjänsten". Tre av dessa mål hör 
hemma i kommunstyrelsen och ett inom socialnämnden. 

Helårsprognosen för måluppfyllelse visar på att 81 % av de prioriterade 
målen kommer att vara helt uppfyllda vid årsskiftet. 17 % 
prognostiseras att vara delvis uppfyllda och endast 1 % "Ej uppfyllda". 
Det mål som bedöms att ej kunna uppfyllas vid årsskiftet hör hemma 
på barn- och utbildningsnämnden och handlar om att minska 
barngruppernas storlek i förskolan. Prioriterade mål har lämnats utan 
prognos för måluppfyllelse är 1 %. 

Delårsresultatet 

Det samlade delårsresultatet på +52,9 mkr jämfört mot budgeterat  
+7,1 mkr visar en positiv avvikelse om +45,8 mkr. 

Nämndernas verksamhet till och med april avviker positivt mot budget 
med +37,0 mkr. Främst är det barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden som står för den positiva budgetavvikelsen med +23,7 
mkr. Samhällsbyggnadsnämnden redovisar en positiv avvikelse på +3,2 
mkr främst på grund av positiva avvikelser på trafikenheten och VA 
verksamheten. Även övriga nämnder redovisar positiva 
budgetavvikelser. Kommunövergripande poster samt finansiering 
avviker negativt med -0,7 mkr vilket beror på högre pensionskostnader 
och lägre finansieringspost. Avskrivningarna är något lägre än 
budgeterat. Skatteintäkterna avviker positivt med +7,8 mkr. 
Finansnettot för perioden visar på en positiv avvikelse på +0,7 mkr då 
intäkterna är högre än budgeterat.  
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Helårsprognos 

Helårsprognosen för Tjörns kommun visar på ett resultat om +39,5 mkr 
att jämföra med budgeterat helårsresultat om +14,3 mkr. Detta innebär 
en prognostiserad positiv budgetavvikelse med +25,2 mkr. 

Helårsprognosen för nämndernas verksamheter visar en positiv 
budgetavvikelse med +6,3 mkr. Den positiva budgetavvikelsen beror 
framför allt på samhällsbyggnadsnämndens positiva prognos om +5,4 
mkr där VA prognostiserar ett överskott om +5,2 mkr. De 
kommunövergripande posternas helårsprognos visar en negativ 
budgetavvikelse om -0,2 mkr. Ett positivt finansnetto på +0,3 mkr då 
kostnaderna förväntas bli något lägre än budget. Återhämtningen efter 
pandemin fortsätter och i senaste skatteprognosen från SKR förväntas 
en starkare ökning av skatteunderlaget främst på grund av 
löneökningstakten. I helårsprognosen för Tjörns kommun avviker 
skatteintäkter och generella statsbidrag positivt med +16,0 mkr.  

Avstämning mot ”God ekonomisk hushållning” tom april: 

De två finansiella målen är uppfyllda till och med april. Soliditeten 
uppgår till 43,2 procent vilket överstiger målet om minst 25 procent. 
Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag i april 
uppgår till 14,7 procent vilket överstiger målet om 1 procent.  

Den samlade andelen prioriterade mål som är helt eller delvis 
uppfyllda till och med april uppgår 92 procent, vilket överstiger målet 
om 75 procent. Därmed anses kriterierna för god ekonomisk 
hushållning till och med delår april vara uppfyllda. 

God ekonomisk hushållning förväntas även att uppnås på helår. 

 

 
Evike Sandor 
Kommundirektör
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Ekonomiskt resultat 

Resultaträkning 

 Periodens 
resultat 

Periodens 
budget 

Periodens 
resultat 
föregående 
år 

Helårs 
budget 

Helårs 
prognos 

Verksamhetens 
intäkter 

99,4  88,5   

Verksamhetens 
kostnader 

-392,1  -377,7   

Verksamhetens 
nettokostnad 

-292,7 -328,8 -289,2 -993,5 -987,4 

Avskrivningar -15,5 -16,7 -15,2 -50,0 -47,2 

Verksamhetens 
nettokostnad 

-308,2 -345,5 -304,4 -1 043,5 -1 034,6 

Skatteintäkter 
och generella 
statsbidrag 

359,8 352,0 332,9 1 056,0 1 072,0 

Verksamhetens 
resultat 

51,6 6,5 28,5 12,5 37,4 

Finansiella 
intäkter 

3,6 2,9 4,2 8,8 8,8 

Finansiella 
kostnader 

-2,3 -2,3 -1,7 -7,0 -6,7 

Resultat efter 
finansiella 
poster 

52,9 7,1 31,0 14,3 39,5 

Resultat 52,9 7,1 31,0 14,3 39,5 
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Kassaflödesanalys 
 2022-04-30 2021-04-30 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   

Verksamhetens intäkter 99,4 88,5 

Verksamhetens kostnader -392,1 -377,7 

Justering för gjorda avsättningar 10,5 0,0 

Justering för reavinster vid försäljning av anläggn.tillgångar 0,0 0,0 

Verksamhetens nettokostnad -282,2 -289,2 

   

Skatteintäkter och utjämning 359,8 332,9 

Finansiella intäkter 3,6 4,2 

Finansiella kostnader -2,3 -1,7 

Medel från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 

78,9 46,2 

   

Ökning(-) minskning(+) av förråd/lager 0,3 -0,2 

Ökning(-) minskning(+) av kortfristiga fordringar -38,2 -31,2 

Ökning(+) minskning(-) av kortfristiga skulder -14,3 -18,9 

Ökning(+) minskning(-) av långfristiga rörelseskulder 0,4 -0,6 

Medel från förändringar i rörelsekapitalet -51,8 -50,9 

   

MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 27,2 -4,7 

   

INVESTERINGSVERKSAMHETEN   

Förvärv av materiella tillgångar -17,0 -20,6 

Försäljning av materiella tillgångar 0,0 0,0 

Investering i finansiella tillgångar 0,0 0,0 

Försäljning av finansiella tillgångar 0,0 0,0 

Nedskrivning 0,0 0,0 

MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -17,0 -20,6 

   

FINANSIERING   

Utlåning   

Ökning av långfristig fordran 0,0 0,0 

Minskning av långfristig fordran 0,0 0,0 

Upplåning   

Nyupptagna lån 0,0 0,0 

Amortering av lån 0,0 0,0 

MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 0,0 0,0 

   

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 10,2 -25,3 

   

Likvida medel vid årets början 207,9 184,4 

Likvida medel vid periodens slut 218,1 159,1 
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Balansräkning 

Balansräkning (mkr) 2022-04-30 2021-12-31 

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar   

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 883,0 894,5 

Pågående ny-, till och ombyggnad 66,0 50,1 

Maskiner och inventarier 33,6 36,5 

Finansiella anläggningstillgångar   

Värdepapper och andelar 19,2 19,2 

Långfristiga fordringar 0,3 0,3 

Summa anläggningstillgångar 1002,1 1000,5 

   

Omsättningstillgångar   

Förråd mm 10,6 10,9 

Fordringar 166,2 128,2 

Kassa och bank 218,1 207,9 

Summa omsättningstillgångar 394,9 346,9 

   

SUMMA TILLGÅNGAR 1 397,0 1347,4 

   

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

  

Eget kapital   

Ingående eget kapital 551,3 461,7 

Periodens resultat 52,9 89,6 

Utgående eget kapital 604,2 551,3 

   

Avsättningar   

Avsättningar för pensioner 130,4 119,9 

Övriga avsättningar 11,5 11,5 

Summa avsättningar 141,9 131,4 

   

Skulder   

Långfristiga skulder 458,6 458,2 

Kortfristiga skulder 192,3 206,6 

Summa skulder 650,9 664,8 

   

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 

1397,0 1347,4 

   

Soliditet 43,2 % 40,9 % 
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Årets resultat 
Tjörns kommuns resultat per april uppgår till +52,9 mkr. Budgeterat 
resultat för perioden är +7,1 mkr. Resultatet för motsvarande period 
föregående år var +31,0 mkr. Nämndernas verksamhet till och med april 
avviker positivt mot budget med +37,0 mkr. Främst är det barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden som står för den positiva 
budgetavvikelsen med +23,7 mkr. Avvikelsen förklaras av att det är 
tidigt på året. Samhällsbyggnadsnämnden redovisar en positiv 
avvikelse på +3,2 mkr främst på grund av positiva avvikelser på 
trafikenheten och VA verksamheten. Även övriga nämnder redovisar 
positiva budgetavvikelser. 

Kommunövergripande poster samt finansiering avviker negativt mot 
budget med -0,7 mkr. Den negativa avvikelsen beror på högre 
pensionskostnader och en lägre finansieringspost till följd av en lägre 
investeringsvolym. Avskrivningarna är något lägre än budgeterat. 
Skatteintäkterna avviker positivt mot budget med +7,8 mkr. Finansnettot 
för perioden visar en positiv avvikelse på +0,7 mkr då intäkterna är 
högre än budgeterat. 

Bolagens resultat och balansräkningar 

RESULTATRÄKNING Tjörns 
Förvaltnings 
AB 

Tjörns 
Hamnar AB 

Tjörns 
Bostads AB 

Tjörns 
Måltids AB 

Verksamhetens 
intäkter 

0,0 13,9 47,8 10,8 

Verksamhetens 
kostnader 

0,0 -10,2 -34,9 -10,0 

Avskrivningar 0,0 -2,2 -6,5 0,0 

Verksamhetens 
nettokostnader 

0,0 1,5 6,4 0,8 

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Finansiella kostnader -0,1 -0,1 -2,1 0,0 

Resultat före 
extraordinära poster 

-0,1 1,4 4,3 0,8 

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 

Periodens 
resultat/Förändring 
av eget kapital 

-0,1 1,4 4,3 0,8 

     

Tabell: resultaträkning per bolag i kommunkoncernen 
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BALANSRÄKNING Tjörns 
Förvaltnings 
AB 

Tjörns 
Hamnar AB 

Tjörns 
Bostads AB 

Tjörns 
Måltids AB 

Anläggningstillgångar 45,4 106,9 690,0 0,2 

Omsättningstillgångar 3,6 4,3 16,8 7,3 

Kassa och bank 7,2 0,3 3,3 2,6 

Summa tillgångar 56,2 111,5 710,1 10,1 

Eget kapital 19,1 23,0 67,0 5,8 

Obeskattade reserver 0,0 24,2 0,0 0,1 

Avsättningar 0,0 0,0 6,5 0,0 

Långfristiga skulder 37,0 50,2 610,0 0,0 

Kortfristiga skulder 0,1 14,1 26,6 4,2 

Summa eget kapital, 
avsättningar och 
skulder 

56,2 111,5 710,1 10,1 

     

Tabell balansräkning per bolag i kommunkoncernen 

Bolagens resultat och prognos 
Tjörns Förvaltnings AB 

Tjörns kommunala förvaltnings AB är ett förvaltningsbolag vars syfte är 
att äga och förvalta aktier i de bolag som Tjörns kommun använder för 
sin verksamhet. Resultatet för perioden är -0,1 mkr. Prognos på helår -
0,4 mkr. 

Tjörns Hamnar AB 

Tjörns Hamnar AB består av förvaltning av fastigheter och 
anläggningar, energiproduktion, färjetrafik samt hamnverksamhet. 
Resultatet för perioden är +1,4 mkr. Prognos på helår + 4,0 mkr. 

Tjörns Bostads AB 

Tjörns Bostads AB äger och förvaltar bostäder samt lokaler för 
kommunal verksamhet. Bolaget har 627 lägenheter och totalt ca 100 000 
kvadratmeter bostads- och lokalyta. En stor del av bolagets kapacitet 
används för att tillgodose kommunens behov av bostäder, 
verksamhetslokaler och övrig verksamhetsservice. 

Resultatet för perioden uppgår till +4,3 mkr. Budgeterat resultat för 
perioden uppgår till +2,3 mkr och avvikelse mot budget avser planerat 
men ännu ej genomfört underhåll. Bolaget prognostiserar ett överskott 
vid årets slut om +6,9 mkr enligt budget. 
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Tjörns Måltids AB 

Tjörns Måltids AB ska bedriva måltidsverksamhet och på uppdrag av 
Orust kommun och Tjörns kommun, producera, servera och leverera 
måltider till förskolor, skolor och äldreomsorg. Resultatet för perioden 
uppgår till +0,8 mkr. Högre försäljningsintäkter jämfört med budget, på 
grund av att budgeten fördelas över 12 månader medan intäkterna i hög 
grad följer läsårstiderna. Lägre personalkostnader än budget på grund 
av sjukfrånvaro. 

Bolaget prognostiserar ett nollresultat vid årets slut, detta då 
livsmedelspriserna förväntas stiga. 

Händelser av väsentlig betydelse 

Kommunstyrelsen 

Avdelning för hållbarhet och förebyggande arbete inrättades inom 
kommunstyrelsen. 

IT-avdelningen blev, i likhet med Kundcenter, en enhet under 
kommunledningskontoret. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och dess verksamheter har fungerat väl 
under perioden, med en återgång i verksamheten från 
pandemirestriktioner. Många av verksamheternas medarbetare har haft 
möjlighet att arbeta hemifrån, vilket gjort att vi haft låg sjukfrånvaro. 

Under det första kvartalet har bland annat det Vinnovastödda projektet 
”Spara vatten” inletts med de olika delprojekten där flera av 
projektdeltagarna hade möjlighet att besöka Tjörn och ta del av de 
förutsättningar som råder. 

Planavdelningen har under perioden fortsatt arbete med såväl ÖP som 
nya detaljplaner. En flyttkedjeanalys har också genomförts och 
redovisats för medarbetare och politik. Uppdraget att förse Tjörns 
ungdomar med frititdskort är genomfört och dessa kan börja användas 
för ht22/vt23. 

Miljöavdelningen har under perioden genomfört en stor andel tillsyn av 
miljöfarliga verksamheter och livsmedelsföretag. Arbetet med att 
samordna våtmarksprojekt framskrider som planerat. 
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Under perioden har en fortsatt stor mängd bygglovsansökningar och 
bygganmälningar hanterats i kombination med kraftig 
personalomsättning vilket medfört en hög arbetsbelastning. 

För VA har arbetet med att byta ut analoga vattenmätare till digitala 
hindrats i viss mån både av pandemi men även av komponentbrist. 
Arbetet att säkra vattentillgången via Kungälvsledningen har pågått 
oförtrutet. 

Flera åtgärder gällande reinvestering i infrastrukturen för att minska 
läckor har genomförts löpande under perioden. 

För avfall har perioden medfört utmaningar i form av ny organisation 
och rekrytering av avfallschef. Ombyggnation av återvinningscentralen 
Heås och täckning av deponi pågår. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter arbetade under perioden 
enligt plan, där det på turism- och fritidssidan till stor del handlade om 
att förbereda inför sommarsäsongen. Kampanjer arbetades fram för 
konceptet Tjörn – Island of Art. "Ett enat Bohuslän", där Tjörn är en av 
13 kommuner, hade sitt årsmöte på Nordiska Akvarellmuseet i mars, 
och årets första kommunala nätverksträff för turismaktörer hade 60 
deltagare. 

Festivalen "Uttryckt! - På Tjörn är ordet fritt" genomfördes för andra året 
i rad och har därmed etablerats som ett årligt återkommande 
arrangemang. Delta deltog på festivalen med en föreställning inom 
ramen för Riksteaterns projekt "Länk", där ensemblen bestod av 
Tjörnungdomar i åldrarna 13-19 år. 

Sundsby säteri erbjöd konstnärer och hantverkare att ansöka om att få 
nyttja Fårhuset gratis under treveckorsperioder på sommaren. Flera 
ansökningar kom in och initiativet fick stort genomslag medialt. 

På Sundsby säteri genomfördes omfattande vatten- och avloppsarbeten 
och en ny markbädd för vattenrening anlades. 

Renoveringen av ishallen, som hanteras av stiftelsen men påverkar 
förvaltningens drift av anläggningen, stannade upp då entreprenören 
hoppade av projektet. Stiftelsen besökte kultur- och fritidsnämnden och 
informerade om läget. 

Upphandlingen av entreprenör för motionsspåret i Skärhamn 
återupptogs. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Den 13 juni genomförs en gemensam studiedag med utvärdering och 
resultatdialoger över hela ön. På eftermiddagen genomförs en 
gemensam föreläsning på Häggvallskolan för samtlig personal. 

Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbete med hjälp av ny 
Hypergene-applikationerna "SKA" och "Skola". 

Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet mot ett tydligare 
årshjul för förenklad framförhållning och tydligare fokus. 

Fortsatt utveckling av digitalisering, både pedagogiskt och 
administrativt. Omorganisation av förvaltningens administrativa 
processer. 

Statsbidraget ”Likvärdig skola” används för att anställa ett 
”närvaroteam ” på resurscentrum som fokuserar på ”lång och oroande 
frånvaro”. Personalförstärkning på respektive grundskola för att öka 
måluppfyllelsen för de elever som ligger långt från målen. 

Genomförande av förändrad plan för ekonomiarbetet sedan 2019 med 
extra månadsuppföljning av personalkostnader i februari. Höjd kvalitet 
på avstämningar mellan ekonom och chef, krav på åtgärder och 
uppföljning på ledningsmöten. 

Införande av Optiplan – digital ansökan om busskort/skolskjuts är 
genomförd. 

Processen från ansökan om plats till erbjudande om plats samt svar på 
erbjudande om plats i förskolan och fritidshemmet är nu helt 
digitaliserad. Även ledighetsansökan i förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola numera helt digital. 

Under året genomförs en omorganisation kring arbetet med nyanlända 
elever. 

Förvaltningens målbildsarbete har utvecklats och två 
utvecklingsområden har konkretiserats, "Språkutvecklande arbetssätt" 
och "Analys av insatser och undervisning", vilka samtliga enheter och 
verksamheter kommer att arbeta med. 

Socialnämnden 

Socialnämnden ser fortfarande effekterna av pandemin som avtagit i 
omfattning. Sjukfrånvaron har minskat kraftigt under perioden. 
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Förvaltningen har tidigare gjort bedömningen att det förmodligen 
byggts upp en så kallad vårdskuld under pandemin. Vi ser att 
efterfrågan av hemtjänst öka. Förebyggande arbete inom äldreomsorgen 
har kunnat återstartas i och med pandemin avtagit i samband med det 
har också digitala fixartjänster kunnat erbjudas i högre grad. 

Heltidsresan har fortsatt under delåret och effekten av den är att antalet 
heltidstjänster ökat ytterligare och att antalet deltidstjänster minskat. 
Förvaltningen bedömer att satsningen slagit väl ut hittills och en första 
delrapport där personalens upplevelser av satsningen inom 
äldreomsorgen kommer att lämnas till Socialnämndens 
majsammanträde. 

Massflyktingdirektivet som EU aktiverat har gett förvaltningen och 
kommunen arbete med att förbereda sig för ett akutmottagande i 
idrottshall vilket anordnades i samverkan med alla förvaltningar och 
bolag och frivilliga i civilsamhället. Akutboendet är förnärvarande inte 
aktivt. Förberedelser och planering görs inom berörda verksamheter för 
att se om man kan klara de krav som staten ställer på kommunen. 

Socialnämnden arbetar aktivt med att förbereda ett svar på om 
kommunen ska ställa sig bakom föreslaget nytt HSL avtal och Färdplan 
till en god och nära vård med Västra Götalands regionen och alla 
kommuner i den. 

Socialnämnden arbetar vidare med den stora utmaningen i att bemanna 
verksamheter inför semesterperioden sommaren 2022. 

Tjörns Bostads AB 

Under verksamhetsåret 2022 fortsätter arbetet med implementering av 
nya stödsystem. 

Samtidigt fortsätter bolagets arbete med planerat underhåll av bolagets 
fastigheter samt energieffektiviseringar 

Tjörns Hamnar AB 

Tillståndsansökan småbåtshamnen i Wallhamn inskickad till Mark- och 
Miljödomstolen. 

På grund av världsläget börjar priset på diesel öka markant och 
påverkar bolagets kostnadsnivå. 

Tjörns Måltids AB 

Hög sjukfrånvaro pga Covid i början av perioden. 
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Beredskapsförberedelser för mottagande av flyktingar från Ukraina . 

Livsmedelsförsörjningens osäkerhet på grund av världsläget som 
påverkar både pris och tillgång. 

Förväntad utveckling 

God ekonomisk hushållning 

Kommunallagen ställer krav på att kommuner ska ha en god ekonomisk 
hushållning, vilket innefattar både ett finansiellt- och ett 
verksamhetsperspektiv. God ekonomisk hushållning förväntas i Tjörns 
kommun uppnås när andelen prioriterade mål i nämnderna som är helt 
eller delvis uppfyllda uppgår till 75 procent och de finansiella målen är 
uppfyllda. 

Andelen prioriterade mål i nämnderna som är helt, i hög grad eller 
delvis uppfyllda är i april 92 % procent.  

Helårsprognosen för måluppfyllelse visar på att 81 % av de prioriterade 
målen kommer att vara helt uppfyllda vid årsskiftet. 17 % 
prognostiseras att vara delvis uppfyllda och endast 1 % "Ej uppfyllda". 
Det mål som bedöms att ej kunna uppfyllas vid årsskiftet hör hemma på 
barn- och utbildningsnämnden och handlar om att minska 
barngruppernas storlek i förskolan. Prioriterade mål som har lämnats 
utan prognos för måluppfyllelse på helår är 1 %. 

De finansiella målen är uppfyllda då soliditeten uppgår till 43,2 procent 
och periodens resultat uppgår till 14,7 procent av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. Därmed anses kriterierna för god ekonomisk 
hushållning per april vara uppfyllda. God ekonomisk hushållning 
förväntas även att uppnås på helår. 

Finansiella mål 

Soliditet 

Finansiella målet för soliditet är 25 procent. 

Soliditeten för perioden uppgår till 43,2 procent. 

Årets resultat 

Finansiella målet för årets resultat i förhållande till skatteintäkter och 
generella statsbidrag är 1 procent. 

Tjörns kommuns resultat per april uppgår till 14,7 procent. 
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Helårsprognos 

Helårsprognosen för Tjörns kommun visar på ett resultat om +39,5 mkr 
att jämföra med budgeterat helårsresultat om +14,3 mkr. Detta innebär 
en prognostiserad positiv budgetavvikelse med +25,2 mkr. 

Helårsprognosen för nämndernas verksamheter visar en positiv 
budgetavvikelse med +6,3 mkr. Den positiva budgetavvikelsen beror 
framför allt på samhällsbyggnadsnämndens positiva prognos om +5,4 
mkr där VA prognostiserar ett överskott om +5,2 mkr. De 
kommunövergripande posternas helårsprognos visar en negativ 
budgetavvikelse om -0,2 mkr. Ett positivt finansnetto på +0,3 mkr då 
kostnaderna förväntas bli något lägre än budget. Återhämtningen efter 
pandemin fortsätter och i senaste skatteprognosen från SKR förväntas en 
starkare ökning av skatteunderlaget främst på grund av 
löneökningstakten. I prognosen för Tjörns kommun avviker 
skatteintäkter och generella statsbidrag positivt med +16,0 mkr. 

Balanskravsresultat 

Enligt kommunallagen ska kommunen bedriva verksamheten så att 
intäkterna överstiger kostnaderna. Ett negativt resultat efter 
balanskravsjusteringar ska regleras under de närmast följande tre åren. 
Balanskravsjusteringar innebär bland annat att realisationsvinster inte 
tas med i bedömningen om årets resultat uppfyller balanskravet. Tjörns 
kommun införde resultatutjämningsreserv 2020 och en reservering om 
40,7 mkr gjordes. Resultatutjämningsreserven var oförändrad 2021. 
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Per sista april uppgår balanskravsresultatet till 52,9 mkr. Prognos på 
helår 39,5 mkr vilket innebär att balanskravsresultatet förväntas 
uppfyllas. 

Balanskravsresultat Periodens 
resultat 

Helårs prognos 

Årets resultat enligt 
resultaträkningen 

52,9 39,5 

Samtliga realisationsvinster 0,0 0,0 

Realisationsvinster enligt 
undantagsmöjlighet 

  

Realisationsförluster enligt 
undantagsmöjlighet 

  

Orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper 

  

Återföring av orealiserade vinster och 
förluster i värdepapper 

  

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 

52,9 39,5 

Reservering av medel till 
resultatutjämningsreserv 

  

Användning av medel från 
resultatutjämningsreserv 

  

Balanskravsresultat 52,9 39,5 
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Driftsredovisning 

(tkr) Intäkter 
utfall 

Kostnader 
utfall 

Periodens 
resultat 

Periodens 
budget 

Budget-
avvikelse 

Budget 
helår 

Prognos-
avvikelse 

helår 

KF inkl. valnämnd, 
revision mm 

487 -572 -85 3 400 3 315 10 200  

        

Kommunstyrelsen  -794 -794  -794   

Verksamhet 17 226 -36 355 -19 129 23 816 4 687 71 447  

Summa 17 226 -37 149 -19 923 23 816 3 893 71 447  

        

Samhällsbyggnadsnämnd  -349 -349  -349   

Verksamhet 42 959 -49 374 -6 415 9 967 3 552 29 900 5 400 

Summa 42 959 -49 723 -6 764 9 967 3 203 29 900 5 400 

        

Kultur- och fritidsnämnd  -218 -218  -218   

Verksamhet 1 509 -19 708 -18 199 19 410 1 211 58 229  

Summa 1 509 -19 926 -18 417 19 410 993 58 229  

        

Barn- och 
utbildningsnämnd 

 -272 -272  -272   

Verksamhet 18 501 -153 186 -134 685 148 804 14 119 446 
412 

 

Summa 18 501 -153 458 -134 957 148 804 13 847 446 
412 

 

        

Socialnämnd  -551 -551  -551   

Verksamhet 31 107 -146 652 -115 545 125 981 10 436 385 
100 

900 

Summa 31 107 -147 203 -116 096 125 981 9 885 385 
100 

900 

        

Räddningstjänst SBRF  -8254 -8254 8 254  24 763  

        

Förvaltningsfastigheter 8 607 -6 385 2 222 -333 1 888 -1 000  

        

S:a nämndsverksamhet 120 396 -422 670 -302 274 339 298 37 024 1 025 
051 

6 300 

        

Pensioner  -11 376 -11 376 7 000 -4 376 21 000 -1 200 

Fastighets-
/tomtförsäljning 

3 600 -269 3 331  3 331  3 300 

Driftskonsekv. 
investeringar 

   1 304 1 304 3 912  

Heltidsresan    333 333 1 000 1 000 
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(tkr) Intäkter 
utfall 

Kostnader 
utfall 

Periodens 
resultat 

Periodens 
budget 

Budget-
avvikelse 

Budget 
helår 

Prognos-
avvikelse 

helår 

Semesterlöneskuld  -500 -500 500  1 500  

Övriga poster 221 -27 194  194   

Summa verksamhet 124 217 -434 842 -310 625 348 435 37 810 1 052 
463 

9 400 

        

Finansiering mm  18 190 18 190 -19 667 -1 477 -59 000 -3 300 

        

Justeras poster som inte 
är hänförbara till 
verksamhetens intäkter 
och kostnader i 
resultaträkning * 

-24 840 24 500      

Total extern 
nettokostnad 
kommunen 

99 377 -392 152 -292 435 328 769 36 333 993 
463 

6 100 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse 
på +3,3 mkr. I kommunfullmäktiges budget inkluderar alla nämndernas 
budget då fördelning av nämndernas budgetramar inte är beslutat. 
Nämndernas totala utfall mot budget är + 1,1 mkr. Helårsprognosen 
beräknas enligt budget. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse på 
+3,9 mkr varav nämnden redovisar ett utfall på -0,8 mkr. 
Kommunkansliets avdelningar redovisar för perioden en positiv 
budgetavvikelse på +3,4 mkr. Avvikelsen beror till största del på lägre 
personalkostnader är budgeterat på grund av vakanta tjänster. 
Kommungemensamma verksamheter redovisar en positiv 
budgetavvikelse på +1,3 mkr. 

Kommunstyrelsen prognostiserar för helår en budget i balans. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Periodens positiva budgetavvikelse för Samhällsbyggnadsnämnden är 
+3,2 mkr varav nämnden redovisar ett utfall på -0,3 mkr. 

Stabens positiva budgetavvikelse på +0,2 mkr, beror på att kostnader 
fördelas olika under året. Miljöavdelningens negativa budgetavvikelse 
på -0,3 mkr beror främst på lägre intäkter för tillsyn då den 
administrativa bördan har ökat och andel tid till debiterbar tillsynstid 
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minskat. Byggenhetens positiva budgetavvikelse på +0,2 mkr beror på 
högre intäkter för perioden samt lägre personalkostnader som följs av 
högre konsultkostnader. Bostadsanpassningens positiva 
budgetavvikelse på +0,2 mkr beror på att man är avvaktande på grund 
av sviterna av Covid-19. Planenhetens positiva budgetavvikelse på +0,6 
mkr beror bland annat på lägre personalkostnader samt att 
Översiktsplanens kostnader blivit något framskjutna. Trafikenhetens 
positiva budgetavvikelse på +1,1 mkr beror dels på lägre kostnader för 
färdtjänst då resandet ännu inte är uppe i normalnivåer samt att 
fritidskort redovisar ett överskott då kostnaden kommer först till hösten. 
VAs positiva budgetavvikelse på +1,5 mkr är en effekt av den 
taxehöjning som genomfördes 2021 samt beslut om ny 
investeringspolicy som innebär en övergång till genomsnittsränta för 
avgiftsfinansierade verksamheter. 

Avfalls negativa budgetavvikelse på -0,1 mkr kommer att öka under 
sommarperioden då de största kostnaderna förväntas komma och på 
helår förväntas budgetavvikelsen bli -2.7 mkr. Avfalls resultat har ingen 
resultatpåverkan på förvaltningens resultat då de har en upparbetad 
skuld till avgiftskollektivet. 

Prognosens positiva budgetavvikelse på +5,4 mkr genereras främst av 
VA som förväntas göra ett överskott på +5,2 mkr. Överskottet är en 
effekt av taxehöjningen 2021 samt beslut om ny investeringspolicy som 
innebär en övergång till genomsnittsränta för avgiftsfinansierade 
verksamheter. Trafikenheten prognostiserar en positiv budgetavvikelse 
på +0,5 mkr med anledning av att färdtjänsten fortsatt inte är i nivå med 
ett normalår på grund av Covid-19. Planenheten prognostiserar en 
positiv budgetavvikelse på +0,2 mkr bland annat på grund av lägre 
personalkostnader. Miljöavdelningen beräknas göra en negativ 
budgetavvikelse med -0,5 mkr där den administrativa bördan har ökat 
och andel tid till debiterbar tillsynstid minskar därmed. På övriga 
avdelningar förväntas budget hållas. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för perioden en positiv 
budgetavvikelse på +1,0 mkr varav nämnden redovisar ett utfall på -0,2 
mkr. De största positiva avvikelserna återfinns inom 
förvaltningsövergripande och kultur. Kultur- och fritidsförvaltningens 
verksamheter arbetar med olika delar under året, där många aktiviteter 
ännu inte genomförts och det ekonomiska utfallet i början av året därför 
har en positiv budgetavvikelse. 
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Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar på helåret en budget i balans. 
Inom nämndens olika delar finns både positiva och negativa 
budgetavvikelser främst på grund av personalkostnader. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar för perioden en positiv 
budgetavvikelse på + 13,8 mkr varav nämnden redovisar ett utfall på -
0,3 mkr. 

De centrala verksamheterna redovisar en positiv budgetavvikelse på + 
4,5 mkr. Främsta förklaringen till den positiva avvikelsen beror på att 
den centrala bufferten hittills är outnyttjad, erhållna statsbidrag samt en 
vakant tjänst. Grundskolan inklusive Välkomsten har en positiv 
budgetavvikelse på +4,0 mkr. Förskolan har en positiv budgetavvikelse 
på +2,5 mkr. Gymnasieskolan och särskolan har sammantaget ett 
överskott på +2,9 mkr för perioden. Detta beror till stor del på något 
lägre kostnader för köp av platser. Verksamheternas överskott hittills 
beror till största delen på kommande löneökningar, 
semesterutbetalningar och låga kostnader för läromedelsinköp och 
fortbildning. 

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar en budget i balans. 

De centrala verksamheterna prognostiserar totalt en positiv avvikelse 
mot helårsbudget på +0,9 mkr. Grundskolan prognostiserar en negativ 
avvikelse mot helårsbudget på -1,3 mkr. Anledningen till den negativa 
avvikelsen är högre personalkostnader på Skärhamns skola jämfört med 
budget. Övriga skolor beräknas gå med mindre överskott eller 
nollresultat. Förskolan prognostiserar ett litet överskott +0,1 mkr. 
Gymnasial utbildning (Gymnasiet, vuxenutbildning samt SFI) 
prognostiserar en budget i balans. Särskolan beräknas totalt gå med +0,3 
mkr i överskott. 

Socialnämnden 

Socialnämnden redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse på 
+9,9 mkr varav nämnden redovisar ett utfall på -0,6 mkr. 
Budgetavvikelse för perioden är för individ och familjeavdelningen +1,5 
mkr, funktionshinder +1,8 mkr, äldreomsorgen inklusive bistånd +0,6 
mkr, kommunal hälso- och sjukvård +0,5 mkr samt 
förvaltningsgemensamt inklusive nämnd +5,5 mkr. 

I resultatet ingår ersättning 2,9 mkr rörande Covid-19 som är kopplad 
till sjukersättning december 2021 till och med mars 2022. I resultatet 
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ingår även 3,5 mkr av statsbidrag mot äldreomsorgen. Av dessa har 
merparten använts för köp av utbildning inom vård och omsorg. 
Dessutom har medel använts för att täcka timlöner för utbildning samt 
kostnader som rör inom- och utomhusmiljö. 

Förvaltningen planerar för helåret att ansöka om statsbidrag på totalt 
18,8 mkr varav 1,0 mkr till Individ och familjeavdelningen och 17,7 mkr 
till Vård- och omsorgsavdelningen där ca 2,0 mkr planeras användas 
2023 enligt anvisningarna. Inom Vård- och omsorgsavdelningen 
kommer statsbidragen användas inom kompetensutveckling, 
digitalisering, förebyggande verksamhet samt minska andelen 
timanställda. Inom Individ och familjeavdelningen kommer 
statsbidragen användas inom våld i nära relation, familjehemsvård och 
psykisk hälsa. 

Individ och familjeavdelningen redovisar för perioden en positiv 
budgetavvikelse vilket främst förklaras av tillfälliga vakanser inom 
verksamheterna samt lönebidragsanställda tjänster som ännu inte är 
tillsatta. Funktionshinder totalt redovisar för perioden en positiv 
budgetavvikelse. Avvikelsen syns främst under personlig assistans, 
daglig verksamhet och under myndighet. Förvaltningsgemensamt 
redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse då budgeterade 
kostnader ännu inte har uppkommit eftersom det är tidigt på året. 

Socialnämnden totalt prognostiserar på helåret en positiv 
budgetavvikelse på +0,9 mkr. 

Förvaltningsgemensamt prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 
helåret på +0,2 mkr. IFA prognostiserar på helåret en budget i balans. 
Funktionshinder totalt prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 
helåret på +1,0 mkr där förändringar i beslut för myndighets budget 
samt för personlig assistans förklarar den största delen av prognosen. 
Äldreomsorgen totalt prognostiserar en budget i balans. Kommunal 
hälso- och sjukvård totalt prognostiserar på helår en negativ 
budgetavvikelse på -0,3 mkr. 

Fastighetsförvaltningen 

Fastighetsförvaltningen redovisar för perioden en positiv 
budgetavvikelser på + 1,9 mkr. Lägre drifts- och underhållskostnader 
under perioden är den främsta anledningen till överskottet. 
Helårsprognosen beräknas enligt budget. 
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Kommunövergripande poster 

De kommunövergripande posterna består av pensioner, reavinster för 
fastighets- och tomtförsäljningar, driftskonsekvenser av investeringar, 
heltidsresan, semesterlöneskuld samt finansieringsposten. Budgeterad 
nettokostnad för kommunövergripande poster uppgår till totalt +31,6 
mkr. För perioden har dessa poster en negativ budgetavvikelse på -0,7 
mkr. I helårsprognosen beräknas de kommunövergripande posterna ha 
en negativ budgetavvikelse på -0,2 mkr. Pensioner -1,2 mkr, reavinster 
på tomtförsäljningar +3,3 mkr, medel för heltidsresan +1,0 mkr som inte 
beräknar nyttjas i år samt finansieringsposten -3,3 mkr då ränta och 
avskrivningar beräknas lägre än budgeterat. 
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Investeringsredovisning 

 Utgifter 
sedan 

projektets 
start 

  Varav 
årets 

investering
ar 

  

 Beslutad 
totalutgift 

Ackumule
rat utfall 

Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

FÄRDIGSTÄLLDA 
PROJEKT 

      

Barn och utbildning 0 0 0 0 0 0 

Sociala 0 0 0 0 0 0 

Kultur och fritid 0 0 0 0 0 0 

Samhällsbyggnad 0 0,1 -0,1 0 0 0 

Kommunstyrelsen 0 0 0 0 0 0 

Summa 
färdigställda 
projekt 

0 0,1 -0,1 0 0 0 

       

PÅGÅENDE 
PROJEKT 

      

Barn och utbildning 2,0 0,2 1,8 2,0 0,2 1,8 

Sociala 10,6 3,1 7,5 0,6 0,9 -0,3 

Kultur och fritid 7,4 1,3 6,1 2,4 0,9 1,5 

Samhällsbyggnad 144,9 58,3 86,6 47,1 12,5 34,6 

Kommunstyrelsen 18,5 3,1 15,4 14,0 2,5 11,5 

Summa pågående 
projekt 

183,4 66,0 117,4 66,1 17,0 49,1 

Summa 
investeringsprojekt 

183,4 66,1 117,3 66,1 17,0 49,1 

       

Tabell investeringsredovisning kommunen, mkr 
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 Utgifter 
sedan 

projektets 
start 

  Varav 
årets 

investering
ar 

  

 Beslutad 
totalutgift 

Ackumule
rat utfall 

Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

FÄRDIGSTÄLLDA 
PROJEKT 

      

Tjörns Bostads AB       

Tjörns Hamnar AB       

Tjörns Måltids AB       

Summa 
färdigställda 
projekt 

      

       

PÅGÅENDE 
PROJEKT 

      

Tjörns Bostads AB 22,5 1,8 +20,7 17,5 0,0 +17,5 

Tjörns Hamnar AB       

Tjörns Måltids AB       

Summa pågående 
projekt 

22,5 1,8 +20,7 17,5 0,0 +17,5 

Summa 
investeringsprojekt 

22,5 1,8 +20,7 17,5 0,0 +17,5 

       

Tabell investeringsredovisning kommunala bolag, mkr 

Kommunens investeringar är budgeterade till 130,7 mkr för helåret och 
utförda investeringar tom april är 17,0 mkr. Helårsprognosen beräknas 
till 101,6 mkr. 

Utförda skattefinansierade investeringar 

Skattefinansierade investeringar är budgeterade till 73,5 mkr. 
Upparbetat till och med april är 4,5 mkr. Helårsprognosen beräknas till 
51,3 mkr. Helårsprognosen för skattefinansierade investeringar avviker 
med + 22,2 mkr mot årets budget. Utförda investeringar under året är 
bland annat IT-utrustning, ett markköp samt nytt verksamhetssystem 
för Socialförvaltningen. 

Investeringar som avser gata, GC-vägar och vissa andra trafikåtgärder 
hanteras i flera fall i samverkan med Trafikverket, vilket gör att det 
råder osäkerhet kring tidplanen. För helåret prognostiseras ett positivt 
utfall gentemot budget om +7,9 mkr. Avvikelsen beror till stor del på 
förseningar i projekt där Trafikverket medverkar. 
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Övriga investeringar prognostiserar sammantaget en budgetavvikelse 
på +14,3 mkr. Avvikelsen avser renovering kommunkontoret som 
kommer att påbörjas senare under 2022, vilket gör att investeringen 
kommer förskjutas i tid. 

Utförda avgiftsfinansierade investeringar 

Avgiftsfinansierade investeringar är budgeterade till 57,2 mkr. 
Upparbetat till och med april är 12,5 mkr. Helårsprognosen beräknas till 
50,3 mkr. Helårsprognosen för avgiftsfinansierade investeringar avviker 
med +6,9 mkr mot årets budget. Utförda investeringar under året är 
bland annat Stansvik etapp 2, ledningsförnyelser samt reinvesteringar. 

Helårsprognosen för VA investeringar beräknas i nuläget till 48,8 mkr, 
det vill säga en avvikelse mot årets budget på +1,4 mkr. Avvikelsen 
består främst av en överklagan av ledningsrätt som gör att ett större 
projekt till viss del blir framskjutet i tid. 

För renhållning finns en total budget på 7,0 mkr för ombyggnad av 
återvinningscentralen på Heås och omlastningsstation. På grund av 
uteblivna anbud vid upphandling leder detta till ytterligare förseningar 
och därmed en lägre uppskattning för helår 2022. Helårsprognosen 
beräknas i dagsläget som en avvikelse mot budget om +5,5 mkr. 

Pågående investeringar 

Pågående investeringar uppgår till 66,0 mkr tom april. Pågående 
investeringar är fördelat på 

 Vatten och avlopp 45,1 mkr 

 Avfallsinvesteringar 5,3 mkr 

 Gata och GC- vägar 7,9 mkr 

 Socialförvaltningen 3,1 mkr 

 Kultur- och fritidsförvaltningen 1,3 mkr 

 Barn- och utbildningsförvaltningen 0,2 mkr 

 Kommunstyrelsen 3,1 mkr 

Exploatering 

Till och med april har 3 tomter sålts på Nordevik samt ett markköp i 
form av fastighetsreglering på Sibräcka. 
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Väsentliga personalförhållanden 

Observera att utfallen som gäller för aprilmånad och som anges i 
tabellerna i detta avsnitt eventuellt kan komma att justeras i och med att 
alla frånvaroposter inte är inrapporterade ännu. Helt korrekta utfall för 
2022-04-30 finns efter att lönekörningarna är gjorda för maj-månad. 

Årsmedarbetare 
Det totala antalet medarbetare i kommunen har ökat med 7,86 
medarbetare i jämförelse med december 2021. Ökningen är kopplat till 
antalet tillsvidare anställda som ökat från 924,22 till 943,71 samtidigt 
som antalet visstidsanställda har minskat från 162,76 till 152,13. 
Ökningen av tillsvidareanställda beror till stor del på medvetna 
satsningar från bland annat socialförvaltningen som satsar på att skapa 
mer tillsvidareanställningar och mindre visstidsanställningar som ska 
leda till attraktiva tjänster och arbetsplatser. Inom barn- och utbildning 
består ökningen dels av medarbetare som rekryteras med stöd av 
riktade statsbidrag och dels genom budgetförstärkning 2022. 

Avtal: AB, BEA    Ansvar (HK): Tjörns kommun    Vilande: Ej vilande    Organisation: Tjörns kommun     

 Apr 2021  Dec 2021  Apr 2022  

Årsarbetare, totalt 1 073.08 1 086.98 1 095.84 

Tillsvidare 931.37 924.22 943.71 

Visstid 141.71 162.76 152.13 

Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron i kommunen har stadigt minskat sedan början av året. I 
april är sjukfrånvaron 5,7 % vilket är att jämföra med 7,93 % i april 2021. 
Dock är den ackumulerade sjukfrånvaron januari-april 2022 högre än 
den ackumulerade sjukfrånvaron motsvarande period 2021, 10,22 % 
jämfört med 8,69 %. 

Restriktionerna gällande Covid-19 togs bort under denna period, dock 
hade Sverige en hel del medborgare som insjuknade i Covid-19 i början 
av året, vilket vi också kan se på sjukfrånvaro statistiken under januari 
för Tjörns kommun, som då var högst för tertial 1. 

Den ackumulerade sjukfrånvaron för perioden är jämt fördelad mellan 
korttidsfrånvaro (dag 1-14) och längre frånvaro (mer än 15 dagar). 
Sjukfrånvaron är som högst i åldrarna 50-55 år. 
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Det är svårt att analysera sjukfrånvaron om det kommer vara en fortsatt 
nedåtgående trend av sjukfrånvaron i kommunen. Kommunen har haft 
två verksamhetsår med pandemi vilket har lett till högre sjukfrånvaro 
och de smittskyddsåtgärder som införts och följts som lett till frånvaro 
av personal. Längre fram i år kan vara möjligt att se på en nivå som är 
mer rättvis bedömning av sjukfrånvaron, om nu pandemin fortsätter att 
avta. HR stödjer chefer för arbeta systematiskt och aktivt med 
sjukfrånvaron. Personal- och hälsodialoger är igång där HR stödjer chef 
i samtal om åtgärder för rehabilitering, sjukfrånvaro, arbetsmiljö och 
arbetsklimat. Utbildning i rehabiliteringsprocessen för chefer är viktigt 
och att samverka med extern part. Kommunen har kontinuerliga 
uppföljningsmöten med rehab koordinator på vårdcentralerna, nära 
kontakt med försäkringskassan och företagshälsovården. 

Anställnings- och löneform: Tillsvidareanställd månadsavlönad    Sysselsättning: Heltid+Deltid    Avtal: 
2022    Vilande: Ej vilande     

 

Grafen visar sjukfrånvaro månad för månad. Filtrerat på heltid+deltids månadsavlönade, alla avtal 
exkl förtroendevalda 

Anställnings- och löneform: Tillsvidareanställd månadsavlönad    Sysselsättning: Heltid+Deltid    Avtal: 
Alla exklusive förtroendevalda    Vilande: Ej vilande     

  Jan Feb Mar Apr 

Tjörns Kommun Sjukfrv %, vald 
månad 

13.69% 11.99% 9.51% 5.75% 

Personalomsättning 
Under perioden har 49 medarbetare lämnat sina anställningar varav 6 är 
kopplade till pensionsavgångar. 29 medarbetare har fått förändrade 
anställningar inom kommunen. Kommunen ser det som positivt att 
medarbetare vill utveckla sig och vill prova på annat arbete inom 
kommunen. Vi ser också en ökad rörlighet på hela arbetsmarknaden i 
Sverige, vilket kan vara en följd av att Covid-19 avtar och samhället 
återgår till mer normalt tillstånd. 
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Ansvar: Tjörns kommun    Ålder: Åldersintervall    Anställnings- och löneform: Tillsvidareanställd 
månadsavlönad    Sysselsättning: Heltid+Deltid    Avtal: Alla exklusive förtroendevalda    Vilande: Ej 
vilande     

 2021 2022 

Externa avgångar -37 -49 

- därav pension -12 -6 

- därav övrigt externt -25 -43 

Interna avgångar -14 -29 

- därav inom förvaltning -13 -25 

- därav annan förvaltning -1 -4 

Nyrekryteringar 59 106 

Externa rekryteringar 7 38 

Interna rekryteringar 27 58 

Rekryteringsväg saknas 25 10 
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Måluppfyllelse per 2022-04-30 

I detta avsnitt redovisas måluppfyllelsen per 2022-04-30 på de mål som 
är beslutade i budget. Det finns två typer av mål; inriktningsmål 
(beslutas i kommunfullmäktiges budget) och prioriterade mål (beslutas 
vanligtvis i nämndernas detaljbudgetar). Kopplade till de olika målen 
finns också i de flesta fall indikatorer som används för att följa och mäta 
måluppfyllelse. För indikatorerna finns det målvärde som ska uppnås 
under året. 

Vid uppföljning av inriktningsmål och prioriterade mål rapporteras 
bedömning (av uppfyllnadsgrad av målet), trend (hur arbetet går), 
prognos för måluppfyllelse på helår samt en kommentar. 

I samband med delår april lämnas endast en bedömning av 
måluppfyllelse på de prioriterade målen till och med april-månad samt 
en prognos för måluppfyllelsen på helåret. Mer omfattande rapportering 
kopplat till måluppfyllelse görs i samband med uppföljning i augusti. 

 

Förklaring av symboler som används vid rapportering av måluppfyllelse 

Sammanfattning måluppfyllelse prioriterade mål 
Totalt är det 79 prioriterade mål som beslutats av nämnderna (2 av dessa 
är beslutade i KF) för 2022. Av 79 prioriterade målen är 29 % "i hög 
grad" eller "helt uppfyllda", 63 % är "delvis uppfyllda" och 5 % är "Ej 
uppfyllda". 3 % av målen har vid delåret lämnats utan bedömning. De 
mål som i april anges som ej uppfyllda är "Klimat- och energistrategi", 
"Öka invånarnas delaktighet", "Utreda ägande av nya lokaler" och 
"Personalkontinuitet i hemtjänsten". Tre av dessa mål hör hemma i 
kommunstyrelsen och ett inom socialnämnden. 

Helårsprognosen för måluppfyllelse visar på att 81 % av de prioriterade 
målen kommer att vara helt uppfyllda vid årsskiftet. 17 % 
prognostiseras att vara delvis uppfyllda och endast 1 % "Ej uppfyllda". 
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Det mål som bedöms att ej kunna uppfyllas vid årsskiftet hör hemma på 
barn- och utbildningsnämnden och handlar om att minska 
barngruppernas storlek i förskolan. Prioriterade mål har lämnats utan 
prognos för måluppfyllelse är 1 %. 

I kommande tabeller kan måluppfyllelse för de prioriterade målen ses 
fördelat per nämnd. 

Måluppfyllelse kommunstyrelsen 

Prioriterat mål Kommer målet uppfyllas vid 
årets slut? 

Bedömning 

En ny översiktsplan ska tas fram 

Skapa förutsättningar för strategisk 
markförsörjning kopplat till 
näringslivet 

Delvis   

Skapa intresse och beredskap för hållbar exploatering och nybyggnation 

Översyn och förbättring av 
processer för markköp, 
detaljplaner, exploatering och 
försäljning av mark 

Ja  

Tjörn ska bli en bra miljökommun 

Minska klimatutsläppen Delvis   
Klimat- och energistrategi Delvis   
Professionell och tillgänglig service med god kvalitet 

Förbättrat näringslivsklimat Delvis   
Engagerade och delaktiga ledare 
och medarbetare 

Ja  

Vi ska använda digitaliseringens möjligheter 

Öka digital mognad bland ledare 
och nyckelpersoner 

Ja  

Delaktighet, inflytande och medbestämmande 

Barn och ungas röster ska stärkas Ja  
Öka invånarnas delaktighet Delvis   
Skapa möjligheter för ett gott liv 

Ungas fysiska och psykiska hälsa 
ska stärkas 

Ja  

Trygghetsskapande arbete för barn 
och unga ska struktureras 

Ja  

Stödja civilsamhället och 
kommunens verksamheter i arbetet 
med utsatta grupper 

Ja  

Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med övriga huvudmän i 
Sverige 

Skolnärvaron ska öka Ja  
God ekonomisk hushållning och ett effektivt utnyttjande av resurser 

Utreda ägande av nya lokaler Delvis   
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Måluppfyllelse barn- och utbildningsnämnden 

Prioriterat mål Kommer målet uppfyllas vid 
årets slut? 

Bedömning 

Tjörn ska bli en bra miljökommun 

Tjörns skolor ska arbeta mot 
miljökvalitetsmålen i Läroplan för 
grundskolan 2011 (Lgr 11) och 
Läroplan för grundsärskolan 

Ja  

Förskolan belyser vikten av 
förståelse för den egna livsstilens 
betydelse för miljön  

Ja  

Professionell och tillgänglig service med god kvalitet 

Öka andelen legitimerade 
förskollärare i förskolan 

  

Vi ska använda digitaliseringens möjligheter 

Öka tillgängligheten till 
förvaltningens verksamheter 

Delvis   

Delaktighet, inflytande och medbestämmande 

Barn och elevers upplevelse av 
delaktighet, inflytande och 
medbestämmande beträffande sin 
utbildning ska öka 

Delvis   

Barn och ungas röster ska stärkas Ja  
Skapa möjligheter för ett gott liv 

Minska barngruppernas storlek i 
förskolan 

Nej  

Ungas fysiska och psykiska hälsa 
ska stärkas 

Ja  

Trygghetsskapande arbete ska 
struktureras  

Ja  

Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med övriga huvudmän i 
Sverige 

Utveckla undervisning och 
lärmiljöer för att möta elevers olika 
behov och förutsättningar 

Ja  

Ökad likvärdighet i Tjörns 
grundskolor 

Ja  

Skolnärvaron ska öka Ja  
Människor ska ha möjlighet till egen försörjning 

Eftersträva möjligheten för vuxna 
att erhålla gymnasiekompetens 

Delvis   

God ekonomisk hushållning och ett effektivt utnyttjande av resurser 

Arbeta med kostnadsanalys av 
verksamheterna 

Ja  
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Måluppfyllelse kultur- och fritidsnämnden 

Prioriterat mål Kommer målet uppfyllas vid 
årets slut? 

Bedömning 

Tjörn ska bli en bra miljökommun 

Bidra till måluppfyllelse av Agenda 
2030-målen 

Ja  

Undersöka möjligheter att anlägga 
ett antal platser för att stärka den 
biologiska mångfalden 

Ja  

Professionell och tillgänglig service med god kvalitet 

Kvaliteten i kundbemötande ska 
öka 

Ja  

Vi ska använda digitaliseringens möjligheter 

Digitala lösningar som förenklar för 
medborgare och besökare ska 
skapas 

Ja  

Delaktighet, inflytande och medbestämmande 

Barn och ungas röster ska stärkas Ja  
Invånare och besökare ska ges 
möjlighet att göra sina röster hörda 

Ja  

Skapa möjligheter för ett gott liv 

Ungas fysiska och psykiska hälsa 
ska stärkas 

Ja  

Trygghetsskapande arbete för barn 
och unga ska struktureras  

Ja  

Samverkan för en framgångsrik 
och hållbar destinationsutveckling 
ska öka 

Ja  

Strukturen kring de kommunala 
badplatserna ska bli tydligare 

Ja  

Kommuninvånarnas fysiska 
aktivitet ska öka 

Ja  

De föreningsägda anläggningarna 
ska rustas för framtiden 

Ja  

Tjörns föreningar ska vara säkra 
och trygga 

Ja  

Tjörn ska vara en av Sveriges mest 
attraktiva friluftskommuner 

Ja  

Tjörn ska vara en av Sveriges mest 
attraktiva kulturkommuner 

Ja  

Barn och ungas delaktighet i 
kulturlivet ska öka 

Ja  

Läslusten bland barn och unga ska 
öka 

Ja  

Undersöka möjligheter till att 
anordna en skatepark 

Ja  

Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med övriga huvudmän i 
Sverige 

Skolnärvaro ska öka Ja  
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Prioriterat mål Kommer målet uppfyllas vid 
årets slut? 

Bedömning 

Bättre resultat via handlingsplan för 
samordnad och stärkt barn- och 
ungdomskultur 

Ja  

God ekonomisk hushållning och ett effektivt utnyttjande av resurser 

Nyttjandegraden i kommunala 
idrotts- och aktivitetslokaler ska 
öka 

Ja  

 
Måluppfyllelse samhällsbyggnadsnämnden 

Prioriterat mål Kommer målet uppfyllas vid 
årets slut? 

Bedömning 

En ny översiktsplan ska tas fram 

Arbete med en ny översiktsplan 
fortlöper enligt gällande tidplan 

Ja  

Skapa intresse och beredskap för hållbar exploatering och nybyggnation 

Vi ska medverka till en 
handlingsplan för strategiska inköp 
av mark 

Ja  

Hållbar och effektiv utveckling av vatten och avlopp 

Kartläggning av grundvattennivåer 
på Tjörn genom ÖP-arbetet 

Ja  

En ny och uppdaterad VA-Plan 
färdigställd under 2022 för 
säkerställande och ekonomisk 
strategi 

Ja  

Pågående arbete med 
Kungälvsledning fortsätter för 
inkoppling 2024 

Ja  

Tjörn ska bli en bra miljökommun 

Genom vår VA-verksamhet 
säkerställer vi tillgången på rent 
vatten 

Ja  

Åtgärdssamordning våtmarker Ja  
Vidare arbete med genomförande 
av Trafikstrategin 

Ja  

Professionell och tillgänglig service med god kvalitet 

Upplevelsen av en god service från 
förvaltningen ska öka genom 
fortsatt implementering av och 
arbete med Rättviksmodellen. 

Ja  

Sjukfrånvaron i förvaltningen ska 
vara lägre än snittet i kommunen 

Ja  

Vi ska använda digitaliseringens möjligheter 

Kommande Översiktsplan ska vara 
digital 

Ja  

Digitala vattenmätare hos slutkund 
för tydligare koppling mellan 
förbrukning och kostnad 

Ja  
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Prioriterat mål Kommer målet uppfyllas vid 
årets slut? 

Bedömning 

Delaktighet, inflytande och medbestämmande 

Genom komplettering med digital 
kommunikation i vår invånardialog 
når vi nya och olika grupper av 
invånare 

Ja  

Genom information och 
kommunikation gör vi det lätt att 
göra rätt och skapar insikt om vårt 
arbete bland invånarna 

Ja  

Skapa möjligheter för ett gott liv 

Subventionerade fritidskort till barn 
och unga 

Ja  

Vidare arbete utifrån modellen 
”Levande platser” 

Ja  

Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med övriga huvudmän i 
Sverige 

Bidra till elevers kunskapsresultat 
genom att verka för att skolorna 
använder Renovas miljöskola 

Ja  

God ekonomisk hushållning och ett effektivt utnyttjande av resurser 

Vidareutveckla nyckeltal för 
effektivitet i förvaltningens olika 
verksamheter 

Ja  

Aktivt söka extern finansiering Ja  

 
Måluppfyllelse socialnämnden 

Prioriterat mål Kommer målet uppfyllas vid 
årets slut? 

Bedömning 

Tjörn ska bli en bra miljökommun 

Öka användandet av ekologiska 
livsmedel 

Ja  

Kartlägga förutsättningar för 
omvandling drivmedel till el 
laddningstruktur för bilpool 

Ja  

Professionell och tillgänglig service med god kvalitet 

Arbeta med värdebaserad tid.  Ja  
Attraktiv arbetsgivare Delvis  
Personalkontinuitet hemtjänsten Delvis   
Skapa ett förvaltningsövergripande 
demensteam i ordinärt boende.  

Ja  

Projekt KHS - Patienter med 
hemsjukvård i ordinärt boende ska 
stödjas att kunna bo kvar i eget 
boende. 
 
 
 

Ja  
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Prioriterat mål Kommer målet uppfyllas vid 
årets slut? 

Bedömning 

Vi ska använda digitaliseringens möjligheter 

Vi använder digitaliseringen för en 
hållbar utveckling av 
omsorgstjänster, självservice och 
för att möta kundförväntan om hög 
självständighet 

Ja  

Delaktighet, inflytande och medbestämmande 

Öka delaktighet, inflytande och 
medbestämmande för 
förvaltningens målgrupp 

Ja  

SOS - Barn och ungas röster ska 
stärkas 

Ja  

Skapa möjligheter för ett gott liv 

Minska upplevd ensamhet för den 
som besväras av det ofta  

Ja  

Fler individer ska gå från socialt 
hyreskontrakt till första hands 
hyreskontrakt 

Ja  

SOS - Ungas fysiska och psykiska 
hälsa ska stärkas  

Ja  

SOS - Skolnärvaron ska öka   Ja  
SOS - Trygghetsskapande arbete 
ska struktureras 

Ja  

SIMBA mål - Skapa trygg och 
effektiv utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård genom 
samverkan 

Delvis  

SIMBA mål - Äldre med behov av 
samordnade insatser ska erbjudas 
en SIP 

Delvis  

Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med övriga huvudmän i 
Sverige 

Socialförvaltningen skall via SSPF 
arbeta aktivt med riktade insatser 
för barn 

Ja  

Människor ska ha möjlighet till egen försörjning 

Möjliggöra egen försörjning genom 
att erbjuda rätt insats 

Ja  

Fler individer som är inskrivna på 
arbetsmarknadsenheten ska ut på 
den reguljära arbetsmarknaden 
eller till studier. 

Ja  

God ekonomisk hushållning och ett effektivt utnyttjande av resurser 

Arbeta med kostnadsanalys av 
verksamheter 

Ja  

Utveckla hemmaplanslösningar för 
unga och vuxna 

Ja  
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Prioriterat mål Kommer målet uppfyllas vid 
årets slut? 

Bedömning 

Medborgare i kommun ska få rätt 
insats genom metoder som följer 
nationella riktlinjer inom risk- och 
beroendevård 

Ja  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-02 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 119 

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för 
vård och omsorg kvartal 1 2022 

2022/164 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anteckna till 
protokollet att information om rapporten lämnats. 

Sammanfattning 
Redovisning av kvartalsrapport 1 2022 av ej verkställda beslut 
enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS. 

Kommunen hade 2 ej verkställda beslut att rapportera. De gällde 
särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL.  

Beslutsdatum 2021-06-29 samt 2021-09-23. 

Kommunen hade 2 verkställda beslut gällande särskilt boende för 
äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL att rapportera in. 

Kommunen hade 1 verkställda beslut gällande kontaktperson 
enligt 9 § p 4 LSS att rapportera in.  

Kommunen hade 1 beslut gällande kontaktperson enligt 9 § p 4 
LSS som avslutats utan att verkställas att rapportera in.  

Fördelning för kön: 5 kvinnor, 1 man 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-19, § 96 
Socialnämnden 2022-04-27, § 85 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-05-08 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2022-04-19 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-19 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 96 

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för 
vård och omsorg kvartal 1 2022 

2022/164 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige anteckna till protokollet att 
information om rapporten lämnats. 

Sammanfattning 
Redovisning av kvartalsrapport 1 2022 av ej verkställda beslut 
enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS. 

Kommunen hade 2 ej verkställda beslut att rapportera. De gällde 
särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL.  

Beslutsdatum 2021-06-29 samt 2021-09-23. 

Kommunen hade 2 verkställda beslut gällande särskilt boende för 
äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL att rapportera in. 

Kommunen hade 1 verkställda beslut gällande kontaktperson 
enligt 9 § p 4 LSS att rapportera in.  

Kommunen hade 1 beslut gällande kontaktperson enligt 9 § p 4 
LSS som avslutats utan att verkställas att rapportera in.  

Fördelning för kön: 5 kvinnor, 1 man 

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2022-04-27, § 85 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-05-08 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2022-04-19 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag.
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 2022-05-08 Dnr 2022/164-759 

Kommunstyrelsen 

Johan Nilsson Kommunstyrelsen 
Kommunsekreterare 
0304-60 10 27 
johan.nilsson@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande - Rapportering av ej verkställda 
beslut till Inspektionen för vård och omsorg, kvartal 1 
2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige anteckna till protokollet att information om 
rapporten lämnats. 

Sammanfattning 
Redovisning av kvartalsrapport 1 2022 av ej verkställda beslut enligt 4 
kap 1 § SoL och 9 § LSS. 

Kommunen hade 2 ej verkställda beslut att rapportera. De gällde 
särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL.  

Beslutsdatum 2021-06-29 samt 2021-09-23. 

Kommunen hade 2 verkställda beslut gällande särskilt boende för äldre 
enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL att rapportera in. 

Kommunen hade 1 verkställda beslut gällande kontaktperson enligt 9 § 
p 4 LSS att rapportera in.  

Kommunen hade 1 beslut gällande kontaktperson enligt 9 § p 4 LSS 
som avslutats utan att verkställas att rapportera in.  

Fördelning för kön: 5 kvinnor, 1 man 

För mer information i ärendet hänvisas till socialförvaltningens 
tjänsteutlåtande 2022-04-19. 

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2022-04-27, § 85 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) 

 2022-05-08 Dnr 2022/164-759

Bilagor 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2022-04-19 
 
 
 
Evike Sandor 
Kommundirektör

66



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 85 

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för 
vård och omsorg kvartal 1 2022 

2022/79 

Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att information om 
rapporten lämnats. 

Sammanfattning 
Redovisning av kvartalsrapport 1 2022 av ej verkställda beslut 
enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS. 

Kommunen hade 2 ej verkställda beslut att rapportera. De gällde 
särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL.  

Beslutsdatum 2021-06-29 samt 2021-09-23. 

Kommunen hade 2 verkställda beslut gällande särskilt boende för 
äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL att rapportera in. 

Kommunen hade 1 verkställda beslut gällande kontaktperson 
enligt 9 § p 4 LSS att rapportera in.  

Kommunen hade 1 beslut gällande kontaktperson enligt 9 § p 4 
LSS som avslutats utan att verkställas att rapportera in.  

Fördelning för kön: 5 kvinna, 1 man  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-19 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, kommunens revisorer  
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

 2022-04-19 Dnr 2022/79-700 

Socialnämnden 

Emma Dolonius Socialnämnden 
Nämndsekreterare 
0304-60 10 73 
emma.dolonius@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen 
för vård och omsorg, kvartal 1 2022 

Förslag till beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att information om rapporten 
lämnats. 

Sammanfattning 
Redovisning av kvartalsrapport 1 2022 av ej verkställda beslut enligt 4 
kap 1 § SoL och 9 § LSS. 

Kommunen hade 2 ej verkställda beslut att rapportera. De gällde 
särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL.  

Beslutsdatum 2021-06-29 samt 2021-09-23. 

Kommunen hade 2 verkställda beslut gällande särskilt boende för äldre 
enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL att rapportera in. 

Kommunen hade 1 verkställda beslut gällande kontaktperson enligt 9 § 
p 4 LSS att rapportera in.  

Kommunen hade 1 beslut gällande kontaktperson enligt 9 § p 4 LSS 
som avslutats utan att verkställas att rapportera in.  

Fördelning för kön: 5 kvinna, 1 man  

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, kommunens revisorer  
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) 

 2022-04-19 Dnr 2022/79-700

Ärendet  
Kommunens socialnämnd är skyldig att varje kvartal anmäla till 
Inspektionen för vård och omsorg om en beviljad insats inte verkställts 
inom tre månader. Nämnden ska på motsvarande sätt också rapportera 
om en insats avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. 
När ett gynnande beslut, som tidigare rapporterats som ej verkställt, 
senare verkställs ska detta rapporteras till Inspektionen för vård och 
omsorg. En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd 
enligt 4 kap 1 § SoL eller 9 § LSS som någon är berättigad till enligt 
beslut från kommunen, åläggs att betala en särskild avgift. Detsamma 
gäller om kommunen inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller 
biståndet efter det att verkställigheten avbrutits. Sanktionsavgiften 
tillfaller staten. 

Orsaker till att dessa beslut ej kunnat verkställas är  

Beslut 2021-06-29: Den enskilde har tackat nej till erbjudande, vill 
endast till specifikt boende. Bor idag på särskilt boende i annan 
kommun.  

Beslut 2021-09-23: Erbjuden plats 2022-01-21, tackar nej pga fel 
geografiskt läge. Vill vänta på ledig plats närmre nuvarande 
hemadress. Erbjuds 2022-04-12  den plats som önskats från början, 
inflytt under april. 

Beslutet som avslutats utan att verkställas avslutades pga att den 
enskilde meddelat att hen inte längre har samma behov av 
kontaktperson för tillfället och återkommer om behov finns.  

 

 

 
Shujaat Noormohamed  
Förvaltningschef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-02 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 120 

Arvodesbestämmelser inklusive fasta arvoden för 
mandatperioden 2023-2026 (Handlingar kompletteras) 

2022/167 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Anta arvodesbestämmelser inklusive sammanträdesarvoden 
för mandatperioden 2023–2026 i enlighet med bilaga 1 till 
tjänsteutlåtandet. 

2. Fastställa fasta arvoden för mandatperioden 2023–2026 enligt 
följande: 

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 40 % 

Förste och andre vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden 
10% vardera. 

Förste och andre vice ordförande i Barn och 
utbildningsnämnden 10 % vardera. 

Förste och andre vice ordförande i Socialnämnden 14 % 
vardera. 

Förste och andre vice ordförande i Kultur och fritidsnämnden 
7 % vardera. 

I övrigt enligt arvodesberedningens förslag, bilaga 2 till 
tjänsteutlåtandet. 

Rikard Larsson (S) och Benny Halldin (S) deltar ej i debatt eller 
beslut i punkt två avseende fasta arvodena för mandatperioden 
2023-2026. 

Reservation 
Martin Johansson (-) fd (SD) reserverar sig till förmån för eget 
förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-02 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sammanfattning 
Arvodesberedningen har upprättat förslag på nya 
arvodesbestämmelser, reviderat sammanträdesarvode samt fasta 
arvoden för nästa mandatperiod.  

Ett förslag till fasta arvoden nästa mandatperiod för 
bolagsstyrelserna kommer att överlämnas av arvodesberedningen 
under hösten 2022. 

Tidigare beslut 
Arvodesberedningen 2022-05-25 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-06-01 
Arvodesbestämmelser inklusive sammanträdesarvoden för 
mandatperioden 2023-2026, bilaga 1 
Förslag till fasta arvoden för mandatperioden 2023-2026, bilaga 2 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla förslaget till 
arvodesbestämmelser inklusive sammanträdesarvoden, samt föreslå 
följande fasta arvoden: 

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 40 % 

Förste och andre vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden 
10% vardera. 

Förste och andre vice ordförande i Barn och utbildningsnämnden 
10 % vardera. 

Förste och andre vice ordförande i Socialnämnden 14 % vardera. 

Förste och andre vice ordförande i Kultur och fritidsnämnden 7 % 
vardera. 

I övrigt enligt arvodesberedningens förslag, bilaga 2 till 
tjänsteutlåtandet. 

Benny Halldin (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arvodesberedningens förslag till arvodesbestämmelser inklusive 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-02 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

sammanträdesarvoden, samt meddelar att Socialdemokraterna ej deltar 
i beslut avseende de fasta arvodena för nästkommande mandatperiod. 

Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla Bo 
Bertelsens (M) förslag, med följande tillägg till sammanträdesarvodena: 

”Vid digital protokollsjustering utgår 200 kronor i arvode” 

George Strömbom (C) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla Bo 
Bertelsens (M) förslag. 

Beslutsgång 1 
Ordförande tar inledningsvis ställning till förslaget avseende 
arvodesbestämmelser inklusive sammanträdesarvoden och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Bo Bertelsens (M) och 
arvodesberedningens upprättade förslag. 

Beslutsgång 2 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen ska bifalla eller avslå Martin 
Johanssons (-) fd (SD) tilläggsförslag om arvodering vid digital 
protokollsjustering och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för att bifalla Martin Johanssons (-) fd (SD) tilläggsförslag. 

Nej-röst för att avslå Martin Johanssons (-) fd (SD) tilläggsförslag. 

Omröstningsresultat 
1 Ja-röst, Martin Johansson (-) fd (SD). 

10 Nej-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Magne Hallberg 
(KD), George Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP), Rikard Larsson 
(S), Benny Halldin (S), Cyril Esbjörnsson (TP), Magnus Gullbrandsson 
(TP), Björn Möller (KD) fd (M). 

Kommunstyrelsen avslår tilläggsförslaget. 

Beslutsgång 3 
Ordförande tar därefter ställning till förslaget avseende förslaget till 
fasta arvoden för nästkommande mandatperiod och finner att 
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Bo Bertelsens (M) förslag.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-02 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Protokollsanteckning 
Benny Halldin (S), Rikard Larsson (S) och Anette Johannessen (S) 
anmäler protokollsanteckning enligt följande: 

”Undertecknade anmäler en Protokollsanteckning för att tydliggöra 
varför Socialdemokraterna inte deltog i beslutet om fasta arvoden för 
2023-2026.  

Det brukliga är att man inför varje mandatperiod tar ett beslut innan 
valet om hur den politiska organisationen med därtill hörande arvoden 
skall se ut under nästa mandatperiod. Detta förbereds av en 
Arvodesberedning där samtliga partier har en representant. 

När Arvodesberedningen väl enats och förankrat sina förslag hos 
respektive partier är tanken att detta skall utgöra en överenskommelse 
för hur den politiska formalia skall fungera för nästa mandatperiod. 

Detta har inte fungerat för mandatperioden 2018-2022, då den politiska 
ledningen i kommunen kohandlat om så väl arvoden som organisation 
för att kunna sitta kvar vid makten. 

Då vi såg tydliga risker att detta förfarande skulle fortsätta även för 
mandatperioden 2023-2026 vill vi inte binda upp Socialdemokraterna 
för en överenskommelse som andra inte anser sig behöva hålla.  

Socialdemokraternas starka övertygelse är att en grundförutsättning för 
att få ordning på Tjörns kommun såväl i avseende av styrning som 
politiskt klimat så behövs att vi i alla partier står fast vid avtal och 
överenskommelser.  

Under mötet kom ett nytt förslag till fasta arvoden från Bo Bertelsen 
(M). Detta förslag avviker på principiellt viktiga punkter från det 
Arvodesberedningen presenterade. Bo Bertelsen (M)´s agerade 
bevisade tydligt att Socialdemokraternas farhågor varit välgrundade. 
Att man från den politiska ledningen inte anser sig behöva stå fast vid 
överenskommelser. 

Rikard Larsson (Socialdemokraterna) 

Benny Halldin (Socialdemokraterna) 

Anette Johannessen (Socialdemokraterna)”
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Protokoll från Arvodesberedningens möte 2022-05-25 
 
Tid:  18:00 – 20:00 
 
Plats:  Kommunhuset, Skärhamn 
  
Närvarande: Anders G Högmark (M), ordförande 
  Benny Halldin (S), vice ordförande 

Jeanette Lagervall (V), ledamot 
Rikard Simensen (SD), ledamot 
Roland Flyckt (KD), ledamot 
Inga Olsson (C), ledamot 
Peter Gustavsson (TP), ledamot 
Karl Blom (MP), ledamot 

 
   
Ej närvarande Gunnemar Olsson (L), ledamot 
   
 
 
§ 1.  
Ordförande öppnar mötet  
 
§ 2.  
Val av justeringsperson 
Till att justera dagens protokoll valdes Benny Halldin (S). 
 
§ 3. 
Fastställande av dagordning 
Arvodesberedningen fastställer dagordningen. 
 
Som övrig fråga noteras Karl Bloms (MP) tidigare inlämnade skrivelse om översyn av 
partistöd.  
 
§ 4. 
Arvodesbestämmelser och fasta arvoden för mandatperioden 2023-2026 
Arvodesberedningen gör en genomgång av utkastet till arvodesbestämmelser och 
fasta arvoden inför kommande mandatperiod. 
 
Vid sammanträdet beslutar arvodesberedningen att behandla arvodesbestämmelser, 
sammanträdesarvoden och fasta arvoden var för sig. 
 
1. Arvodesbestämmelser 
 
Efter en genomgång av arvodesbestämmelserna beslutar en enig arvodesberedning 
att överlämna förslag till kommunstyrelsen, för antagande av kommunfullmäktige. 
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Inför mandatperioden kommer en bilaga till arvodesbestämmelserna att upprättas, 
som belyser exempel på arbetsuppgifter som ankommer på ordförande i nämnd eller 
styrelse. 
 
2. Sammanträdesarvode 
 
Inför nästkommande mandatperiod föreslås följande ändringar vad gäller 
sammanträdesarvode: 
 
 Grundarvode 1:a timman höjs från 350 kronor till 400 kronor 
 Justeringsarvode uppgår till grundarvode om 400 kronor. Om justeringstillfället 

understiger 30 minuter utgår halva beloppet 200 kronor. 
 Ersättningen för kommunfullmäktiges sammanträde höjs från 600 kronor till 900 

kronor, för att återspegla genomsnittlig sammanträdestid. 
 
Arvodesberedningen beslutar enhälligt att överlämna förslaget till kommunstyrelsen, 
för antagande av kommunfullmäktige. 
 
3. Fasta arvoden 
 
Benny Halldin (S) meddelar att Socialdemokraterna ej deltar i behandlingen och 
beslutet gällande förslag till fasta arvoden för mandatperioden 2023-2026. 
 
Arvodesberedningen beslutar inledningsvis att fasta arvoden för bolagsstyrelser inte 
behandlas vid dagens sammanträde. Förslag kommer upprättas efter sommaren, 
efter dialog med moderbolagets företrädare. 
 
Det noteras att arvodessättningen för vice ordföranden i nämnder grundar sig i 
förutsättningen att 2:e vice ordförande normalt tillsätts av oppositionen. 
 
Vid genomgången framkommer följande förslag: 
 
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 
 
Jeanette Lagervall (V) föreslår att procentsatsen för kommunstyrelsens 2:e vice 
ordförande fastställs till 57,5 %. 
 
Karl Blom (MP) och Roland Flyckt (KD) yrkar bifall till Jeanette Lagervalls (V) förslag. 
 
Peter Gustavsson (TP) föreslår att procentsatsen ska fastställas till 43 %. 
 
Arvodesberedningen beslutar i enlighet med Jeanette Lagervalls (V) förslag. 
 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande 
 
Rikard Simensen (SD) deltar ej i beslutet avseende kultur- och fritidsnämndens fasta 
arvoden. 
 
Karl Blom (MP) föreslår att procentsatsen för kultur- och fritidsnämnden ordförande 
fastställs till 25 %. 
 
Peter Gustavsson (TP) föreslår att procentsatsen ska vara oförändrad, 20 %. 
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Jeanette Lagervall (V) föreslår att procentsatsen ska fastställas till 23 %. 
 
Ordförande frågar först vilka som stödjer att arvodesnivån höjs: 
 
Ja-röst: Inga Olsson (C), Roland Flyckt (KD), Karl Blom (MP), Jeanette Lagervall (V), 
Anders G Högmark (M). 
 
Nej-röst: Peter Gustavsson (TP). 
 
Efter att en majoritet röstat för en höjning genomför ordförande en omröstning för att 
ta ställning till förslaget om 23 % eller 25 %. 
 
23 %: Jeanette Lagervall (V), Peter Gustavsson (TP), Anders G Högmark (M). 
 
25 %: Karl Blom (MP), Inga Olsson (C), Roland Flyckt (KD). 
 
Med ordförandes utslagsröst beslutar arvodesberedningen att föreslå en höjning av 
procentsatsen för ordförande i kultur- och fritidsnämnden till 23 %, från dagens 20 %. 
 
Peter Gustavsson (TP) reserverar sig mot beslutat att höja arvodet. 
 
Arvodesberedningen beslutar därefter, att med ändringarna genomförda på dagens 
sammanträde, överlämna förslaget till fasta arvoden till kommunstyrelsen, för 
antagande av kommunfullmäktige. 
 
§ 5. 
Övriga frågor 
Karl Blom (MP) lyfter frågeställning om status för tidigare inlämnad skrivelse om 
revidering av partistöd. 
 
Arvodesberedningen uppdrar förvaltningen att till nästkommande sammanträde 
framta underlag som visar på alternativa beräkningsmetoder. 
 
§ 7. Nästa sammanträde 
Nästa sammanträde för arvodeberedningen genomförs 22 juni kl. 18:00. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Johan Nilsson 
Sekreterare 
 
 
Justeras     Justeras 
 
 
 
Anders G Högmark   Benny Halldin 
Ordförande    Vice ordförande
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) 

 2022-06-01 Dnr 2022/167-003 

Kommunstyrelsen 

Johan Nilsson Kommunstyrelsen 
Kommunsekreterare 
0304-60 10 27 
johan.nilsson@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande – Arvodesbestämmelser inklusive 
fasta arvoden för mandatperioden 2023-2026 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Anta arvodesbestämmelser inklusive sammanträdesarvoden för 
mandatperioden 2023–2026 i enlighet med bilaga 1 till 
tjänsteutlåtandet. 

2. Fastställa fasta arvoden för mandatperioden 2023–2026 i enlighet 
med bilaga 2 till tjänsteutlåtandet. 

Sammanfattning 
Arvodesberedningen har upprättat förslag på nya 
arvodesbestämmelser, reviderat sammanträdesarvode samt fasta 
arvoden för nästa mandatperiod.  

Ett förslag till fasta arvoden nästa mandatperiod för bolagsstyrelserna 
kommer att överlämnas av arvodesberedningen under hösten 2022. 

Tidigare beslut 
Arvodesberedningen 2022-05-25 

Bilagor 
Arvodesbestämmelser inklusive sammanträdesarvoden för 
mandatperioden 2023-2026, bilaga 1 
Förslag till fasta arvoden för mandatperioden 2023-2026, bilaga 2 
 
 
Evike Sandor 
Kommundirektör
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Arvodesbestämmelser                                         
  för förtroendevalda                                                       
               i                                                                         
     Tjörns kommun 

                           Mandatperioden 2023–2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställt arvodesberedningen 2022-05-25 

Antagna av kommunfullmäktige 2022-xx-xx, § xx 
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2 

Tillämpningsområde 

§ 1 

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda inom Tjörns kommun och dess kommunala bolag 
som avses i 4 kap kommunallagen (SFS 2017:725) 

Arvoden till förtroendevalda kan utgå i två olika former, fast arvode eller sammanträdesarvode. 

Med förtroendevalda menas:  

ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, nämnder, styrelser, hel- och delägda kommunala 
bolag, revisorer och deras ersättare.  

Bestämmelser gäller även:  

 Ledamöter i beredningsgrupper och intressesammansatta organ som utsetts i enlighet med 
kommunens regler samt de som i övrigt är valda av kommunen och som inte får ersättning på 
annat sätt 

 Efter beslut av respektive bolagsstämma för uppdrag som styrelseledamot och 
lekmannarevisor eller suppleant för dessa i aktiebolag som är hel- eller delägda av 
kommunen 

 För uppdrag i stiftelse när kommunen ska besluta om arvoden 

 Adjungerade ledamöter i nämnder och styrelser 

 Vigsel- och begravningsförrättare 

 
Fast arvode                                                                                                                             
(uppdrag på heltid eller minst 40 procent av heltid) 
 
§ 2 

Fast arvode kan utgå till innehavare av uppdrag på heltid eller minst 40 procent av heltid med 
angivna belopp och utbetalas månadsvis. Det fasta arvodet är avsett ersätta förtroendevald för alla de 
arbetsuppgifter som ligger inom uppdraget för ordförandeskapet. Exempel på sådana arbetsuppgifter 
anges i bilaga 1 till arvodesbestämmelserna. 

 

Fast arvode                                                                           
(uppdrag mindre än 40 procent av heltid)                                   

§ 3 

Fast arvode kan utgå till innehavare av uppdrag mindre än 40 procent av heltid med angivna 
belopp och utbetalas månadsvis. Den som har ett fast arvode under 40 procent av heltid har även rätt 
till ersättning för förlorad arbetsinkomst.      

Arbetsuppgifter som anses ingå utöver protokollförda sammanträden, justering av protokoll och som 
täcks av det fasta arvodet är:  

 Fullgöra samtliga för uppdraget förekommande uppdrag/uppgifter som gäller egen 
nämnd/styrelse i enlighet med § 2 
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 Besvara frågor och interpellationer i kommunfullmäktige 

Följande arbetsuppgifter utgår sammanträdesarvode utöver det fasta arvodet: 

 Presidiemöten, sammanträden i arbetsgrupper, kommittéer och verksamhetsråd, budget- 
bokslutsdialog som inte är begränsade till den egna nämnden och som är beslutade av 
Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, dess beredningar eller ordförande 

 Vid deltagande i externa kurs/konferenser av nämnd godkända  

 För egna studiebesök/praktik i verksamhet i Tjörns kommun max 2 heldagar alt. 4 halvdagar 
per kalenderår utgår sammanträdesarvode. (Gäller ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige). 

 Vid tillfälliga arbetsgrupper kan särskild arvodering utgå. Arvodesberedningen ansvarar för 
prövning, efter inkommen förfrågan.  

 

Sammanträdesarvode  

§ 4 

Förtroendevald får sammanträdesarvode med grundarvode för första timman och därefter timarvode 
för varje påbörjad halvtimma. Maximerat till ett grundarvode och sju timarvode per dygn.  

För restid i anslutning till sammanträde/konferens utanför kommunen utgår timarvode med 2/3 av 
sedvanligt timarvode. 

Sammanträdesarvode utgår för:  

 Sammanträde med organ den förtroendevalde tillhör om det förs protokoll eller likvärdiga 
anteckningar  

 Förrättning när en särskild inbjudan/kallelse finns. Av denna ska framgå villkor för ersättning 
och motsvarande. 

 Annan förrättning då beslut är taget i nämnd eller av nämnd utsedd beslutsdelegat  

 Sammanträde i kommunalt samrådsorgan/intressesammansatt organ 

 Besiktning eller inspektion 

 Överläggning/sammanträde med utomstående myndighet eller organisation 

 Förhandling eller förberedelse inom förhandling med personalorganisation eller annan 
motpart till kommunen 

 Informationsmöte, uppdrag som fadder, kontaktdagar, studiebesök, studieresa, kurs, 
konferens eller liknande som berör kommunal angelägenhet och den egna nämnden 

 Sammanträde i utredningskommittéer, projektgrupper, arbetsgrupper och den som utses att 
företräda kommunen i verksamhetsråd 

 Sammanträde inom ramen för budget- och bokslutsdialoger 

 Vid gemensam justering av protokoll. 
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Frånvaro  

§ 5 

För förtroendevalda som fullgör uppdrag och som uppbär fast arvode tillämpas sjuklönelagens regler 
om löneavdrag vid sjukdom på samma sätt som för anställd men först vid frånvaro som är längre än 
14 kalenderdagar. Avdrag på det fasta arvodet görs per kalenderdag. 

Förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller minst 40 procent av heltid och som är ledig för 
vård av barn (VAB) eller föräldraledighet ska löneavdrag på det fasta arvodet göras per kalenderdag 
från första dagen. 

Om förtroendevald, som har fast arvode, under en sammanhängande tid som överstiger en månad, 
inte kan fullgöra sitt uppdrag av annan orsak än sjukdom, vård av barn (VAB) eller föräldraledighet 
ska löneavdrag göras för frånvaro över en månad. Frånvaro beräknas utifrån protokollförda 
sammanträden. 

Det åvilar alltid den förtroendevalde att anmäla frånvaron. 

Förlorad arbetsinkomst  

§ 6 

Förtroendevald som tagit tjänstledigt för att fullgöra förtroendeuppdrag enligt § 4 för Tjörns 
kommun eller dess bolag har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt nedanstående 
bestämmelser. Detta gäller dock inte förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller betydande 
del av heltid (40 %).  

Grunden för rätten till ersättning är att den förtroendevalde faktiskt har förlorat arbetsinkomst 
(lönebortfall). En förtroendevald som är helt ledig från sin tjänst och därmed inte får någon lön från 
sin arbetsgivare har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, för tid då man är ledig. Det 
samma gäller för en förtroendevald som tagit partiell och generell tjänstledighet. Ersättning utgår inte 
för tid för inläsning av handlingar.  

Ersättning för förlorad arbetsinkomst grundas på i förväg inlämnad uppgift om månads- eller timlön 
och utgår med belopp per timma. Omräkning av månadslön till timlön sker genom att månadslön 
divideras med 165, vilket motsvarar ett genomsnittligt löneavdrag per timma. 

Rätt till förlorad arbetsinkomst förutsätter att förtroendevald lämnar in inkomstuppgift i början av ny 
mandatperiod och därefter vid varje inkomstförändring.  

Ersättning sker i enlighet med anmälda timmar på inlämnad reseräkning och kan utgå med högst 8 
timmar per dag. Om förtroendevald med skiftgång/schemalagd arbetstid visar, med intyg från 
arbetsgivaren, att arbetsinkomst förlorats med mer än 8 timmar utgår ersättning även för denna tid. 
Intyg om detta ska lämnas samtidigt med begäran om ersättning. 

Vid fråga om ställtid sker en prövning av nämndens ordförande vid respektive fall. 

Anställd som är förtroendevald: 

 Den förtroendevalde är skyldig att styrka den förlorade arbetsinkomsten. Ersättningsbeloppet 
för anställd grundas på den förtroendevaldes timlön enligt avtal. Timlönen ska vara styrkt av 
arbetsgivaren. Vid semesterledighet, kompensationsledighet, arbetstidsförkortning, 
flexledighet utgår ingen förlorad arbetsinkomst.  
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 Arbetstiden ska framgå av ett arbetstidsschema eller styrkas genom intyg.  

 Vid nattarbete, skiftarbete och dylikt ska arbetets art vara av den karaktären att arbetspasset 
inte går att bryta. Löneavdraget ska vara styrkt, arbetsledare ska bekräfta att arbetspasset inte 
kan brytas. Kan gälla för både dag och nattarbetare. 

 

Egen företagare som är förtroendevald 

 Med egenföretagare avses person som innehar F-skattsedel. Ersättningens storlek grundas i 
1:a hand på inlämnad uppgift om styrkt årsinkomst, styrkt sjukpenninggrundande inkomst 
och/eller senaste årets inlämnade självdeklaration. Denna ska vara styrkt. 

 Arbetstiden ska framgå i ett arbetstidsschema eller kunna styrkas på annat sätt. 

 För företagare företrädesvis i uppbyggnadsskede kan schablonersättning utgå. Schablonen är 
40 % av kommunalrådets arvode. Arvodesberedningen prövar rätten till ersättning efter 
ansökan.  

 Annan bedömning av arbetsinkomst avgörs i varje enskilt fall av arvodesberedningen.  

 

Övriga  

 I de fall den förtroendevalde har arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller föräldrapenning 
utgår ersättning med det belopp den förtroendevalde går miste om på grund av sitt uppdrag. 
Begärt belopp styrks med intyg eller motsvarande från ansvarig kassa. För 
Försäkringskassans godkännande av fullgörande av uppdrag under pågående sjukskrivning 
ansvarar den förtroendevalde.  
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Förlorad pensionsförmån – förlorad arbetsinkomst 

§ 7 

Förtroendevald har rätt till en schablonersättning för förlorad pensionsförmån. Ersättningen utges 
från det den förtroendevalde fyller 21 år och med samma procentsats som gäller för PFA-KL 
pension, tjänstemannakollektivet. Pensionsförmånen beräknas på den förtroendevaldes förlorade 
arbetsinkomst och betalas ut en gång per år. Avsättningen är 4,5 % av den förtroendevaldes förlorade 
arbetsinkomst. 

 

Förlorad semesterförmån  

§ 8 

Förtroendevald som tagit tjänstledigt för att fullgöra förtroendeuppdrag för Tjörns kommun i så stor 
omfattning att tjänstledigheten minskar antalet betalda semesterdagar är berättigad till ersättning för 
den förlorade semesterförmånen. Detta gäller dock inte förtroendevalda som fullgör uppdragen på 
heltid eller betydande del av heltid (40 %).  

En förtroendevald som är helt ledig från sin tjänst och därmed inte får någon lön från sin arbetsgivare 
har inte rätt till ersättning för förlorad semesterförmån för tid då man är ledig. Det samma gäller för 
en förtroendevald som tagit partiell och generell tjänstledighet.  

För att arvodesberedningen ska kunna pröva rätten till ersättning krävs begäran från den 
förtroendevalde samt intyg från arbetsgivaren som styrker storleken av den förlorade förmånen.  

 

Övriga kostnader 

§ 9 

Kostnader för barntillsyn, för barn under 12 år, som uppkommer under tid som den förtroendevalde 
fullgör sitt uppdrag har rätt till ersättning. Detta gäller dock inte förtroendevalda som fullgör 
uppdragen på heltid eller betydande del av heltid (40 %). Ersättning utgår inte till familjemedlemmar 
som svarar för barnpassning och inte heller för tid då ordinarie barnomsorg hade kunnat utnyttjas.  

Ersättning för barntillsyn betalas ut efter det att kostnaden uppstått och endast i samband med att 
sammanträdesersättning betalas ut.  

Förtroendevald med funktionsnedsättning kan yrka ersättning för de särskilda kostnader som 
uppkommit till följd av deltagande i sammanträdet eller motsvarande och som inte ersätts på annat 
sätt.  

Kostnaderna ska vara styrkta. 

Yrkande om ersättning enligt denna paragraf prövas av arvodesberedningen eller dess presidium. 
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Beslut om Pension, omställningsstöd mm  

§ 10 

För nytillträdda förtroendevalda efter valet 2022 gäller Omställningsstöd och Pension för 
förtroendevalda (OPF-KL). Dessa bestämmelser om omställningsstöd och pension har antagits av 
kommunfullmäktige 2021-10-21, § 200 och anges närmare i Pensionspolicy för Förtroendevalda.  

Enligt beslut av kommunfullmäktige 2014-06-11, § 121, är arvodesberedningen tillika 
pensionsmyndighet för förtroendevalda. 

 

Reseersättning, traktamente och övriga förmåner  

§ 11 

Reseersättning beviljas för resa mellan ordinarie bostad och förrättningsställe eller mellan 
tjänsteställe och förrättningsställe enligt BIA 10, samma ersättning som gäller för anställda om 
avståndet från bostaden och sammanträdesplatsen överstiger 5 km t o r. 

Kostnader för kollektivresa med Västtrafik som understiger 200 kronor ersätts och behöver inte vara 
styrkt. 

För övriga utlägg ex. parkeringsavgifter, resor, trängselskatt, m.m. där kvitto inte finns tillgängliga 
gäller undantaget upp till sammanlagt 100 kronor. Dessa tillägg kan redovisas och ersättas utan 
kvitto. 

Traktamente och resetillägg utgår endast vid flerdygnsförrättning och om avståndet mellan bostaden 
och förrättningsstället överstiger 50 km. 

För samtliga förtroendevalda ska avdrag för kostförmån göras vid alla tillfällen där gemensam lunch 
serveras som arbetsgivaren bekostar. (endagsförrättning). 

 

Grunduppgifter  

§ 12 

Varje förtroendevald ska till Tjörns kommun, kommunkansliet lämna de grunduppgifter kansliet 
begär för att kunna betala ut belopp enligt arvodesbestämmelserna samt verkställa skatteavdrag mm.  

Yrkande om ersättningar ska inkomma snarast, dock senast tre månader. Tidsbegränsningen kan 
förändras vid införande av digital arvodeshantering. 

För att säkerställa utbetalning nästkommande månad ska yrkande om ersättningar lämnas till 
sekreteraren senast den sista i månaden. Utbetalning sker av arvode efter att det är vederbörligt 
attesterat. 
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Tolkning  

§ 13 

Arvodesberedningen ansvarar för tolkningar samt göra mindre ändringar och tillägg avseende dessa 
bestämmelser. Vid beslut i sådana ärenden gäller i tillämpliga delar kommunallagens bestämmelser 
om nämnder. 

 

§ 14 

Tillämpning 

Kommunfullmäktige har 2014-06-11, § 121 antagit att arvodesberedningen tillika är 
pensionsmyndighet för förtroendevalda.  

Arvodesberedningen har till uppgift att utfärda tillämpningsföreskrifter i tillämpliga delar och 
upprätta arbetsordning för beredningens arbete.  

 

§ 15 

Vigsel- och begravningsförrättare 

Till av länsstyrelsen förordnade vigselförrättare i Tjörns kommun utgår ersättning med 400 kronor, 
vilket motsvarande en timme av Tjörns kommuns fastställda sammanträdesersättning. 

Genomförd vigsel ska kunna styrkas i samband med begäran om ersättning. 

 

Till förtroendevalda inom Tjörns kommun som åtar sig uppdrag som begravningsförrättare utgår 
ersättning motsvarande nedlagd tid, max 8 timmar enligt arvodesbestämmelser. 

Definitionen av förtroendevald följer Kommunallagens bestämmelser 4 kap. 1 §. 

 

Reseersättning kan utgå för resor inom Tjörns kommun. 
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Sammanträdesarvode  2023-2026   
Sammanträdesarvode 
Grundarvode 1:a timman 
Följande timmar 
Påbörjad halvtimma 
 
Max arvode/dag 

 
400:- 
200:- 
100:- 
 
400:- + 7 x 200:- = 1,800:- 

 

Justeringsarvode 
Grundarvode 
Om justeringstillfället 
understiger 30 minuter 

 
400:- 
200:- 
 

 

Kommunfullmäktige  
Arvode per möte 
 
 

 
900:-  

Ersättare ska anmäla när den 
kommer och om den lämnar 
mötet innan avslut. Är ersättaren 
närvarande hela mötet utgår 
900:-, lämnar den mötet eller 
inte är med hela mötestiden 
utgår ½ arvode. 

Kurs/konferens utom kommun 
Vid deltagande utom kommunen 
utgår sammanträdesarvode för 
restid med 2/3 av restiden 
(följande timmar) 

 
200:-/3x2 = 134:-/timma restid 
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Fasta arvoden 2019-01-01 - 2022-12-31 samt förslag till mandatperiod 2023-2026

Fasta arvoden
Namn förtroendevald med

uppdrag

Uppdrag

Förslag till procentsatser
2023-2026

Omfattning i procent
(75% av utgående

riksdgsarvode 71 500
år 2022  = 53 625)

2022
Fasta arvoden i
kronor / månad Namn

Kommunfullmäktige
Ordförande 12 10 5363 Anders G Högmark
1:e vice ordförande 4 5 2681 Martina Gullbrandsson
2:e vice ordförande 4 5 2681 Alma Sibrian

Kommunstyrelsen
Ordförande/kommunalråd 115 115 61669 Martin Johansen
1:e vice ordförande 20 20 10725 Bo Bertelsen
2:e vice ordförande 57,5 43 23059 Martin Johansson
Ledamot arbetsutskott 8 8 4290 Rosalie Sanyang

Björn Möller
Magne Hallberg

Samhällsbyggnadsnämnd
Ordförande 40 40 21450 Bengt-Arne Andersson
1:e vice ordförande 9 9 4826 Peter Andersson
2:e vice ordförande 11 11 5899 Rikard Larsson

Arvodesberedningen
Ordförande 3 3 1609 Anders G Högmark
Vice ordförande 0 0 0 Benny Halldin

Socialnämnden
Ordförande 50 52 27885 Gun Alexandersson Malm
1:e vice ordförande 13 15 8044 Susanne Landgren Jansson
2:e vice ordförande 15 17 9116 Anette Johannesen
Ledamot 2 st (au) 5 7 3754 Dan Gustavsson

Barbro Leidzén
Barn- o Utbildningsnämnd
Ordförande 40 40 21450 Gunnemar Olsson
1:e vice ordförande 9 9 4826 Bengt-Arne Andersson
2:e vice ordförande 11 11 5899 Maud Hultberg

Kultur- o Fritidsnämnd
Ordförande 23 20 10725 Benita Nilsson
1:e vice ordförande 6 5 2681 Frank Holvik
2:e vice ordförande 8 7 3754 Rikard Simensen

Revision
Ordförande 9 9 4826 Anders Forsman
Vice ordförande 6 6 3218 Dan-Tore Toresson
Ledamot 3 st 6 6 3218 Staffan Mattsson

3218 Henry Hermansson
3218 Mats Simonsson
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Valnämnden (valår)
Ordförande 4 4 2145 Robert Johansson

Överförmyndarnämnden
Vice ordförande 2 2 1073 Annika Andersson

Not: Vice ordförande tillfaller ej Tjörns kommun nästa mandatperiod. Ordförandeskap innehar Stenungsund och vice roterar bland övriga medlemmar
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-02 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 121 

Svar på motion från Alma Sibrian (V) om ändrad 
valperiod för nämnder och styrelser 

2021/380 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Motionen ska anses besvarad vad gäller mandattider för 
styrelseledamöter i de kommunala bolagen, samt  

2. Avslå motionen i övrigt.  

Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har kommit in med en motion med yrkande att 
förtroendevalda i kommunens nämnder och bolagsstyrelser ska 
väljas för ett år i taget.  

Motionen har skickats på remiss till övriga nämnder. Samtliga 
nämnder, förutom socialnämnden, bedömer att motionen ska 
avslås. Socialnämnden har valt att inte lämna något yttrande i 
ärendet. 

Med hänvisning till pågående arbete med revidering av 
ägardirektiv och bolagsordningen föreslås motionen vara 
besvarad vad gäller mandattider för styrelseledamöter i de 
kommunala bolagen. I övrigt föreslås motionen avslås. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-19, § 97 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-04-20, § 122 
Socialnämnden 2022-03-30, § 56 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-03-21, § 41 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-03-17, § 26 
Kommunfullmäktige 2021-12-16, § 254 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-05-10 
Motion från Alma Sibrian (V) 2021-12-10 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-02 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-19 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 97 

Svar på motion från Alma Sibrian (V) om ändrad 
valperiod för nämnder och styrelser 

2021/380 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att  

1. Motionen ska anses besvarad vad gäller mandattider för 
styrelseledamöter i de kommunala bolagen, samt  

2.  Avslå motionen i övrigt.  

Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har kommit in med en motion med yrkande att 
förtroendevalda i kommunens nämnder och bolagsstyrelser ska 
väljas för ett år i taget.  

Motionen har skickats på remiss till övriga nämnder. Samtliga 
nämnder, förutom socialnämnden, bedömer att motionen ska 
avslås. Socialnämnden har valt att inte lämna något yttrande i 
ärendet. 

Med hänvisning till pågående arbete med revidering av 
ägardirektiv och bolagsordningen föreslås motionen vara 
besvarad vad gäller mandattider för styrelseledamöter i de 
kommunala bolagen. I övrigt föreslås motionen avslås. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-04-20, § 122 
Socialnämnden 2022-03-30, § 56 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-03-21, § 41 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-03-17, § 26 
Kommunfullmäktige 2021-12-16, § 254 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-05-10 
Motion, bilaga 1 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-19 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) och George Strömbom (C) föreslår att 
arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag. 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) 

 2022-05-10 Dnr 2021/380-101 

Kommunstyrelsen 

Hans Blomqvist Kommunstyrelsen 
Kommunjurist 
0304-60 10 53 
hans.blomqvist@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande – Motion från Alma Sibrian (V) om 
ändrad valperiod för nämnder och styrelser 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
föreslå kommunfullmäktige besluta att  

1. Motionen ska anses besvarad vad gäller mandattider för 
styrelseledamöter i de kommunala bolagen, samt  

2.  Avslå motionen i övrigt.  

Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har kommit in med en motion med yrkande att 
förtroendevalda i kommunens nämnder och bolagsstyrelser ska väljas 
för ett år i taget.  

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-12-16, § 254 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-03-17, § 26 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-03-21, § 41 
Socialnämnden 2022-03-30, § 56 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-04-20, § 122 

Bilagor 
Motion, bilaga 1 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (3) 

 2022-05-10 Dnr 2021/380-101

Ärendet  
Alma Sibrian (V) har kommit in med en motion med följande innehåll. 

Då det i Tjörns Kommun råder en för stor ”rörlighet” bland våra politikers 
olika uppdrag i nämnder och bolag, föreslår Vänsterpartiet att; 

politiker väljs av Kommunfullmäktige på ett (1) år 

Följaktligen inte på fyra år som nu råder utan bara på ett år. Efter 1 år kan 
man väljas om, om respektive parti så anser. Vänsterpartiet anser att detta 
skulle vara viktigt del i vårt demokratiarbete och kan vara en del i att återskapa 
förtroendet för Tjörns politiker. 

Förvaltningens utredning 

Nämnder 

Enligt lag ska ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen väljas för fyra 
år i taget (kommunallagen 6 kap. 18 §). För övriga nämnder står det 
kommunen fritt att bestämma regler om mandattider (kommunallagen 
6 kap. 19 §).  

Även om fullmäktige har stor frihet att välja mandattid för övriga 
nämnder har det i lagens förarbeten påpekats att det är viktigt att i 
nämnder med uppgifter som innefattar myndighetsutövning mot 
enskilda inte ha för korta mandattider. Detta för att ledamöterna ska 
ges tillfälle att skaffa sig goda kunskaper och rik erfarenhet inom sina 
respektive ansvarsområden (prop. 1990/91:117 s 92).  

Med hänsyn till vad som anförs i lagens förarbeten föreslår 
förvaltningen att kommunen även framöver tillämpar fyraåriga 
mandatperioder för förtroendevalda i nämnder.  

Bolag  

Vad gäller bolag så är huvudregeln att styrelseledamöter i aktiebolag 
utses för ett år i taget (aktiebolagslagen 8 kap. 13 §). Det finns dock 
möjlighet att göra avsteg från denna huvudregel och istället tillämpa en 
mandattid om högst fyra år. För kommunens bolag har detta undantag 
tillämpats och respektive bolagsordning föreskriver en mandattid om 
fyra år.  
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (3) 

 2022-05-10 Dnr 2021/380-101

Det finns kommuner som tillämpar aktiebolagens huvudregel om 
ettårig mandattid för styrelseledamöter i de kommunala bolagen. Detta 
gäller t.ex. för bolag i både Göteborgs stad och Mölndals stad.  Det finns 
även exempel på kommuner där styrelseledamöter i de kommunala 
bolagen väljs för två år i taget, t.ex. Norrtälje vatten och avfall AB.  

I Tjörns kommun pågår det för närvarande ett arbete med de 
kommunala bolagens bolagsordningar och ägardirektiv. Inom ramen 
för detta arbete kommer styrelseledamöters mandattider att behandlas. 
Innan arbetet med bolagsordningar och ägardirektiv är färdigt bedöms 
det vara olämpligt att ta ställning till frågan om ändrade mandattider. 
Med hänsyn till det pågående arbetet föreslår förvaltningen istället att 
motionen ska anses besvarad i denna del.  

Övriga nämnders inställning till motionen  

Motionen har skickats på remiss till övriga nämnder.  

Samtliga nämnder, förutom socialnämnden, bedömer att motionen ska 
avslås. Socialnämnden har valt att inte lämna något yttrande i ärendet.  

 
 
Evike Sandor 
Kommundirektör
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-20 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 122 

Motion från Alma Sibrian (V) om ändrad valperiod för 
nämnder och styrelser 

2022/30 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Sammanfattning 
Vänsterpartiet genom Alma Sibrian (V) har lämnat in en motion om 
ändrad valperiod för nämnder och styrelser. Motionen yrkar på att 
politiker ska väljas av kommunfullmäktige på ett (1) år, istället för som 
idag på fyra år. Motionen har remitterats till samtliga nämnder för 
inhämtande av synpunkter. Eftersom det är en rent politisk fråga som 
motionen gäller, så föreligger ingen handläggning från förvaltningens 
sida. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2022-04-20, § 254 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av övriga förvaltningars motionssvar 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Berndtsson (S), Peter Andersson (L) och Urban Möller (L) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Protokollsanteckning 
Jeanette Lagervall (V) anmäler protokollsanteckning enligt följande: ” 
Syftet med motionen är att undvika att ledamöter kan uppbära arvode 
utifrån kommunala skattemedel utan att representera något politiskt 
parti. Ledamoten representerar således enbart sig själv. För 
Vänsterpartiet Jeanette Lagervall” 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-30 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 56 

Remiss till nämnderna avseende motion från Alma 
Sibrian (V) om ändrad valperiod för nämnder och 
styrelser 

2022/41 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att inte avge något yttrande. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har getts möjlighet att yttra sig över motion till 
Kommunfullmäktige 2021-12-10 från Alma Sibrian (V) om ändrad 
valperiod för nämnder och styrelser. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-12-16, § 254 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-02-14 
Motion 2021-12-10 
 

Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-21 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 41 

Remiss: Ändrad valperiod för nämnder och styrelser 

2022/21 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår 
Alma Sibrians motion om ändrad valperiod för nämnder och styrelser. 
 
Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om 
ändrad valperiod för nämnder och styrelser, med följande yrkande: 

”politiker väljs av Kommunfullmäktige på ett (1) år”. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-16 att motionen fick ställas och 
att remittera den till kommunstyrelsen, som i sin tur remitterade 
motionen vidare till nämnderna för yttrande. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-12-16, § 254 

Beslutsunderlag 
Motion från Alma Sibrian (V) om ändrad valperiod för nämnder och 
styrelser 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kultur- och fritidsnämnden föreslår 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Carl Bloom (TP) och Magnus Andersson (M) föreslår att nämnden 
beslutar enligt Gert Kjellbergs förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Gert Kjellbergs 
förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-17 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 26 

Remiss till nämnderna avseende motion från Alma 
Sibrian (V) om ändrad valperiod för nämnder och 
styrelser 

2022/32 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 
avslå motionen. 

Sammanfattning 
Vänsterpartiet har föreslagit att politiker ska väljas av 
kommunfullmäktige på ett år i stället för nuvarande fyra år i taget. 
Ärendet har lämnats på remiss till barn- och utbildningsnämnden. 

Nämnderna ansvarar för den löpande verksamheten inom 
kommunen och de förtroendevalda innehar det yttersta ansvaret. 
Med anledning av det ansvar som vilar på de kommunala 
nämnderna och bolagen krävs också att nämndens 
förtroendevalda politiker ges möjlighet att sätta sig in i nämndens 
verksamhet. Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att ett år 
är för kort tid för att sätta sig in helt i nämndens verksamhet. En 
ettårsperiod riskerar att innebära än mer förändringar i nämndens 
konstellation än i dagsläget vilket i sin tur innebär risk för 
minskad kontinuitet och att nämndens möjlighet att utföra sitt 
uppdrag försvåras genom att en stor ruljangs av ledamöter och 
ersättare sker.  

Samverkan 
FSG 2022-03-16 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-08 
Motion från Alma Sibrian (V) om ändrad valperiod för nämnder 
och styrelser 
Beslut kommunfullmäktige 2021-12-16 Anmälan av motion – 
Alma Sibrian (V) 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-16 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 254 

Anmälan av motion från Alma Sibrian (V) om ändrad 
valperiod för nämnder och styrelser 

2021/380 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och remitteras till 
kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har lämnat in en motion om ändrad valperiod för 
nämnder och styrelser, med följande yrkande: 

”politiker väljs av Kommunfullmäktige på ett (1) år” 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-12-10 
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MOTION 
 
 
Ställd till 
 
KOMUNFULLMÄKTIGE 
TJÖRNS KOMMUN 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOTION ANG TIDEN FÖR VAL TILL NÄMNDER OCH BOLAG 
 
 
Då det i Tjörns Kommun råder en för stor ”rörlighet” bland våra politikers olika uppdrag i nämnder 
och bolag, föreslår Vänsterpartiet att; 
 
 politiker väljs av Kommunfullmäktige på ett (1) år 
 
 
Följaktligen inte på fyra år som nu råder utan bara på ett år.  Efter 1 år kan man väljas om, om 
respektive parti så anser. Vänsterpartiet anser att detta skulle vara viktigt del i vårt demokratiarbete 
och kan vara en del i att återskapa förtroendet för Tjörns politiker. 
 
 
 
 
 
 
För Vänsterpartiet 
 
 
 
 
/Alma Siprian/
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Tjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet  
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Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Svar på interpellation från Alma Sibrian (V) om         
VA-kostnader 

Med hänvisning till avtalet om renvattenleverans mellan Stenungsunds 
och Tjörns kommun, som kommunfullmäktige beslutade att ingå 2022-
04-21, har Alma Sibrian (V) genom sin interpellation ställt två frågor 
enligt följande:  

”Hur mycket kommer brukningskostnaderna för vatten öka de 
närmaste fem åren? 

Hur mycket kommer va-taxan att höjas med per år under samma 
period?” 

Svar på interpellationen: 

Avtalet mellan Stenungsunds kommun och Tjörns kommun kring 
renvattenleverans, med kända beräkningar idag, kommer kosta Tjörns 
kommun netto 3,1 mkr.  

Hur finansieringen ska hanteras är en fråga som avgörs i 
budgetprocessen 2023 inför 2024 års budget. 

Inom vattentjänstlagen ska den kostnad som hör till nuvarande 
generation betalas av VA-kollektivet och framtida satsningar hanteras 
av skattekollektivet. I vilken grad av ovan kostnad som kommer belasta 
de olika kollektiven 2024 är inte klart idag. 

2021 gjordes en taxajustering för VA vilket lett till att ett överskott nu 
genereras de kommande fem åren. Kostnaden för avtalet ryms inom 
nuvarande resultat och därmed görs bedömningen att någon höjning av 
VA-taxan inte är nödvändig utifrån avtalet. 

 
 
Martin Johansen 
Kommunstyrelsens ordförande
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-19 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 117 

Anmälan av interpellation från Alma Sibrian (V) ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om 
VA-kostnader 

2022/170 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 
 
Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har lämnat in en interpellation ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om VA-kostnader, 
enligt följande: 

”Mot bakgrund att det nyligen godkändes ett avtal mellan 
Stenungsund och Tjörn avseende renvattenleveranser där vi ska ta 
emot 50 % av vad Stenungsund behöver. Vänsterpartiet menar att detta 
kommer att ge en kraftig fördyring för brukare i Tjörns kommun. 
Tillika med att när vattenleveranserna blir tillräckligt höga från 
Stenungsund måste vi avstå vårt eget vatten, som kostar mindre än en 
fjärdedel att ”tillverka”. 

Hur mycket kommer brukningskostnaderna för vatten öka de närmaste 
fem åren? 

Hur mycket kommer va-taxan att höjas med per år under samma 
period?” 

Beslutsunderlag 
Interpellation 2022-05-12 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-02 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 117 

Återremitterat ärende: Framtida skolstruktur i Tjörns 
kommun 

2017/355 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Alternativ 6 ska utgöra framtida skolstruktur på Tjörn:  
F-9 Bleket eller närmare Skärhamn. F-9 Häggvall/Fridas Hage. 

2. En skyndsam utredning om framkomligheten för de olika 
lokaliseringarna ska genomföras. 

Reservation 
Björn Möller (KD) fd (M), Magne Hallberg (KD), Rikard Larsson (S), 
Benny Halldin (S) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Martin Johansson (-) fd (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Cyril Esbjörnsson (TP) och Magnus Gullbrandsson (TP) reserverar sig 
skriftligt mot beslutet. Reservationen redovisas sist i paragrafen. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 maj 2021 att 
remittera de redovisade förslagen avseende skolstruktur och 
lokalförsörjning inom Tjörns kommun till samtliga nämnder och 
styrelser. Förslagen som skickades på remiss var följande:  

• Alternativ 1 
F1-3 Skärhamn, Myggenäs, Rönnäng, Kållekärr. 4-9 Häggvall/Fridas 
Hage. 4-9 Skärhamn 

• Alternativ 2 
F-3 Skärhamn, Myggenäs, Rönnäng, Kållekärr. 4-9 Häggvall/Fridas 
Hage. 4-9 Bleket 

• Alternativ 3 
F-3 Kållekärr, Myggenäs. F-6 Skärhamn, Rönnäng. F-9 
Häggvall/Fridas Hage 

 

1 F står för förskoleklass 
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Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

• Alternativ 4 (som idag) 
F-5 Kållekärr, Myggenäs, Fridas Hage. F-6 Skärhamn, Rönnäng. 6-9 
Häggvall. 7-9 Bleket 

• Alternativ 5 
F-3 Kållekärr, Myggenäs. F-6 Skärhamn, Rönnäng. 7-9 Bleket. F-9 
Häggvall/Fridas Hage 

• Alternativ 6 
F-9 Bleket eller närmare Skärhamn. F-9 Häggvall/Fridas Hage 

Samtliga remissinstanser, med undantag från Tjörns Hamnar AB, 
har inkommit med remissvar.  

Under våren och hösten har även invånardialog i 
skolstrukturfrågan genomförts i två steg. Resultatet från 
invånardialogen ska, enligt kommunens beslutade policy för 
invånardialog, användas som beslutsunderlag i 
skolstrukturfrågan. 

Remissvaren och invånardialogerna visar på en delad syn om hur 
den framtida skolstrukturen ska utformas. I merparten av de 
remissvar som nämnderna har överlämnat, inklusive barn- och 
utbildningsnämnden, kan man i förvaltningarnas bedömningar 
utläsa att alternativ 6 är det förslag som skulle vara mest 
gynnsamt för respektive verksamhet. Alternativ 6 har exempelvis 
förordats av barn- och utbildningsförvaltningen av följande skäl: 

Tjörns kommun använder drygt 126tkr per elev i grundskolan 
vilket är ca 8000 kr mer än genomsnittet i riket. Trots detta är 
denna resurs otillräcklig i förslag 1-5 då alla dessa omfattar både f-
3 och 4-6-skolor för vilka nuvarande resurser är otillräckliga för att 
uppfylla nationella styrdokument och krav. 

Oavsett om Tjörns kommun skulle välja att tillföra mer resurser, 
löser detta inte problemet med lärarbristen. Det bästa sättet att, så 
långt som möjligt, garantera Tjörns elever behöriga lärare och 
kvalitativ undervisning på lång sikt, är att samla dessa på få 
skolor för att kunna använda lärarna på klokast sätt. 

Resultatet från invånardialogerna visar att det främst är alternativ 
4 som förordas. Men många av de faktorer och kriterier som lyfts 
som viktiga av såväl allmänhet, vårdnadshavare, medarbetare 
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som elever kan dock vara svåra att uppnå med nuvarande 
skolstruktur.  

Kommunkansliet har överlämnat en slutlig sammanställning av 
samtliga perspektiv som har inhämtats, från såväl nämnder som 
allmänhet, till politiken för fastställande av framtida 
skolstrukturen i Tjörns kommun. Utifrån de nyttobedömningar 
som redovisats av flertalet förvaltningar, inklusive barn- och 
utbildningsförvaltningen, föreslår kommunkansliet att alternativ 6 
ska utgöra framtida skolstruktur i Tjörns kommun. Frågan om 
lokalisering av F-9 skola på västra Tjörn överlämnas till 
kommunstyrelsens arbetsutskott utan förslag till beslut. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-19, § 113 
Kommunstyrelsen 2021-11-04, § 199 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-21, § 189 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-06, § 90 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-01, § 240 
Tjörns Bostads AB 2021-08-25, § 43 
Tjörns Måltids AB 2021-08-23, § 32 
Socialnämnden 2021-06-21, § 151 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-06-16, § 91 
Kommunstyrelsen 2021-06-03, § 110 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-20, § 138 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-22, § 91 
Kommunstyrelsen 2021-04-08, § 78 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 82 
Kommunstyrelsen 2021-03-11, § 43 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-04, § 27 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-28, § 4 
Kommunfullmäktige 2020-06-11, § 104 
Kommunstyrelsen 2020-05-28, § 139 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-14, § 107 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-23, § 1 
Kommunstyrelsen 2019-02-16, § 31 
Kommunstyrelsen 2018-09-06, § 134 
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Samverkan 
Central samverkansgrupp, CSG 2021-10-13 avseende resultat från 
invånardialoger. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-28 
Rapport skolstruktur 
Presentation skolstruktur KSAU 210520 
Samtliga nyttobedömningar 210520 
Sammanställning medborgardialog 1 
Sammanställning medborgardialog 2 
Sammanställning remissvar 
Samtliga remissvar från nämnder och styrelser 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 

Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta att fastställa framtida skolstruktur i Tjörns 
kommun enligt följande: 

F-9 Häggvall/Fridas Hage. F-6 Skärhamn, Rönnäng. 

Björn Möller (KD) fd (M), Magne Hallberg (KD), Rikard Larsson (S), 
Benny Halldin (S) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

1. Beslut KF 200611 om inriktningsbeslut för framtidens skola kvarstår 

2. Utredning om skolstruktur västra Tjörn (Bleket alternativt Skärhamn) 
avslutas (prioriterat mål 6.1.1. i budget 2020) 

3. Åk 4-9, nav på västra Tjörn, ska utvecklas på Bleketskolan 

4. Beviljat starttillstånd ska inkludera omgående start av projektering av 
Bleketskolan som 4-9 nav 

5. Lokaler för kultur med scen, elevhälsa och idrott för föreningslivet 
ska koncentreras till de två 4-9 naven 
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6. Förskolan ska utvecklas i anslutning till F-3-skolorna i de fem 
serviceorterna 

Cyril Esbjörnsson (TP) och Magnus Gullbrandsson (TP) föreslår att 
kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta att behålla 
nuvarande skolstruktur, årskurs 6 ska tillbaka till mellanstadieskolorna. 
Bleketskolan ska rustas upp. 

George Strömbom (C) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta att fastställa framtida skolstruktur i Tjörns 
kommun enligt följande: 

F-3 Skärhamn, Rönnäng, Kållekärr. 4-9 Häggvall/Fridas Hage.  
4-9 Skärhamn 
 
Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

1. Åk F-9 nav ska utvecklas å Häggvallsskolan/Fridas Hage. 
2. Beviljat starttillstånd ska inkludera omgående start av projektering 

av Häggvallsskolan som ett 4-9 nav. 
3. Lokaler för kultur och scen, elevhälsa och idrott för föreningslivet 

ska koncentreras till F-9 navet Häggvall/Fridas Hage. 
4. Förskolan ska utvecklas i anslutning till F-3-skolorna i de fem 

serviceorterna. 

Beslutsgång 1 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Tanja Siladji Dahnes 
(MP) förslag väljs. 

Omröstning begärs. Tanja Siladji Dahnes (MP) föreslår väljs till 
huvudförslag. Motförslag ska utses. 

Beslutsgång 2 
Ordförande ställer Bo Bertelsens (M), Björn Möllers (KD) fd (M) med 
fleras, Cyril Esbjörnssons (TP) och Magnus Gullbrandssons (TP), 
George Strömboms (C) och Martin Johanssons (-) fd (SD) förslag mot 
varandra. 

Björn Möllers (KD) fd (M) med fleras förslag väljs till motförslag. 
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Beslutsgång 3 
Ordförande ställer Tanja Siladji Dahnes (MP) huvudförslag mot Björn 
Möllers (KD) fd (M) med fleras motförslag. Tanja Siladji Dahnes (MP) 
förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag. 

Nej-röst för Björn Möllers (KD) fd (M) med fleras förslag. 

Omröstningsresultat 
4 Ja-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), George Strömbom 
(C), Tanja Siladji Dahne (MP). 

4 Nej-röster, Magne Hallberg (KD), Rikard Larsson (S), Benny Halldin 
(S), Björn Möller (KD) fd (M). 

3 avstår, Cyril Esbjörnsson (TP), Magnus Gullbrandsson (TP), Martin 
Johansson (-) fd (SD). 

Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap. 56 § har ordförande utslagsröst 
vid lika röstetal. Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag väljs. 
 

Skriftlig reservation 
Cyril Esbjörnsson (TP) och Magnus Gullbrandsson (TP) reserverar sig 
enligt: 

”Vi i Tjörnpartiet reserverar oss mot beslutet att ändra dagens skolor. 
Vi anser att det föreligger risk för elever och personal med annan 
skolsturktur. Tryggheten för eleverna riskeras genom att ha större 
skolor. Det saknas anledning att lägga ner eller ändra välfungerande 
skolor. Kostnader för den kraftiga ökningen av hyra för skolorna 
kommer innebära en skattehöjning på 2-3 kronor eller att motsvarande 
besparingar om andra sektorer genomföres. 

Tjörnpartiet anser att resurser skall läggas på elever och lärare in på 
vinster till kommunens eget bostadsbolag. Det finnes inget ekonomiskt 
utrymme för att ändra dagens skolstruktur. Kommunen är i behov av 
åtgärder inom bla. äldreomsorgen med nya boenden. 
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Stora skolor riskerar att skrämma bort de föräldrar som vill flytta till 
Tjörn. De som flyttar till Tjörn vill ha små lugna trygga skolor och 
småskalighet. Tjörns varumärke kommer att skadas genom en icke 
attraktiv, dyr skolstruktur samt höga skattesatser.” 
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§ 113 

Återremitterat ärende: Framtida skolstruktur i Tjörns 
kommun 

2017/355 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Alternativ 6 ska utgöra framtida skolstruktur på Tjörn:  
F-9 Bleket eller närmare Skärhamn. F-9 Häggvall/Fridas Hage. 

2. En skyndsam utredning om framkomligheten för de olika 
lokaliseringarna ska genomföras. 

Reservation 
Rosalie Sanyang (S) och Björn Möller (KD) fd (M) reserverar sig till 
förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 maj 2021 att 
remittera de redovisade förslagen avseende skolstruktur och 
lokalförsörjning inom Tjörns kommun till samtliga nämnder och 
styrelser. Förslagen som skickades på remiss var följande:  

• Alternativ 1 
F1-3 Skärhamn, Myggenäs, Rönnäng, Kållekärr. 4-9 Häggvall/Fridas 
Hage. 4-9 Skärhamn 

• Alternativ 2 
F-3 Skärhamn, Myggenäs, Rönnäng, Kållekärr. 4-9 Häggvall/Fridas 
Hage. 4-9 Bleket 

• Alternativ 3 
F-3 Kållekärr, Myggenäs. F-6 Skärhamn, Rönnäng. F-9 
Häggvall/Fridas Hage 

• Alternativ 4 (som idag) 
F-5 Kållekärr, Myggenäs, Fridas Hage. F-6 Skärhamn, Rönnäng. 6-9 
Häggvall. 7-9 Bleket 

 

1 F står för förskoleklass 
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• Alternativ 5 
F-3 Kållekärr, Myggenäs. F-6 Skärhamn, Rönnäng. 7-9 Bleket. F-9 
Häggvall/Fridas Hage 

• Alternativ 6 
F-9 Bleket eller närmare Skärhamn. F-9 Häggvall/Fridas Hage 

Samtliga remissinstanser, med undantag från Tjörns Hamnar AB, 
har inkommit med remissvar.  

Under våren och hösten har även invånardialog i 
skolstrukturfrågan genomförts i två steg. Resultatet från 
invånardialogen ska, enligt kommunens beslutade policy för 
invånardialog, användas som beslutsunderlag i 
skolstrukturfrågan. 

Remissvaren och invånardialogerna visar på en delad syn om hur 
den framtida skolstrukturen ska utformas. I merparten av de 
remissvar som nämnderna har överlämnat, inklusive barn- och 
utbildningsnämnden, kan man i förvaltningarnas bedömningar 
utläsa att alternativ 6 är det förslag som skulle vara mest 
gynnsamt för respektive verksamhet. Alternativ 6 har exempelvis 
förordats av barn- och utbildningsförvaltningen av följande skäl: 

Tjörns kommun använder drygt 126tkr per elev i grundskolan 
vilket är ca 8000 kr mer än genomsnittet i riket. Trots detta är 
denna resurs otillräcklig i förslag 1-5 då alla dessa omfattar både f-
3 och 4-6-skolor för vilka nuvarande resurser är otillräckliga för att 
uppfylla nationella styrdokument och krav. 

Oavsett om Tjörns kommun skulle välja att tillföra mer resurser, 
löser detta inte problemet med lärarbristen. Det bästa sättet att, så 
långt som möjligt, garantera Tjörns elever behöriga lärare och 
kvalitativ undervisning på lång sikt, är att samla dessa på få 
skolor för att kunna använda lärarna på klokast sätt. 

Resultatet från invånardialogerna visar att det främst är alternativ 
4 som förordas. Men många av de faktorer och kriterier som lyfts 
som viktiga av såväl allmänhet, vårdnadshavare, medarbetare 
som elever kan dock vara svåra att uppnå med nuvarande 
skolstruktur.  
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Kommunkansliet har överlämnat en slutlig sammanställning av 
samtliga perspektiv som har inhämtats, från såväl nämnder som 
allmänhet, till politiken för fastställande av framtida 
skolstrukturen i Tjörns kommun. Utifrån de nyttobedömningar 
som redovisats av flertalet förvaltningar, inklusive barn- och 
utbildningsförvaltningen, föreslår kommunkansliet att alternativ 6 
ska utgöra framtida skolstruktur i Tjörns kommun. Frågan om 
lokalisering av F-9 skola på västra Tjörn överlämnas till 
kommunstyrelsens arbetsutskott utan förslag till beslut. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-11-04, § 199 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-21, § 189 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-06, § 90 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-01, § 240 
Tjörns Bostads AB 2021-08-25, § 43 
Tjörns Måltids AB 2021-08-23, § 32 
Socialnämnden 2021-06-21, § 151 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-06-16, § 91 
Kommunstyrelsen 2021-06-03, § 110 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-20, § 138 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-22, § 91 
Kommunstyrelsen 2021-04-08, § 78 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 82 
Kommunstyrelsen 2021-03-11, § 43 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-04, § 27 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-28, § 4 
Kommunfullmäktige 2020-06-11, § 104 
Kommunstyrelsen 2020-05-28, § 139 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-14, § 107 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-23, § 1 
Kommunstyrelsen 2019-02-16, § 31 
Kommunstyrelsen 2018-09-06, § 134 

Samverkan 
Central samverkansgrupp, CSG 2021-10-13 avseende resultat från 
invånardialoger. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-28 
Rapport skolstruktur 
Presentation skolstruktur KSAU 210520 
Samtliga nyttobedömningar 210520 
Sammanställning medborgardialog 1 
Sammanställning medborgardialog 2 
Sammanställning remissvar 
Samtliga remissvar från nämnder och styrelser 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansen (L) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande 2021-10-28 med tillägg att en 
skyndsam utredning om framkomligheten för de olika lokaliseringarna 
ska genomföras. 

Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa 
framtida skolstruktur i Tjörns kommun enligt följande: 

F-9 Häggvall/Fridas Hage. F-6 Skärhamn, Rönnäng. 

Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Beslut KF 200611 om inriktningsbeslut för framtidens skola kvarstår 

2. Utredning om skolstruktur västra Tjörn (Bleket alternativt Skärhamn) 
avslutas (prioriterat mål 6.1.1. i budget 2020) 

3. Åk 4-9, nav på västra Tjörn, ska utvecklas på Bleketskolan 

4. Beviljat starttillstånd ska inkludera omgående start av projektering av 
Bleketskolan som 4-9 nav 

5. Lokaler för kultur med scen, elevhälsa och idrott för föreningslivet 
ska koncentreras till de två 4-9 naven 

6. Förskolan ska utvecklas i anslutning till F-3-skolorna i de fem 
serviceorterna 
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Beslutsgång 1 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Martin Johansens (L) 
förslag väljs. 

Omröstning begärs. Martin Johansens (L) förslag väljs till huvudförslag. 
Motförslag ska utses. 

Beslutsgång 2 
Ordförande ställer Bo Bertelsens (M) förslag mot Björn Möllers (KD) fd 
(M) förslag. Bo Bertelsens (M) förslag väljs. 

Omröstning begärs. Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Bo Bertelsens (M) förslag. 

Nej-röst för Björn Möllers (KD) fd (M) förslag. 

Omröstningsresultat 
1 Ja-röster, Bo Bertelsens (M). 

2 Nej-röster, Rosalie Sanyang (S), Björn Möller (KD) fd (M). 

2 avstår, Martin Johansen (L), George Strömbom (C). 

Björn Möllers (KD) fd (M) förslag väljs till motförslag. 

Beslutsgång 3 
Ordförande ställer Martin Johansens (L) huvudförslag mot Björn 
Möllers (KD) fd (M) motförslag. Martin Johansens (L) förslag väljs. 

Omröstning begärs. Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Martin Johansens (L) förslag. 

Nej-röst för Björn Möllers (KD) fd (M) förslag. 

Omröstningsresultat 
3 Ja-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), George Strömbom 
(C). 

2 Nej-röster, Rosalie Sanyang (S), Björn Möller (KD) fd (M). 

Martin Johansens (L) förslag väljs.
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§ 199 

Framtida skolstruktur i Tjörns kommun 

2017/355 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för vidare 
beredning. 

Reservation 
Samtliga ledamöter tillhörande Socialdemokraterna och 
Kristdemokraterna reserverar sig skriftligt mot beslutet. Reservationen 
redovisas sist i paragrafen. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 maj 2021 att 
remittera de redovisade förslagen avseende skolstruktur och 
lokalförsörjning inom Tjörns kommun till samtliga nämnder och 
styrelser. Förslagen som skickades på remiss var följande:  

• Alternativ 1 
F1-3 Skärhamn, Myggenäs, Rönnäng, Kållekärr. 4-9 Häggvall/Fridas 
Hage. 4-9 Skärhamn 

• Alternativ 2 
F-3 Skärhamn, Myggenäs, Rönnäng, Kållekärr. 4-9 Häggvall/Fridas 
Hage. 4-9 Bleket 

• Alternativ 3 
F-3 Kållekärr, Myggenäs. F-6 Skärhamn, Rönnäng. F-9 
Häggvall/Fridas Hage 

• Alternativ 4 (som idag) 
F-5 Kållekärr, Myggenäs, Fridas Hage. F-6 Skärhamn, Rönnäng. 6-9 
Häggvall. 7-9 Bleket 

• Alternativ 5 
F-3 Kållekärr, Myggenäs. F-6 Skärhamn, Rönnäng. 7-9 Bleket. F-9 
Häggvall/Fridas Hage 

• Alternativ 6 
F-9 Bleket eller närmare Skärhamn. F-9 Häggvall/Fridas Hage 

 

1 F står för förskoleklass 
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Samtliga remissinstanser, med undantag från Tjörns Hamnar AB, 
har inkommit med remissvar.  

Under våren och hösten har även invånardialog i 
skolstrukturfrågan genomförts i två steg. Resultatet från 
invånardialogen ska, enligt kommunens beslutade policy för 
invånardialog, användas som beslutsunderlag i 
skolstrukturfrågan. 

Remissvaren och invånardialogerna visar på en delad syn om hur 
den framtida skolstrukturen ska utformas. I merparten av de 
remissvar som nämnderna har överlämnat, inklusive barn- och 
utbildningsnämnden, kan man i förvaltningarnas bedömningar 
utläsa att alternativ 6 är det förslag som skulle vara mest 
gynnsamt för respektive verksamhet. Alternativ 6 har exempelvis 
förordats av barn- och utbildningsförvaltningen av följande skäl: 

Tjörns kommun använder drygt 126tkr per elev i 
grundskolan vilket är ca 8000 kr mer än genomsnittet 
i riket. Trots detta är denna resurs otillräcklig i förslag 
1-5 då alla dessa omfattar både f-3 och 4-6-skolor för 
vilka nuvarande resurser är otillräckliga för att 
uppfylla nationella styrdokument och krav. 

Oavsett om Tjörns kommun skulle välja att tillföra 
mer resurser, löser detta inte problemet med 
lärarbristen. Det bästa sättet att, så långt som möjligt, 
garantera Tjörns elever behöriga lärare och kvalitativ 
undervisning på lång sikt, är att samla dessa på få 
skolor för att kunna använda lärarna på klokast sätt. 

Resultatet från invånardialogerna visar att det främst är alternativ 
4 som förordas. Men många av de faktorer och kriterier som lyfts 
som viktiga av såväl allmänhet, vårdnadshavare, medarbetare 
som elever kan dock vara svåra att uppnå med nuvarande 
skolstruktur.  

Kommunkansliet överlämnar härmed en slutlig sammanställning 
av samtliga perspektiv som har inhämtats, från såväl nämnder 
som allmänhet, till politiken för fastställande av framtida 
skolstrukturen i Tjörns kommun. Utifrån de nyttobedömningar 
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som redovisats av flertalet förvaltningar, inklusive barn- och 
utbildningsförvaltningen, föreslår kommunkansliet att alternativ 6 
ska utgöra framtida skolstruktur i Tjörns kommun. Frågan om 
lokalisering av F-9 skola på västra Tjörn överlämnas till 
kommunstyrelsens arbetsutskott utan förslag till beslut. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-21, § 189 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-06, § 90 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-01, § 240 
Tjörns Bostads AB 2021-08-25, § 43 
Tjörns Måltids AB 2021-08-23, § 32 
Socialnämnden 2021-06-21, § 151 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-06-16, § 91 
Kommunstyrelsen 2021-06-03, § 110 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-20, § 138 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-22, § 91 
Kommunstyrelsen 2021-04-08, § 78 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 82 
Kommunstyrelsen 2021-03-11, § 43 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-04, § 27 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-28, § 4 
Kommunfullmäktige 2020-06-11, § 104 
Kommunstyrelsen 2020-05-28, § 139 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-14, § 107 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-23, § 1 
Kommunstyrelsen 2019-02-16, § 31 
Kommunstyrelsen 2018-09-06, § 134 

Samverkan 
Central samverkansgrupp, CSG 2021-10-13 avseende resultat från 
invånardialoger. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-28 
Rapport skolstruktur 
Presentation skolstruktur KSAU 210520 
Samtliga nyttobedömningar 210520 
Sammanställning medborgardialog 1 
Sammanställning medborgardialog 2 
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Sammanställning remissvar 
Samtliga remissvar från nämnder och styrelser 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska fastställa 
framtida skolstruktur enligt alternativ tre:  

F-3 Kållekärr, Myggenäs. F-6 Skärhamn, Rönnäng. F-9 Häggvall/Fridas 
Hage. 

Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
förvaltningens förslag avseende struktur, alternativ sex, samt att man 
ska avvakta i frågan om lokalisering. 

Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att: 

1. Utredning om skolstruktur västra Tjörn (Bleket alternativt 
Skärhamn) avslutas (prioriterat mål 6.1.1. i budget 2020) 

2. Åk 4-9, nav på västra Tjörn, ska utvecklas på Bleketskolan 

3. Beviljat starttillstånd ska inkludera omgående start av 
projektering av Bleketskolan som 4-9 nav 

4. Lokaler för kultur med scen, elevhälsa och idrott för 
föreningslivet ska koncentreras till de två 4-9 naven 

Rosalie Sanyang (S) och Magne Hallberg (KD) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla Björn Möllers (KD) fd (M) förslag. 

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska återremittera 
ärendet för vidare beredning. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner 
att det ska återremitteras i enlighet med Gert Kjellbergs (TP) förslag. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för att avgöra ärendet idag. 

Nej-röst för att återremittera ärendet i enlighet med Gert Kjellbergs (TP) 
förslag. 
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Omröstningsresultat 
5 Ja-röster, Magne Hallberg (KD), Tanja Siladji Dahne (MP), Rosalie 
Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Björn Möller (KD) fd (M). 

6 Nej-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), George Strömbom 
(C), Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP), Martin Johansson (-) fd 
(SD). 

Gert Kjellbergs (TP) förslag väljs. 

Skriftlig reservation 
Samtliga ledamöter tillhörande Socialdemokraterna och 
Kristdemokraterna reserverar sig enligt: 

”Återigen visar den styrande majoriteten med hjälp av 
Tjörnpartiet en total oförmåga att komma till beslut i den för 
Tjörns invånare så viktiga fråga om framtida skolstruktur. 

Vi lider med elever, föräldrar och personal som fortfarande får 
leva i ovisshet om Blekets framtid. Vi har under lång tid varit 
tydliga med att Bleketskolan ska vara platsen för ett 4 till 9 
skolnav på västra Tjörn. 

Att fördröja beslut ytterligare om Bleketskolans vara eller icke 
vara försämrar möjligheterna till en bra skola och tryggad 
kompetensförsörjning för Tjörns elever på västra Tjörn.” 
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§ 189 

Framtida skolstruktur i Tjörns kommun 

2017/355 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Utredning om skolstruktur västra Tjörn (Bleket alternativt 
Skärhamn) avslutas (prioriterat mål 6.1.1 i budget 2020). 

2. Åk 4-9, nav på västra Tjörn, ska utvecklas på Bleketskolan. 
3. Beviljat starttillstånd ska inkludera omgående start av projektering 

av Bleketskolan som 4-9 nav. 
4. Lokaler för kultur, elevhälsa och idrott för föreningslivet ska 

koncentreras till de två 4-9 naven. 

Reservation 
Martin Johansen (L) och Lars Carlsson (M) reserverar sig till förmån för 
egna förslag. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 maj 2021 att 
remittera de redovisade förslagen avseende skolstruktur och 
lokalförsörjning inom Tjörns kommun till samtliga nämnder och 
styrelser. Förslagen som skickades på remiss var följande:  

• Alternativ 1 
F1-3 Skärhamn, Myggenäs, Rönnäng, Kållekärr. 4-9 Häggvall/Fridas 
Hage. 4-9 Skärhamn 

• Alternativ 2 
F-3 Skärhamn, Myggenäs, Rönnäng, Kållekärr. 4-9 Häggvall/Fridas 
Hage. 4-9 Bleket 

• Alternativ 3 
F-3 Kållekärr, Myggenäs. F-6 Skärhamn, Rönnäng. F-9 
Häggvall/Fridas Hage 

 

1 F står för förskoleklass 
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• Alternativ 4 (som idag) 
F-5 Kållekärr, Myggenäs, Fridas Hage. F-6 Skärhamn, Rönnäng. 6-9 
Häggvall. 7-9 Bleket 

• Alternativ 5 
F-3 Kållekärr, Myggenäs. F-6 Skärhamn, Rönnäng. 7-9 Bleket. F-9 
Häggvall/Fridas Hage 

• Alternativ 6 
F-9 Bleket eller närmare Skärhamn. F-9 Häggvall/Fridas Hage 

Samtliga remissinstanser, med undantag från Tjörns Hamnar AB, 
har inkommit med remissvar.  

Under våren och hösten har även invånardialog i 
skolstrukturfrågan genomförts i två steg. Resultatet från 
invånardialogen ska, enligt kommunens beslutade policy för 
invånardialog, användas som beslutsunderlag i 
skolstrukturfrågan. 

Remissvaren och invånardialogerna visar på en delad syn om hur 
den framtida skolstrukturen ska utformas. I merparten av de 
remissvar som nämnderna har överlämnat, inklusive barn- och 
utbildningsnämnden, kan man i förvaltningarnas bedömningar 
utläsa att alternativ 6 är det förslag som skulle vara mest 
gynnsamt för respektive verksamhet. Alternativ 6 har exempelvis 
förordats av barn- och utbildningsförvaltningen av följande skäl: 

Tjörns kommun använder drygt 126tkr per elev i 
grundskolan vilket är ca 8000 kr mer än genomsnittet 
i riket. Trots detta är denna resurs otillräcklig i förslag 
1-5 då alla dessa omfattar både f-3 och 4-6-skolor för 
vilka nuvarande resurser är otillräckliga för att 
uppfylla nationella styrdokument och krav. 

Oavsett om Tjörns kommun skulle välja att tillföra 
mer resurser, löser detta inte problemet med 
lärarbristen. Det bästa sättet att, så långt som möjligt, 
garantera Tjörns elever behöriga lärare och kvalitativ 
undervisning på lång sikt, är att samla dessa på få 
skolor för att kunna använda lärarna på klokast sätt. 
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Resultatet från invånardialogerna visar att det främst är alternativ 
4 som förordas. Men många av de faktorer och kriterier som lyfts 
som viktiga av såväl allmänhet, vårdnadshavare, medarbetare 
som elever kan dock vara svåra att uppnå med nuvarande 
skolstruktur.  

Kommunkansliet överlämnar härmed en slutlig sammanställning 
av samtliga perspektiv som har inhämtats, från såväl nämnder 
som allmänhet, till politiken för fastställande av framtida 
skolstrukturen i Tjörns kommun. Utifrån de nyttobedömningar 
som redovisats av flertalet förvaltningar, inklusive barn- och 
utbildningsförvaltningen, föreslår kommunkansliet att alternativ 6 
ska utgöra framtida skolstruktur i Tjörns kommun. Frågan om 
lokalisering av F-9 skola på västra Tjörn överlämnas till 
kommunstyrelsens arbetsutskott utan förslag till beslut. 

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-06, § 90 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-01, § 240 
Tjörns Bostads AB 2021-08-25, § 43 
Tjörns Måltids AB 2021-08-23, § 32 
Socialnämnden 2021-06-21, § 151 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-06-16, § 91 
Kommunstyrelsen 2021-06-03, § 110 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-20, § 138 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-22, § 91 
Kommunstyrelsen 2021-04-08, § 78 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 82 
Kommunstyrelsen 2021-03-11, § 43 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-04, § 27 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-28, § 4 
Kommunfullmäktige 2020-06-11, § 104 
Kommunstyrelsen 2020-05-28, § 139 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-14, § 107 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-23, § 1 
Kommunstyrelsen 2019-02-16, § 31 
Kommunstyrelsen 2018-09-06, § 134 
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Samverkan 
Central samverkansgrupp, CSG 2021-10-13 avseende resultat från 
invånardialoger. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-13 
Rapport skolstruktur 
Presentation skolstruktur KSAU 210520 
Samtliga nyttobedömningar 210520 
Sammanställning medborgardialog 1 
Sammanställning medborgardialog 2 
Sammanställning remissvar 
Samtliga remissvar från nämnder och styrelser 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M), Rosalie Sanyang (S) och Magne Hallberg 
(KD) föreslår att arbetsutskottet ska besluta att: 

1. Utredning om skolstruktur västra Tjörn (Bleket alternativt 
Skärhamn) avslutas (prioriterat mål 6.1.1 i budget 2020) 

2. Åk 4-9, nav på västra Tjörn, ska utvecklas på Bleketskolan 
3. Beviljat starttillstånd ska inkludera omgående start av 

projektering av Bleketskolan som 4-9 nav 
4. Lokaler för kultur, elevhälsa och idrott för föreningslivet ska 

koncentreras till de två 4-9 naven 

Martin Johansen (L) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag med tillägg att en skyndsam utredning om 
framkomligheten för de olika lokaliseringarna ska genomföras. 

Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska fastställa framtida 
skolstruktur enligt alternativ tre:  

F-3 Kållekärr, Myggenäs. F-6 Skärhamn, Rönnäng. F-9 Häggvall/Fridas 
Hage. 

Beslutsgång 1 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och förvaltningens förslag 
med tillägg från Martin Johansen (L) väljs. 

Omröstning begärs. Förvaltningens förslag med tillägg från Martin 
Johansen (L) väljs till huvudförslag. Motförslag ska utses. 
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Beslutsgång 2 
Ordförande ställer Björn Möllers (KD) fd (M) med fleras förslag mot 
Lars Carlssons (M) förslag. Björn Möllers (KD) fd (M) med fleras förslag 
väljs. 

Omröstning begärs. Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Björn Möllers (KD) fd (M) med fleras förslag. 

Nej-röst för Lars Carlssons (M) förslag. 

Omröstningsresultat 
3 Ja-röster, Magne Hallberg (KD), Rosalie Sanyang (S), Björn Möller 
(KD) fd (M). 

1 Nej-röst, Lars Carlsson (M). 

1 avstår, Martin Johansen (L). 

Björn Möllers (KD) fd (M) med fleras förslag väljs till motförslag i 
huvudvoteringen. 

Beslutsgång 3 
Ordförande ställer förvaltningens huvudförslag med Martin Johansens 
(L) tillägg mot Björn Möllers (KD) fd (M) med fleras motförslag. 
Förvaltningens förslag med Martin Johansens (L) tillägg väljs. 

Omröstning begärs. Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för förvaltningens förslag med Martin Johansens (L) tillägg. 

Nej-röst för Björn Möllers (KD) fd (M) med fleras förslag. 

Omröstningsresultat 
1 Ja-röst, Martin Johansen (L). 

3 Nej-röster, Magne Hallberg (KD), Rosalie Sanyang (S), Björn Möller 
(KD) fd (M). 

1 avstår, Lars Carlsson (M). 

Björn Möllers (KD) fd (M) med fleras förslag väljs. 
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Protokollsanteckning 
Rosalie Sanyang (S) anmäler protokollsanteckning enligt följande: 

”Ärende 5 innan vi går till beslut 

vill jag peka på några, som jag ser det, direkta fel och vilseledande 
informationer i tjänsteutlåtandet med förslag till beslut ang. 
skolstruktur. 

Under sammanfattningen punkt 5.1 står förslagen uppräknade. 

Förslag 1 och 2 ska vara enligt Kommunfullmäktiges beslut dvs 
innehålla F- 9 på Häggvall /Fridas Hage. (Dvs F-3 ska även 
fortsättningsvis finnas på Fridas hage, i dessa förslag. Detta har (av 
misstag, hoppas jag?) fallit bort under arbetets gång. 

Så har varit fallet också i remiss och dialogmaterial, så den som velat 
stödja KF beslutet med att ha kvar F-3 i Häggvall har inte haft något 
förslag att välja.  Hur har det kunnat bli så här?  

Resultaten från invånardialogerna (jag har läst dem noga) kan absolut 
tolkas mer som stöd för alt   2 så som det ursprungligen utformats. Än 
att allt ska vara, som det är idag. Föräldrarna uttalar ju tydligt att de vill 
att de små eleverna ska ha nära till skolan meden de äldre kan vinna på 
en lite större skola. 

När det gäller Nyttobedömningen som redovisas i 
utredningsmaterialet, så fanns ju inte förslag 6 i sinnevärlden när dessa 
bedömningar gjordes i utredningen. De var de 5 förslagen som 
värderades.  Ni skriver på sid 22 i rapporten (5:2) att skillnaden i 
bedömningen från BUN och KoF var liten. Det håller jag inte alls med 
om. Låt mig visa siffrorna, från utredningsrapporten: 

                    BUN        KoF          Snitt 

Förslag 1       2,4         3,4             2,9 

Förslag 2       2,3         2,2             2,3 

Förslag 3       1,6         3,2             2,4 
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Förslag 4       1,3         1,5             1,4 

Förslag 5       1,7         1,5             1,6 

KoF har också helt andra intressen utöver barnens skolgång att bevaka. 
Och säger det uttryckligen: Man vill absolut ha ett fristående kulturhus 
med scen och inte utveckla detta i skolorna.  För turisternas och 
företagarnas skull bör såväl ett fristående kulturhus som en ny skola 
också ligga i ”centralorten ” Skärhamn, fast kommunen inte har någon 
uttrycklig centralort, utan flera Tätorter/serviceorter. Det är så 
Kommunen har byggts och utvecklats hittills.  Och någon tillgänglig 
mark i Skärhamn, har inte kunnat presenteras. 

Socialförvaltningen säger uttryckligen att de inte vill göra alla 
dessa bedömningar, som Skolan är bäst skickad att göra med elevernas 
bästa för ögonen.  Heder åt socialförvaltningen för detta. 

Förslag 6 som kommunledningsförvaltningen nu föreslår som beslut, 
har kommit till utan beslut eller uppdrag från politiken. 
Kommunalrådet har bara låtit Lokalutredningen förvandla sitt arbete 
till ett skolutredningsförslag. 

 Vad betyder egentligen förslag 6? Det kan man inte veta! Det tar 
fortfarande inte ställning till om Bleket ska läggas ner som skola eller 
byggas ut!  Så ett beslut om alt. 6 löser inga av skolans problem!  Det är 
bara en ren fantasiprodukt, där Många åtgärder ingå i beräkningarna, 
flera av dessa åtgärder: Avyttring av enskilda fastigheter och byggande 
av bostäder mm. skulle också kunna ske inom ramen för andra 
Skolstrukturer än den som föreslås som alt. 6.  Det är helt enkelt en 
sammanblandning för att få alt. 6 att verka mer ekonomiskt fördelaktigt 
än det är i förhållande till andra förslag, Men vad värre är så innebär 
förslag 6 att alla små barn från 6 års ålder ska bussas till två stora 
skolnav för Fk till Åk 9. 

Orden Närhet och Småskalighet i kommunens vision, ska de tvingas 
strykas nu? 

Nej, Vi Socialdemokraterna fortsätter kämpa för att Hela Tjörn ska leva 
och att alla barn ska få en likvärdig, trygg och utvecklande skolgång 
som de lämnar med goda kunskaper och höga betyg.”
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Kommunstyrelsen 

Magdalena Patriksson Kommunstyrelsen 
Avdelningschef 
0304-60 10 32 
magdalena.patriksson@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Reviderat tjänsteutlåtande angående beslut om 
framtida skolstruktur på Tjörn 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

1. Alternativ 6 ska utgöra framtida skolstruktur på Tjörn:  
F-9 Bleket eller närmare Skärhamn. F-9 Häggvall/Fridas Hage. 

2. Lokalisering av F-9 skola på västra Tjörn överlämnas till 
kommunstyrelsens arbetsutskott utan förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 maj 2021 att 
remittera de redovisade förslagen avseende skolstruktur och 
lokalförsörjning inom Tjörns kommun till samtliga nämnder och 
styrelser. Förslagen som skickades på remiss var följande:  

• Alternativ 1 
F1-3 Skärhamn, Myggenäs, Rönnäng, Kållekärr. F-9 Häggvall/Fridas 
Hage. 4-9 Skärhamn 

• Alternativ 2 
F-3 Skärhamn, Myggenäs, Rönnäng, Kållekärr. F-9 Häggvall/Fridas 
Hage. 4-9 Bleket 

• Alternativ 3 
F-3 Kållekärr, Myggenäs. F-6 Skärhamn, Rönnäng. F-9 
Häggvall/Fridas Hage 

• Alternativ 4 (som idag) 
F-5 Kållekärr, Myggenäs, Fridas Hage. F-6 Skärhamn, Rönnäng. 6-9 
Häggvall. 7-9 Bleket 

 
1 F står för förskoleklass 
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• Alternativ 5 
F-3 Kållekärr, Myggenäs. F-6 Skärhamn, Rönnäng. 7-9 Bleket. F-9 
Häggvall/Fridas Hage 

• Alternativ 6 
F-9 Bleket eller närmare Skärhamn. F-9 Häggvall/Fridas Hage 

Samtliga remissinstanser, med undantag från Tjörns Hamnar AB, har 
inkommit med remissvar.  

Under våren och hösten har även invånardialog i skolstrukturfrågan 
genomförts i två steg. Resultatet från invånardialogen ska, enligt 
kommunens beslutade policy för invånardialog, användas som 
beslutsunderlag i skolstrukturfrågan. 

Remissvaren och invånardialogerna visar på en delad syn om hur den 
framtida skolstrukturen ska utformas. I merparten av de remissvar som 
nämnderna har överlämnat, inklusive barn- och utbildningsnämnden, 
kan man i förvaltningarnas bedömningar utläsa att alternativ 6 är det 
förslag som skulle vara mest gynnsamt för respektive verksamhet. Den 
bedömningen delas även av skolstrukturens utredare. 

Resultatet från invånardialogerna visar att det främst är alternativ 4 
som förordas. Men många av de faktorer och kriterier som lyfts som 
viktiga av såväl allmänhet, vårdnadshavare, medarbetare som elever 
kan dock vara svåra att uppnå med nuvarande skolstruktur.  

Kommunkansliet överlämnar härmed en slutlig sammanställning av 
samtliga perspektiv som har inhämtats, från såväl nämnder som 
allmänhet, till politiken för fastställande av framtida skolstrukturen i 
Tjörns kommun. Utifrån de nyttobedömningar som redovisats av 
flertalet förvaltningar, inklusive barn- och utbildningsförvaltningen, 
föreslår kommunkansliet att alternativ 6 ska utgöra framtida 
skolstruktur i Tjörns kommun. Frågan om lokalisering av F-9 skola på 
västra Tjörn överlämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott utan 
förslag till beslut. 

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-06, § 90 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-01, § 240 
Tjörns Bostads AB 2021-08-25, § 43 
Tjörns Måltids AB 2021-08-23, § 32 
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Socialnämnden 2021-06-21, § 151 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-06-16, § 91 
Kommunstyrelsen 2021-06-03, § 110 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-20, § 138 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-22, § 91 
Kommunstyrelsen 2021-04-08, § 78 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 82 
Kommunstyrelsen 2021-03-11, § 43 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-04, § 27 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-28, § 4 
Kommunfullmäktige 2020-06-11, § 104 
Kommunstyrelsen 2020-05-28, § 139 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-14, § 107 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-23, § 1 
Kommunstyrelsen 2019-02-16, § 31 
Kommunstyrelsen 2018-09-06, § 134 

Samverkan 
Central samverkansgrupp, CSG 2021-10-13 avseende resultat från 
invånardialoger. 

Bilagor 
Rapport skolstruktur 
Presentation skolstruktur KSAU 210520 
Samtliga nyttobedömningar 210520 
Sammanställning medborgardialog 1 
Sammanställning medborgardialog 2 
Sammanställning remissvar 
Samtliga remissvar från nämnder och styrelser 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och styrelser 

Ärendet  
Under 2015 gjordes en genomlysning av samtliga skollokaler på Tjörn 
(rapporten Skola 2025). Genomlysningen resulterade bland annat i att 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-19 gav kommunchefen i 
uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och styrelser 
genomföra en förstudie som skulle resultera i ett underlag för 
inriktningsbeslut om framtida skolstruktur. Sedan dess har många 
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utredningar och förstudier gjorts och beslutsunderlag och 
kompletteringar har tagits fram utifrån politiska beslut.  

Den 20 maj 2021 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att den 
senaste rapporten med förslag på skolstruktur skulle skickas ut på 
remiss till samtliga nämnder och styrelser. I rapporten lyftes sex olika 
alternativa skolstrukturer fram, nämligen: 

• Alternativ 1 
F2-3 Skärhamn, Myggenäs, Rönnäng, Kållekärr. F-9 Häggvall/Fridas 
Hage. 4-9 Skärhamn 

• Alternativ 2 
F-3 Skärhamn, Myggenäs, Rönnäng, Kållekärr. F-9 Häggvall/Fridas 
Hage. 4-9 Bleket 

• Alternativ 3 
F-3 Kållekärr, Myggenäs. F-6 Skärhamn, Rönnäng. F-9 
Häggvall/Fridas Hage 

• Alternativ 4 (som idag) 
F-5 Kållekärr, Myggenäs, Fridas Hage. F-6 Skärhamn, Rönnäng. 6-9 
Häggvall. 7-9 Bleket 

• Alternativ 5 
F-3 Kållekärr, Myggenäs. F-6 Skärhamn, Rönnäng. 7-9 Bleket. F-9 
Häggvall/Fridas Hage 

• Alternativ 6 
F-9 Bleket eller närmare Skärhamn. F-9 Häggvall/Fridas Hage 

Under våren och hösten 2021 har kommunen även genomfört 
invånardialog kopplat till skolstrukturfrågan. Invånardialogen har 
genomförts i två steg. Första steget genomfördes med hjälp av enkäter 
till vårdnadshavare, personal i skolan samt elever i årskurs 3, 6 och 9. 
Andra steget genomfördes med hjälp av en enkät riktad till 
allmänheten samt dialogmöte med vårdnadshavare. 

Remissvar 
Samtliga nämnder och styrelser, med undantag från Tjörns Hamnar 
AB, har inkommit med remissvar. Nedan finns en mycket kortfattad 
sammanställning av svaren – för fullständig information hänvisas till 
respektive nämnds och styrelses remissvar. 

 
2 F står för förskoleklass 
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Remissvar från barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden har godkänt förvaltningens remissvar 
men har inte gjort något eget ställningstagande i frågan.  

Barn- och utbildningsförvaltningen har besvarat remissen genom att 
titta på för- och nackdelar kopplade till de föreslagna alternativen 
utifrån ett flertal olika perspektiv såsom elevperspektivet, lärar- och 
personalperspektivet, rektorsperspektivet, elevhälsan, särskolan, 
särskild undervisning, skolskjuts samt förskola. 

I rapporten som barn- och utbildningsförvaltningen sammanställt finns 
inte något klart uttalande för något av de olika alternativen, åtminstone 
inte i den löpande texten. De olika förslagens fördelar och nackdelar 
lyfts i rapporten utifrån de perspektiv som förvaltningen valt att belysa. 
Men förvaltningen lämnar också en bedömningsmatris för de olika 
alternativen och där kan man se att det alternativ som får högst poäng – 
och därmed bedöms som mest fördelaktigt utifrån verksamhetens 
perspektiv – är alternativ 6, med två F-9 skolor på Tjörn. 

Remissvar från kultur- och fritidsnämnden 
I beslutet från kultur- och fritidsnämnden har nämnden valt att notera 
informationen i ”Remissvar från kultur- och fritidsförvaltningen – 
skolstruktur i Tjörns kommun”. Kultur- och fritidsnämnden har således 
precis som barn- och utbildningsnämnden valt att inte göra något eget 
ställningstagande. 

De verksamheter inom förvaltningen som påverkas mest av en 
förändrad skolstruktur är de som har en fysisk etablerad verksamhet 
och material i skolan. Dessa verksamheter är skolbibliotek, delar av 
Kulturskolan, folkbibliotek (filial), kultur- och fritidscentra och Funkis 
fritid. Därtill kommer lokaluthyrningsarbetet. Den personal som 
framför allt berörs av skolstrukturen är skol- och folkbibliotekarier, 
kultursamordnare, kulturpedagoger, ungdomskonsulenter och 
anläggningsvärdar. 

När förvaltningen analyserat de olika förslagen drar de slutsatsen att, 
förutsatt att det västra navet byggs i närhet till Skärhamns 
infrastruktur, alternativ 6 är det bästa förslaget. Det är det enda 
förslaget, enligt förvaltningen, som sätter in skolstrukturen i en 
översiktlig planering av Tjörns framtid. Det rimmar även bäst med 
kommunövergripande vision och mål, samt förvaltningsövergripande 
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mål. Genom förslagets bredare anslag kan skolorna anpassas till 
allmännyttan och föreningslivet för högre grad av synergieffekt och 
samverkan, vilket står kopplat till barnens hälsa. Förslaget möjliggör att 
en god allmän kommunikation till och från skolor, även på fritiden, 
upprättas. Fler barn kan därmed deltaga i Deltas aktiviteter vilket 
borgar för en mer jämlik kultur och fritid. Förslag 6 inbegriper även 
mindre resande under arbetstid för personalen vilket leder till 
attraktivare arbetsplats. 

Remissvar från samhällsbyggnadsnämnden 
I sitt beslut har samhällsbyggnadsnämnden valt att ställa sig bakom 
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har valt att inte ta ställning till de olika 
alternativen i förslaget utan har valt att i stället lyfta upp olika 
perspektiv som de uppfattar som viktiga att lyfta fram i samband med 
beslut om en ny skolstruktur. Dessa områden är att: 

• En ny skolstruktur bör gå hand i hand med nuvarande 
översiktsplan och det pågående arbetet med att ta fram en ny 
översiktsplan. Speciellt är detta kopplat till lokaliseringen av 
skolorna.  

• Föräldraperspektivet bör lyftas fram mer i diskussionerna eftersom 
hur förskola och skola fungerar och är strukturerad är viktiga 
parametrar när det gäller hur kommunen uppfattas som en plats att 
leva och bo på – för både nya och befintliga kommuninvånare.  

• Tjörns vision pekar ut ”närhet” och ”småskalighet” som viktiga 
värden som ska känneteckna Tjörn. Beslut om en ny skolstruktur 
bör beakta detta.  

• Exploatering av nya områden och ny lokalisering i befintliga 
områden behöver göras utifrån miljö- och 
klimatanpassningshänsyn.  

• Även beslut om den fortsatta användningen av eventuellt frigjorda 
befintliga lokaler behöver göras utifrån miljö- och 
klimatanpassningshänsyn.  

• En ny skolstruktur bör beakta hur transporterna till och från skola 
och annan kommunal verksamhet påverkas. Tillgång till 
kollektivtrafik och alternativa transporter till bil bör finnas. Större 
enheter medför ett större underlag för att kunna skapa en bra 
kollektivtrafik 
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Remissvar från socialnämnden 
Socialnämnden överlämnar socialförvaltningens remissvar som sitt till 
kommunstyrelsen.  

Socialförvaltningen har i sitt remissvar inte tagit ställning till de olika 
sex alternativen då man menar att denna bedömning bör göras av barn- 
och utbildningsnämnden såsom ansvarig nämnd för skolverksamheten. 
Socialförvaltningen trycker på vikten av att LSS-verksamheten 
implementeras i både skolverksamhet och i fritidsverksamheten genom 
att denna verksamhet finns i nära anslutning till skolans verksamheter. 

Remissvar från Tjörns Bostads AB 
Styrelsen i TBAB har antagit bolagets remissvar och gör i övrigt inte 
något eget ställningstagande. 

Bolaget har med utgångspunkt från bolagsordningen och ägardirektiv 
bedömt de olika förslagen i remissen utifrån följande perspektiv:  

• Möjlighet att uppnå synergier med andra verksamheter 
• Möjlighet att effektivisera bolagets tjänster 
• Möjlighet att främja kommunens bostadsförsörjning 
• Möjlighet att utveckla Tjörn till en attraktiv kommun  

Slutsatsen av bedömningen och analysen är att alternativ 6 är det bästa 
alternativet då det enligt bolaget:  

• Främjar kommunens bostadsförsörjning då lokaler och mark ägda 
av bolaget frigörs och ger plats för nya bostäder alternativt 
verksamheter  

• Möjliggör exploatering och nybyggnation utan att ny mark behöver 
tas i anspråk  

• Möjliggör etappvis nybyggnation av två nya f-9 skolor  
• Möjliggör ökade skatteintäkter i och med att nya bostäder kan 

byggas och nya kommuninvånare kan flytta in  
• Möjliggör effektivisering av bolagetstjänster då det blir färre och 

större arbetsplatser  
• Underlättar den långsiktiga kommungemensamma 

lokalförsörjningsprocessen  
• Skapar möjlighet att öka utbudet av hyresrätter  
• Ökar Tjörns attraktivitet som boendekommun då det ger möjlighet 

att tillgodose ett varierat bostadsbestånd  

137



 TJÄNSTEUTLÅTANDE 8 (13) 

 2021-10-28 Dnr 2017/355-610

• Gynnar näringslivet då lokaler och mark som frigörs kan nyttjas för 
expansion och nyetableringar inom näringslivet 

I remissvaret presenterar bolaget även olika idéer för hur byggnation av 
de två nya skolorna skulle kunna fungera och se ut samt hur de lokaler 
som frigörs skulle kunna användas till byggnation av bostäder samt till 
kommunal verksamhet. 

Remissvar från Tjörns Måltids AB (TMÅAB) 
Styrelsen i Tjörns Måltids AB yttrar sig i enlighet med bolagets 
upprättade förslag till yttrande. 

Bolaget har analyserat de olika förslagen utifrån vilket alternativ som 
skapar störst förutsättningar för bolaget att nå de politiska 
målsättningarna med bolagets verksamhet. Tjörns Måltids AB föreslår 
därför att kommunen arbetar vidare med förslag 6 då förslaget bedöms 
ge bäst förutsättningar för bolaget att bedriva en effektiv, professionell 
och integrerad måltidsverksamhet även i framtiden. 

Val av skolstruktur kommer att påverka antal kök som i sin tur har en 
stor betydelse för personal- och administrationskostnad framöver. 
Förslag 6 innebär att bolagets tjänster blir konkurrenskraftiga även med 
ett utökat elev- och barnantal.  

För att kunna bedriva en lagstadgad måltidsverksamhet med ett utökat 
elev- och barnantal kommer, oavsett val av skolstruktur, utformning 
och dimensionering av kök och matsalar att påverkas. Förslag 4 innebär 
att alla kök samt matsalar är kvar som idag vilket kommer att kräva 
flest antal åtgärder.  

En av grundförutsättningarna för att uppnå bra måltider i skolan är att 
ha en verksamhet som lockar till sig kompetent och engagerad 
personal. Där ser Tjörns Måltids AB att förslag 6 bidrar till högst andel 
heltidstjänster och lägst antal individer med deltid.  

Val av ny skolstruktur möjliggör även för nya tillagningskök och 
synergier med skolans verksamhet. Med nya förutsättningar kring 
utformning av kök och skolmatsalar ges möjlighet att utnyttja 
matsalarna till andra ändamål, både dag- och kvällstid. Förslag 6 
innebär färre kök med större arbetsplatser vilket möjliggör för en 
säkrare kompetensförsörjning och en attraktivare arbetsmiljö. 
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Resultat från invånardialoger 
Enligt politiskt beslut har invånardialog genomförts kopplat till 
skolstrukturfrågan. Dialog har genomförts i två steg så här långt och 
rekommendationen är att man även efter fattade beslut om struktur 
genomför dialoger under planering och genomförande av den nya 
strukturen. 

Enkät till vårdnadshavare, elever och medarbetare i skolan (steg 1) 
Steg 1 i invånardialogen genomfördes under maj månad med hjälp av 
enkäter som skickades ut till vårdnadshavare (förskola och skola), 
elever i årskurs 3, 6 och 9 samt personal i förskola och skola. Resultatet 
från denna dialog presenterades för kommunstyrelsen vid deras möte 
2021-06-03. En sammanställning av resultatet finns i bilaga till detta 
tjänsteutlåtande. 

711 vårdnadshavare, 124 medarbetare (30 % svarsfrekvens) samt 226 
elever (45 % svarsfrekvens) svarade på enkäterna som skickades ut. Då 
vårdnadshavare också kan vara medarbetare i skolan redovisas 
resultaten för vårdnadshavare och medarbetare sammanslagna.  

I enkäterna fick de svarande ta ställning till och prioritera olika 
påståenden kopplade till undervisningen samt den yttre och inre miljön 
i skolan.  

Kopplat till undervisningen var det för vårdnadshavarna viktigast med 
behöriga lärare, god tillgång till elevhälsa och stödresurser samt god 
pedagogisk utveckling. Minst viktigt för föräldrarna var att 
fritidsaktiviteterna ska ligga nära skolan och att alla ska gå i en 
gemensam högstadieskola.  

Föräldrarna vill också ha en innemiljö med fräscha lokaler och 
grupprum samt en miljö som möjliggör arbetsro. De tyckte också det 
var viktigt med en skolmiljö där eleverna känner sig trygga och säkra 
samt att skolmatsalen inbjuder till matro. För föräldrarna var det minst 
viktigt att skolans lokaler ska kunna användas till andra saker utanför 
skoltid. 

Eleverna tycker att det är viktigast att framtidens skola erbjuder den 
hjälp man behöver, att alla elever på Tjörn får lika bra kunskap och att 
innemiljön ska vara fräsch med grupprum och möjligheter till arbetsro. 
De tror att det viktigaste i framtidens skola är själva lärandet och att det 
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finns bra lärare och stödresurser. De tycker också att det är viktigt med 
en skolgård som ger möjlighet till aktiviteter. 

Även om eleverna och vårdnadshavarna är överens om att det är 
viktigt med bra lärare och att det ska finnas god tillgång till 
stödresurser så skiljer sig deras åsikter åt på en det punkter, t ex hur 
viktigt det är att ha nära till skolan samt om det ska finnas många olika 
årskurser på samma skola. Eleverna tycker inte det är lika viktigt som 
föräldrarna att man ska ha nära till skolan och inte heller tycker de att 
det är lika negativt som föräldrarna med att det finns flera olika 
årskurser på samma skola. 

Enkät till allmänheten (steg 2) 
Under perioden 2021-09-20 – 2021-10-04 kunde allmänheten besvara en 
enkät kopplat till skolstrukturfrågan. Enkäten fanns tillgänglig på 
kommunens webbplats och kommunicerades även på kommunens 
konto på sociala medier (Facebook och Instagram).  

Frågorna i enkäten hade liknande upplägg som enkäterna till 
vårdnadshavare men hade kompletterats med frågor kopplat till de sex 
olika alternativen till skolstruktur. 

Resultatet från enkäten presenteras mycket kort nedan. För det 
fullständiga resultatet hänvisas till bilaga till detta tjänsteutlåtande. 

568 personer besvarade enkäten. 61,6 % av de svarande var i åldrarna 
31-50 år och 71 % var kvinnor. Av de som svarade har 76,1 % erfarenhet 
av förskolan idag och 80,9% har erfarenhet av grundskolan. 58 % av de 
svarande anser att förskolan i kommunen fungerar ganska bra eller 
mycket bra. 44,7 % av de svarande tycker att grundskolan fungerar 
ganska bra eller mycket bra. 

Svaren i enkäten till allmänheten visar samma resultat som enkäten till 
vårdnadshavare när vi bad dem vikta olika påståenden kopplat till 
undervisningen. Det samma gällde resultaten kopplat till påstående om 
den inre och yttre miljön i skolan. 

I enkäten fick allmänheten också ta ställning till de olika alternativa 
skolstrukturerna. Det alternativ som allmänheten bedömde som mest 
tilltalande var alternativ 4, dvs den struktur som vi har idag på Tjörn. 
56,3 % av de svarande angav detta som mest tilltalande. Det alternativ 
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som bedömdes som minst tilltalande var alternativ 6, två F-9 skolor (en 
i Häggvall och en i Skärhamn alt Bleket). 59,2 % av de svarande ansåg 
att detta var det minst tilltalande förslaget. 

Dialogmöte med vårdnadshavare 
100 av de vårdnadshavare som svarade på enkäten som skickades ut i 
maj anmälde sitt intresse till fortsatta dialoger med kommunen i frågan. 
Av dessa 100, gjordes ett slumpmässigt urval på 30 personer som fick 
inbjudan att delta i ett fysiskt dialogmöte. Mötet genomfördes den 27 
september. 

Vid mötet samtalade man i mindre grupper om fem olika 
frågeområden, nämligen  

• Lokalisering av skolorna 
• Små eller stora skolor 
• Flera olika årskurser i samma skola 
• Kriterier för god kvalitet i skolan 
• Flera klasser i samma årskurs i samma skola 

Samtalen drevs av en moderator (medarbetare i kommunen) och en 
medarbetare från kommunen ansvarade för dokumentation kopplat till 
varje frågeområde. Alla vårdnadshavare fick möjlighet att samtala 
kring alla frågeområden. 

Nedan finns en mycket kortfattad sammanfattning av dialogen – för 
fullständig dokumentation hänvisas till bilaga till detta 
tjänsteutlåtande. 

När det gäller lokalisering av skolor menar vårdnadshavarna att det är 
viktigt att barnen ska kunna ta sig till skolan själv på olika sätt. Gärna 
med cykel eller att de kan gå. Principen som framförs är ”små barn små 
avstånd – äldre barn längre avstånd”. Föräldrarna tycker också att det 
är viktigt med säker och trygg kommunikation till och från skolan. 
Utemiljön och naturen kring skolan ska om möjligt vara varierande och 
tillgänglig samt inbjuda till aktivitet och lust att lära. 

Fördelar kopplat till stora skolor är att barnen får tillgång till fler 
kompisar och större nätverk. Föräldrarna tror också att det kan ge 
fördelar för utveckling av pedagogik och samarbete mellan lärare. Stora 
skolor innebär sannolikt också att det blir fler vuxna närvarande i 
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skolan. Lokaler och ytor kan utnyttjas effektivt och det är lättare att 
samordna aktiviteter. Samma/liknande fördelar lyfts kopplat till 
området många klasser i samma årskurs samt flera olika årskurser på 
samma skola.  

Nackdelar som man kan se med större skolor samt flera klasser i 
samma årskurs på samma skola är att det blir större sammanhang 
vilket kan skapa ökad anonymitet för samtliga elever och en otryggare 
skola för de yngre eleverna. Vårdnadshavarna lyfter också som nackdel 
att det större skolor också sannolikt innebär att fler elever kommer att 
behöva skjuts till skolan. Man ser också att det kan bli utmaningar för 
fritidsverksamheten med många fler elever som behöver denna tillsyn 
på samma skola. Nackdel kopplat till flera olika årskurser på samma 
skola kan också vara att de olika åldrarna har olika behov och att dessa 
kan komma i konflikt med varandra och att någon åldersgrupp 
kommer i kläm. 

Vid dialogerna resonerade vårdnadshavarna också om vilka kriterier de 
menar är viktiga för god kvalitet i skolan. Här nämndes trygghet, 
inspirerande och ändamålsenliga miljöer, kompetenta och kvalificerade 
lärare, tillräckliga stödresurser och elevhälsa, bra och tillgängliga 
läromedel, bra mat samt god kommunikation mellan skola och 
vårdnadshavare. 

Slutsats från förvaltningen 
Ovanstående redovisning av remissvar och medborgardialoger visar på 
en delad syn om hur den framtida skolstrukturen ska utformas. I 
merparten av de remissvar som nämnderna har överlämnat, inklusive 
barn- och utbildningsnämnden, kan man i förvaltningarnas 
bedömningar utläsa att alternativ 6 är det förslag som skulle vara mest 
gynnsamt för respektive verksamhet. Den bedömningen delas även av 
skolstrukturens utredare. 

Resultatet från invånardialogerna visar att det främst är alternativ 4 
som förordas. Men många av de faktorer och kriterier som lyfts som 
viktiga av allmänhet, vårdnadshavare, medarbetare och elever kan 
dock vara svåra att uppnå med nuvarande skolstruktur. Detta visar 
bland annat remissvaren från barn- och utbildningsförvaltningen.  

Kommunkansliet överlämnar härmed en slutlig sammanställning av 
samtliga perspektiv som har inhämtats, från såväl nämnder som 
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allmänhet, till politiken för fastställande av framtida skolstrukturen i 
Tjörns kommun. Utifrån de nyttobedömningar som redovisats av 
flertalet förvaltningar, inklusive barn- och utbildningsförvaltningen, 
föreslår kommunkansliet att alternativ 6 ska utgöra framtida 
skolstruktur i Tjörns kommun. Frågan om lokalisering av F-9 skola på 
västra Tjörn överlämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott utan 
förslag till beslut. 

Konsekvens 
En redogörelse av konsekvenserna förenat med de olika alternativen 
återfinns i beslutsunderlaget. 

 
Evike Sandor 
Kommundirektör
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1 Återremiss av fullmäktiges beslut 

11 juni 2020 fattade kommunfullmäktige (KF) beslut om att införa en ny 
skolstruktur med följande utveckling: 

• Årskurs F-9, nav på östra Tjörn med Fridas hage/Häggvall 

• Årskurs 4-9, nav på västra Tjörn 

• Årskurs F-3 samt förskola i respektive ort Myggenäs, Rönnäng, 
Skärhamn och Kållekärr 

11 mars 2021 beslöt kommunstyrelsen att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). I återremissen ingick 
uppdraget att kostnadsberäkna 5 olika förslag till skolstrukturer: 

1. Skolstruktur enligt KF beslut: östra navet 4-9 Häggvall och västra 
navet Skärhamn 4-9 enligt lokalstrategens rapport februari 2021. 

2. Skolstruktur enligt KF beslut: östra navet 4-9 Häggvall och västra 
navet Bleket 4-9. 

3. Skolstruktur F-6 i Skärhamn och Rönnäng. F-3 i Kållekärr och 
Myggenäs. Stor F-9 i Häggvall-Fridas Hage. 

4. Nollalternativ, d.v.s. skolstruktur enligt dagsläget. 

5. Skolstruktur enligt dagsläget i väster, dvs. Skärhamn och Rönnäng 
F-6, Bleket 7-9 samt enligt KF beslut i öster dvs. Kållekärr och 
Myggenäs F-3 och Häggvall/Fridas Hage F-9. 

I uppdraget ingick också att för samtliga förslag ska redovisa 
driftkostnadskonsekvenser samt att redovisa  

 konsekvenser för att täcka behovet av förskoleplatser ska ingå 

 eventuell överkapacitet i förslagen ska redovisas 

 kostnadsberäkningarna för samtliga fem förslag 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 och en digital medborgardialog ska genomföras 

 särskild vikt ska läggas på synergier med andra verksamheter 
samt skolstrukturens del i den totala lokalförsörjningsplanen 
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2 Genomförandet 

2.1 Utredare 
Utredningen har letts av kommunens lokalstrateg i samarbete med 
byggprojektledare och lokalplanerare på Tjörns bostads AB (TBAB). 

2.2 Insamling av data 
Insamling av data har skett främst genom att intervjua ledningsgrupp 
och andra nyckelfunktioner inom kommunens förvaltningar och bolag, 
inläsning av styrdokument samt studiebesök. Samtliga skolors 
byggnader har värderats utifrån teknisk status. En beräkning har gjorts 
av framtida energiförbrukning samt klimatpåverkan för de olika 
förslagen.  

Insamlade data har sedan bearbetats för att möjliggöra en bedömning av 
nytta och ekonomi i respektive förslag till skolstruktur.  

2.3 Delaktiga  
Tyngdvikten i uppdraget har lagts på synergier som kan uppstå inom 
och mellan förvaltningar. Därför har representanter från fler är Barn och 
utbildningsförvaltningen (BOU) varit delaktiga i utredningsarbetet. 
Följande har varit delaktiga:  

Kommunkansliet:  Bertil Oresten och Evike Sandor 

TBAB: Anders Larsson, Eva Hammar, Jörgen Johansson, Jan 
Gregoriusson, Tobias Åberg och Anders Hansson 

BOU: Förvaltningsledningen, samtliga rektorer och förskolechefer och 
Marie Simonsson 

Kultur- och fritidsförvaltningen (KOF): Förvaltningsledningen, Martin 
Wallin, Anna-Karin Leverin och Lena Karlstedt 

Socialförvaltningen (SOC): Förvaltningsledningen och Per Åkerman 

Planavdelningen: Åsa Jönsson och Karin Löfgren 

Näringslivsstrateg: Anna Aldegren 

Folkhälsostrateg: Caroline Jönsson 

Tjörns måltids AB (TMAB): Anneli Jonsén 

Ekonomifunktionen: Carolina Färdigh och Mats Berndtsson 
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Återremiss av skolstrukturen 

3 Barn- och utbildnings (BOU) nuläge 

Kommunfullmäktiges mål för grundskolan är att Tjörns elevers 
kunskapsresultat ska vara höga jämfört med övriga huvudmän i 
Sverige. Detta avsnitt ger en kortfattad nulägesbild av grundskolan. 
Sammanfattningsvis tenderar Tjörns elevers kunskapsresultat att sjunka 
samtidigt som kommunen har en förhållandevis hög kostnad per elev. 
Genom att införa en ny skolstruktur är förhoppningen att kostnaderna 
för skolan ska sjunka och att förutsättningarna för höga 
kunskapsresultat hos kommunens elever ska förbättras.  

Kommunens skolstruktur har varit en fråga som har aktualiserats i 
omgångar sedan lång tid tillbaka. 2017 blev den åter aktuell med 
anledning av att BOU hade svårt att få sin budget att gå ihop.  

3.1 Kostnader och resultat i grundskolan 
Enligt Skolverkets statistik nedan kan utläsas att Tjörns kommun år 2018 
hade en hög kostnad per elev jämfört med snittkostnaden i Västra 
Götalands län. Den höga kostnaden beror delvis på lokaler och 
inventarier men också på att kommunens skolstruktur med många små 
enheter är kostnadsdrivande. Tilläggas bör att BOU har gjort 
neddragningar efter 2018.  

 

 

 

 

 

 

150



 

Sida 8 (37) 
Återremiss av skolstrukturen 

Tjörns kommun har som mål att ”Tjörns elevers kunskapsresultat ska 
vara höga jämfört med övriga huvudmän i Sverige”. Av Koladas 
statistik nedan kan man utläsa att resultaten bland grundskoleleverna i 
Tjörns kommun var höga år 2018 men att resultaten åren därefter har 
sjunkit.  
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Återremiss av skolstrukturen 

3.2 Volymutveckling i förskola och skola 
Volymutvecklingen fram till 2029 inom både förskola och skola bedöms 
vara hanterbar förutsatt god framförhållning och lokalresursplanering.  

Prognosen nedan visar det antal barn som förväntas behöva plats i 
förskola, 86 procent (nuvarande efterfrågansgrad) av antalet 
folkbokförda barn. Fram till 2029 kommer antalet barn att bli 68 fler och 
fram till 2035, 89 fler vilket motsvarar ca 4 respektive 5 avdelningar.  
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Fram till 2029 förväntas antalet elever (alla invånare 6-15 år folkbokförda 
i kommunen) att bli 274 fler och fram till 2035 365 fler. Eleverna på östra 
Tjörn står för ca 60 procent av ökningen och eleverna på västra ca 40 
procent.  
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4 Värderingsområden för bedömning 
av nytta och ekonomi 

För att kunna jämföra de olika förslagen till skolstruktur med varandra 
fick BOU, KOF och SOC göra en systematisk värdering av respektive 
förslag. 

Inledningsvis tillfrågades förvaltningarna om vilka utmaningar deras 
verksamheter har och som de tror eller hoppas kan lösas helt eller delvis 
inom ramen för en ny skolstruktur. Svaren analyserades och delades in i 
följande värderingsområden: 

1. Personal och organisation,  

2. Barn- och elevperspektiv 

3. Miljö 

4. Samhälle, och uppsatta mål 

5. Lokaler 

6. Synergier 

Inom respektive värderingsområde formulerades en rad (ca 60) 
påståenden i samråd med förvaltningarna. Påståendena värderades på 
en skala från 0 till 4 efter hur väl de kan uppfyllas inom ramen för 
förslaget. Därefter fick förvaltningarna även ange hur viktigt det är att 
hög nytta kan uppnås, även här på en skala från 0 till 4. Bilden nedan 
visar exempel på påståenden och tillhörande poängsystem.  

 
Bilden ovan visar exempel på påståenden som förvaltningarna har fått värdera och vikta 
på en skala från 0-4. 
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Slutligen räknades ett snitt/en poäng fram som visar den nytta 
respektive förslag till skolstruktur bedöms genererar för 
förvaltningarna. 

Innan resultatet av värderingsövningen redovisas följer en först en 
redogörelse för de utmaningar som BOU, KOF och SOC har och står 
inför.  
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5 Förväntningar på skolstrukturen 

Avsnittet redogör för vilka förväntningar BOU, KOF och SOC har på en 
ny skolstruktur och eventuella problem som förvaltningarna hoppas kan 
lösas helt eller delvis inom ramen för en ny skolstruktur.  

5.1 BOU och skolstrukturen 

5.1.1 Personal och organisation 
Tjörns kommun har många skolor i förhållande till storleken på 
kommunens totala elevunderlag.  Antalet elever på kommunens låg- 
och mellanstadieskolor är i snitt 215 medan högstadieskolorna har ca 
250 respektive 400 elever.  

Eftersom skolorna tilldelas budget utifrån antalet elever innebär det att 
respektive skolas budget blir för liten och medför en rad svårigheter 
som redogörs för här.  

I praktiken innebär det att personaltätheten i skolor och fritidshem blir 
lägre. Det blir svårare att forma heltidstjänster som kan tillgodose såväl 
skolans behov utifrån timplanen samt behörig personal i samtliga 
ämnen. Kort sagt blir rektors handlingsutrymme och möjlighet att hitta 
flexibla lösningar begränsade. Det innebär också mindre möjligheter att 
på ett tillfredställande sätt stötta barn i behov av särskilt stöd.  

Det är redan i nuläget svårt att rekrytera både chefer och pedagoger till 
förskola, skola och fritidshem p.g.a. lärarbrist och konkurrens med 
andra kommuner. Bristen på pedagoger kommer tillta till följd av 
pensionsavgångar samt att det i riket behöver byggas 800-1000 nya 
skolor. För att klara rekryteringen behöver kommunens skolor vara 
attraktiva arbetsgivare. Då större skolor kan erbjuda fler 
karriärmöjligheter och ett större kollegialt lärande är dessa ofta mer 
attraktiva att arbeta på. Förutom större skolor behöver lokalerna vara 
ändamålsenliga och matcha den moderna skolans krav.  

På mellan- och högstadiet är det särskilt viktigt med tillräckligt stora 
skolor för att lyckas rekrytera och behålla pedagoger i praktiskestetiska 
ämnen. Med större enheter blir det lättare att skapa heltidstjänster med 
behöriga lärare. Exempelvis är det mer attraktivt att kunna undervisa i 
slöjd på en större skola istället för att ambulera mellan ett flertal mindre 
skolor.  

Skolstrukturer som innebär färre och smidigare övergångar mellan 
förskola och skola samt mellan stadier möjliggör ett mer långsiktigt 
arbete och bättre kunskap om eleverna.  
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Oavsett vilken som blir framtidens skolstruktur måste den vara samma 
över hela kommunen för att främja likvärdighet i undervisning och 
planeringsförutsättningar.  

5.1.2 Barn- och elevperspektivet 
Likvärdighet d.v.s. samma skolstruktur i hela kommunen är viktigt för 
att eleverna ska få samma kvalitet på undervisningen oavsett var de bor. 
Likvärdighet är viktig också för att skolledare och pedagoger ska få 
samma förutsättningar i planeringen av och i sitt arbete.  

Goda förutsättningar för att rekrytera behöriga pedagoger innebär i 
förlängningen att kvaliteten på undervisningen blir bättre – för alla barn.  
Att samla pedagoger till färre och större enheter innebär en ökad 
personaltäthet och att kompetens samlas. Sammanfattningsvis innebär 
det bättre möjligheter att hjälpa alla elever oavsett om behovet av stöd 
med studierna är litet eller stort.  

Skolstrukturer med färre och smidigare övergångar mellan förskola och 
skola samt mellan stadier innebär färre lärarbyten och större trygghet 
för eleverna. 

Större enheter ger eleverna ett större socialt kapital d.v.s. större chanser 
att hitta en eller flera kompisar vilket minskar risken för ensamhet. 

5.1.3 Gemensamma lokaler och synergier 
BOU ser fördelar med större nav där lokalerna kan delas med KOU 
eftersom de arbetar med samma målgrupp. Att arbeta under samma tak 
och mötas på daglig basis ökar förutsättningarna för att synergieffekter 
ska kunna.  

Idag står de flesta skolor tomma efter skoldagens slut. En 
samlokalisering av KOFs och BOUs verksamheter i två nav skulle 
innebära att lokalerna skulle utnyttjas dag som kväll, vardag som helg 
och på så vis göra skolan till en mer levande och attraktiv plats. 

Vidare är ökad lokaleffektivitet ett långsiktigt hållbart sätt att hushålla 
med kommunens resurser, både ur ett ekonomiskt och miljömässigt 
perspektiv.   
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5.2 KOF och skolstrukturen 

5.2.1 Barn- och ungdomsverksamhet 
 
I Skärhamn har KOF egna lokaler (Delta) för barn och 
ungdomsverksamhet.  Dessa lokaler har stora brister avseende 
trångboddhet, ändamålsenligt, arbetsmiljö och tillgänglighet.  
 
En stor del av sin verksamhet för barn och unga bedriver KOF i skolans 
lokaler: folkbibliotek, skolbibliotek, delar av kulturskolan, Kultur- och 
fritidscentra, Funkis fritid samt uthyrning av lokaler till 
idrottsföreningar.  
 
Ute på skolorna råder brist på anpassade lokaler och förrådsytor vilket 
medför att material och teknik behöver fraktas mellan 
skolor/verksamheter. Det innebär att det är svårt att upprätthålla en 
konsekvent och jämlik verksamhet. Ofta råder det konkurrens om 
utrymmen där KOF oftast får dra det kortaste strået p.g.a. skolan har en 
lagstadgad verksamhet. 
 
KOF ser möjligheter med en ny skolstruktur med två större nav. Det 
skulle bl.a. innebära en möjlighet att utveckla verksamheten, nå fler barn 
och unga samt förbättra arbetsmiljön för sin personal, till följd av 
ändamålsenliga och tillräckligt stora lokaler.  

5.2.2 Skolbibliotek 
Till följd av många och små skolor är det idag svårt att bedriva 
verksamhet i skolbiblioteken på ett tillfredställande sätt. Personalen får 
lägga mycket tid på att resa och frakta material mellan 
enheter/verksamheter. Det finns också en risk för ojämlikhet vid 
nuvarande eller liknande skolstruktur på grund av skolornas antal och 
storlek. Färre och större skolenheter skulle främja likvärdiga 
skolbibliotek och därmed elevernas skriv- och läskunnande. 

5.2.3 Gemensamma lokaler och synergier 
På samma sätt som BOU, ser KOF möjligheter med att arbeta med 
samma målgrupp i samma lokaler. Förutom synergieffekter skulle en 
stor del av den tid som KOFs personal idag lägger på logistik och att 
resa, istället kunna läggas på tid tillsammans med barn och unga.  

5.3 SOC och skolstrukturen 
Korttidstillsyn kan beviljas skolungdomar över 12 år med sådana 
funktionsnedsättningar att de har rätt till insatser enligt lagen om stöd 
och service för funktionshindrade (LSS). Det är en förlängd 
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fritidsverksamhet efter skolans slut och vid skollov. Verksamheten 
ska erbjuda en avkopplande och aktiv fritid i trygg miljö med goda 
vuxenförebilder. Den ska främja social gemenskap, ge fysisk och psykisk 
stimulans. 

Idag ligger korttidstillsynen i lantlig miljö på Hannagården utan närhet 
till skola, annan service eller bebyggelse. Socialtjänsten ser det som 
önskvärt att korttidstillsynen placerades i närheten av ett framtida nav 
för att öka närheten till målgruppens skola, fritidshem och 
fritidsaktiviteter.  

Elever i särskola och elever som har rätt till stöd enligt LSS så som 
korttidstillsyn behöver ofta resa mer för att komma till och från skola, 
fritidshem och fritidsaktiviteter. En skolstruktur som samlar dessa 
elevers aktiviteter skulle innebära ett minskat resande.   

Fler av socialtjänstens målgrupper skulle vinna fördelar av två större 
nav med tillgång till en rad olika fritidsaktiviteter och möjlighet att 
träffa andra människor både inom och utom den egna målgruppen.  

Två större nav där skolan ges bättre förutsättningar att från tidigare 
skolår stötta elever i behov av särskilt stöd skulle gynna delar av 
socialtjänstens målgrupper. En skolstruktur som innebär färre och 
smidigare övergångar mellan förskola och skola samt mellan skolstadier 
skulle också ge positiva effekter på samma målgrupp/-er.  
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6 Över- och underkapacitet 

Vid nybyggnation av förskolor är riktvärdet 10 kvm BRA per barn inkl. 
tempererad area, varav 7-7,5 kvm ska vara lekyta för barnen. 
Motsvarande riktvärde för skolan är 12 kvm BRA per elev. 
Riktvärdet 10 respektive 12 kvm BRA per barn/elev är i linje med andra 
kommuners riktvärden för skollokaler.  

6.1 Förskolans lokaler 
I nuläget går det 9,7 kvm BRA per barn i förskolans befintliga lokaler. I 
samtliga förslag till skolstruktur kan förskolans lokalbehov tillgodoses 
och vara 10 kvm/barn år 2029. Oavsett förslag till skolstruktur kommer 
yteffektiviteten i förskolans lokaler att vara fortsatt hög.  

6.2 Skolans lokaler 
I dagsläget varierar lokaleffektiviteten mellan kommunens skolor. På 
Skärhamns skola, Rönnängs skola och Fridas hage är yteffektiviteten 
god med tanke på skolornas ålder och att ingen av dem är nybyggd. På 
övriga skolor är yteffektiviteten låg eller mycket låg. I snitt går det drygt 
18 kvm BRA per elev.  
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Förslagen till skolstruktur uppnår varierande grad av yteffektivitet och 
varierar mellan 13 och 16 kvm BRA per elev. Många av förslagen 
innebär outnyttjad yta trots åtgärder i lokalerna. Nybyggda nav ger i 
alla fem förslag till skolstruktur en högre grad av yteffektivitet jämfört 
med om- och tillbyggnad. 
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7 Definitioner och 
kalkylförutsättningar 

Nedan redogörs för vilka förutsättningar och parametrar som har legat 
till grund för beräkningarna av förslagen till skolstruktur.  

7.1 Generella förutsättningar 
För att i detta mycket tidiga skede kunna kostnadsberäkna de ingående 
projekten skolstrukturerna krävs att man inte fastnar i för detaljerade 
kalkyler. Detta undviks om man använder sig av nyckeltal för kostnad 
per m2. Osäkerheten är stor och det gäller främst om- och tillbyggnad 
men även nybyggnad har sina utmaningar med t ex grundläggning, 
stomsystem, geoteknik, trafik m.m. 
Vi har i beräkningarna sagt att precisionen ligger på +/- 25%. Detta är 
grovt men det är relevant för att få en kostnadsbild i tidigt skede. 
Kostnadsberäkningar har gjorts med nyckeltal.  

Nyckeltal för yta: 

 10 m2 BRA (Bruksarea) per barn i förskola vid nybyggnad 

 12 m2 BRA per elev i skola vid nybyggnad 

 14 m2  BRA per elev vid om- och tillbyggnad 
 

Delningstal som använts för klasstorlekar är 23 elever i årskurs f-3 och 
27 elever i årskurs 4-9. 

Nyckeltal för byggkostnad: 

 Nybyggnad inkl. markköp 35 000 kr/m2 

 Nybyggnad på egen mark 30 000 kr/m2  

 Tillbyggnad 30 000 kr/m2 

 Ombyggnad 25 000 kr/m2 

 Uppfräschning av ytskikt och enklare underhåll 5000 kr/m2 

Andra parametrar och värden som beaktats är t ex: 

 Bokförda värden 

 Bedömning av teknisk status 

 Byggnaders klimatpåverkan 
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 Avskrivningstid 

 Sänkta driftkostnader efter ombyggnader och effektivare 
lokalanvändning 

 Evakueringskostnader 

 Rivningskostnader 

 Intäkter vid eventuell försäljning 

 Avvecklingskostnader 

7.2 Nybyggnad eller ombyggnad? 
Att bygga om gamla byggnader är kostsamt och tidskrävande. Det krävs 
att man evakuerar och man kan inte alltid förutse vilka miljöfarliga 
ämnen som måste hanteras. Vid ändrade planlösningar behöver man 
ofta förstärka stomme och komplettera grundläggningen. 
Riskkostnaderna bedöms därför vara lägre när man bygger nytt och det 
är även enklare att planera byggtiden. Om man bygger nytt utan att 
först riva befintlig skola kan man med begränsade störningar av 
verksamheten få en effektiv byggprocess. Vid byggande av nya skolor 
får man en större yteffektivitet, ändamålsenlighet och sambruk i 
lokalerna och detta är en viktig parameter vid val mellan om- och 
nybyggnad.  

7.3 Statusbedömningar av skolbyggnader 
Samtliga skolbyggnader har genomgått en bedömning av skick och 
kvarstående livslängd på olika komponenter. Skolorna är i varierande 
skick och det finns ett stort underhållsbehov. Om skolor byggs om, 
istället för att bygga nytt, kommer en hel del av komponenterna att 
bytas ut för att lokalerna ska bli mer ändamålsenliga.  
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8 Tid- och investeringsplan 

Tidplaneringen är viktig för projektens genomförande. Givetvis beror 
detta på vilket alternativ på skolstruktur som väljs och vilken 
investeringstakt vi klarar och all den logistik som behövs om det krävs 
evakuering, omflyttning och en stor mängd andra parametrar. I stora 
drag kan sägas att det tar uppemot ett år för lokalplanering och 4 till 6 år 
för att projektera, bygga och flytta in. Vi kan inte sätta ett slutår för det 
beror på när lokalplanering och projektering kan starta. Tid för 
eventuella markköp och detaljplaner kan påverka planeringen och är en 
osäkerhetsfaktor.  

 
Matrisen ovan visar hur många år respektive förslag till skolstruktur tar att genomföra 
från det att lokalplanering startar och skolorna är redo för inflytt. 
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9 Värdering av nytta och ekonomi 

Som beskrevs i kapitel 4 fick förvaltningarna bedöma graden av nytta de 
fem förslagen till skolstruktur genererar utifrån följande 
värderingsområden: personal & organisation, barn- & elevperspektiv, 
personal och organisation, miljö, samhälle & uppsatta mål, samhälle & 
verksamhet, lokaler samt synergier.  

Grafen nedan visar utfallet av nyttobedömningen samt hur årliga 
årskostnader för lokaler påverkas. Endast förslag 1, som innebär att 
nuvarande låg- och mellanstadieskolor blir F-3 skolor och att en 4-9 
skola förläggs till Röa samt en till Häggvall, har bedömts ge en 
tillräckligt godtagbar nytta. Nyttan med övriga fyra förslag till 
skolstruktur bedömdes inte vara tillräckligt hög.  

Av grafen framgår också att årskostnaden för lokalerna ökar med mellan 
20 och 38 mkr. Skillnaden mellan BOUs och KOFs bedömning av 
förslagen var liten. SOC ser flera fördelar med två större nav men ansåg 
sig inte vara tillräckligt insatta för att kunna rangordna de olika 
förslagen.  

Slutligen är det viktigt att ställa lokalkostnaden i relation till den nytta 
som förslagen till skolstruktur genererar.  Sammanfattningsvis genererar 
inget förslag en hög eller mycket hög nytta trots att de årliga 
kostnaderna för lokalerna ökar avsevärt.  

 
Grafen ovan illustrerar nyttan respektive förslag till skolstruktur genererar för BOU och 
KOF. Den visar också hur den årliga kostnaden för lokaler lokaler förändras för 
respektive förslag.  
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10 Slutsatser efter utvärdering av 
förslag 1-5 

 Alla förslagen till skolstruktur innebär upprustade, fräscha och 
mer ändamålsenliga skolor.   

 Alla förslag klarar förskolans lokalförsörjning. 

 Oavsett förslag kan alla tillfälliga lokaler avvecklas.  

 Alla förslag innebär att förskolans höga yteffektivitet kvarstår. 

 Yteffektiviteten i skolan kommer fortsatt att vara låg i de flesta 
förslagen. 

 Nybyggnad ger större lokaleffektivitet jämfört med till- och 
ombyggnad oavsett förslag.  

 Samtliga förslag innebär att förvaltningarnas utmaningar 
kvarstår i hög grad både på kort och lång sikt.  

 Synergier kan uppnås i vissa förslag om BOU, KOF och SOC har 
gemensamma lokaler. 

 Inget av förslagen är kopplade till kommunens samhällsbyggnad 
t.ex. bostadsbyggande, näringsliv eller turism. 

 För att klara förvaltningarnas utmaningar behövs färre och 
betydligt större enheter. 
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11 Lokalförsörjning utifrån hela 
kommunkoncernens behov  

Hösten 2020 startades arbetet upp med att ta fram en 
koncernövergripande lokalförsörjningsplan som tar hänsyn till samtliga 
förvaltningars och bolags lokalbehov.  

I arbetet med återremissen har utöver förväntningar på en ny 
skolstruktur även förvaltningarnas och bolagens övriga behov som har 
en koppling till lokaler framkommit.  

Det har också blivit tydligt att skolstrukturen är en fråga som inte bara 
handlar om förskola och skola. Den påverkar kommunens 
samhällsplanering och utveckling i stort.   

Arbetet med återremissen har tillfört frågan om skolstrukturen bredare 
och djupare perspektiv. Det har resulterat i ett gediget underlag och 
möjliggjort framtagandet av ett förslag till en kommunövergripande 
lokalförsörjningsplan som väver samman skolstrukturen och hela 
kommunkoncernens lokalbehov.  

Den totala lokalförsörjningsplanen ger en högre grad av 
effektiviseringar, självfinansiering, samhällsnytta och synergier för såväl 
skolan som resten av kommunens förvaltningar och bolag och 
presenteras därför tillsammans med övriga fem förslag.  

I kapitlet redogörs för de utmaningar och behov som framkommit i 
arbetet med återremissen och som inte är direkt kopplade till 
skolstrukturen.  

11.1 BOUs behov 
BOU har från det att arbetet med återremissen inleddes varit tydliga 
med att inget av de fem förslagen som skulle utvärderas löser 
förvaltningens problem.  

För att klara rekrytering av chefer och pedagoger och därmed kunna 
säkerställa en tillräckligt god kvalitet på undervisning i grundskolan 
behövs färre och större skolor. Två F-9-skolor har bedömts vara en bra 
struktur för skolan då de samlar tillräckligt många elever och paralleller 
per enhet. En sådan skolstruktur bedöms också utgöra en attraktiv 
arbetsplats för lärare oavsett om de arbetar på låg-, mellan- eller 
högstadiet.  
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11.2 KOFs behov 
KOF betonar vikten av att Tjörns högsäsong för turism behöver 
förlängas och att fler säsonger behöver skapas. För att lyckas skapa fler 
reseanledningar till Tjörn behöver kommunen en biograf och en 
professionell scen.  För att nå nödvändig attraktivitet behöver scen och 
biograf placeras i Skärhamn men inte i anslutning till ett nav. En längre 
högsäsong och fler säsonger skulle skapa möjlighet för ett utvecklat 
näringsliv och bidra till en positiv samhällsutveckling.  

Så som kulturverksamheten på Tjörn bedrivs idag skapas merkostnader, 
bland annat i form av tillkommande arbetstid för transport, etablering 
och avetablering av arrangemang, stort slitage av utrustning för 
produktioner (ljud, ljus, riggar, golvmattor m.m.) och lokalkostnader för 
lagring av utrustning.  

11.3 SOC behov 

11.3.1 Verksamhetslokaler 
Flera av socialtjänstens verksamheter är spridda över kommunen. 
Utspridd verksamhet gör det svårare att bedriva en verksamhet som är 
kostnadseffektiv eftersom resurser såsom personal och lokaler inte kan 
samutnyttjas.  

Administrativ verksamhet finns i lokaler i Skärhamn, Kållekärr och 
Höviksnäs. I Kållekärr är den dessutom spridd till flera lokaler.  

Lokaler för daglig verksamhet finns i Kållekärr och på Hannagården i 
Krossekärr.  

Avstånden gör att det blir svårare att samverka över 
verksamhetsgränser och synergieffekter uteblir. Att kunna samla 
verksamheter som idag är spridda har av ovan angivna skäl framförts 
som ett önskemål.    

Stora delar av SOC verksamheter bedrivs i externt inhyrda lokaler. SOC 
har framfört önskemål att avveckla dessa lokaler i syfte att sänka 
hyreskostnader.  

11.3.2 Bostäder 
Behovet av bostäder för äldre har förändrats över tid. Tidigare har 
utbudet av bostäder för äldre till största del bestått av biståndsbedömda 
äldreboenden och demensboenden. I dag önskar fler äldre, som inte är 
dementa och tillräckligt friska, att bo kvar i eget boende så som 
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trygghetsboende eller seniorboenden och ha närhet till service. Om 
Tjörns kommun lyckas tillskapa fler och alternativa typer av bostäder 
för äldre bedöms det inte finnas behov av att bygga fler ålderdomshem 
under prognosperioden.  

Fler bostäder behövs också för personer med rätt till stöd enligt LSS. 
Många av kommunens befintliga LSS-boenden ligger i Höviksnäs varför 
framtida boenden behöver förläggas till andra orter (för att godkännas 
av Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  

11.4 Samhällsbyggnads behov 
Samhällsbyggnad menar att det råder brist på byggbar mark t.ex. mark 
som inte är jordbruksmark eller som i framtiden kommer ligga under 
havet.  

Det mest ekonomiskt och miljömässigt hållbara är att förtäta befintliga 
bebyggelse i tätorterna där befintlig service redan finns i form av vatten, 
avlopp, kollektivtrafik, affärer etc. Bristen på byggbar mark är dock som 
störst i just tätorterna.  

Vidare är vägnätet och tunneln vid Tjörnbron en flaskhals för att antalet 
boenden och näringsliv ska kunna växa och försvårar kommunens mål 
att växa till 20 000 invånare 2035.  

11.5 Folkhälsans behov 
Folkhälsostrategen poängterade att kommunen behöver fler 
mötesplatser som är gemensamma och tillgängliga för alla oavsett 
åldersgrupp, intresse etc. Nav med lokaler för både skola, kultur- och 
fritidsaktiviteter skulle passa väl som mötesplatser. Olika målgrupper 
dag som nyttjar mötesplatser dag som kväll och vardag som helg skulle 
göra naven till levande och attraktiva platser att vistas på. Platser som 
möjliggör möten och samverkan mellan människor, grupper, föreningar 
och kommunen skulle ge positiva synergieffekter. 

11.6 Näringslivets behov 
Tjörns kommun har som mål att antalet arbetstillfällen ska bli 1200 fler 
fram till 2035. För att klara detta behövs plats att växa på. P.g.a. tidigare 
expansion i befintliga lokaler har många av kommunens företagare svårt 
att växa mer. Då det finns en kultur på Tjörn att man som företag äger 
sina lokaler är efterfrågan på mark att bygga verksamhetslokaler på stor. 
Enligt näringslivsstrategen är förutsättningar för etableringar inom 
näringsliv, turism och handel bäst på västra Tjörn p.g.a. avståndet till 
Stenungsund. För etableringar österut är Stenungsund ett bättre och mer 
attraktivt läge.  
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Näringslivsstrategen betonar vikten av att fatta beslut om 
skolstrukturen. Avsaknaden av beslut hämmar utveckling och 
samverkan mellan kommunen och näringslivet. Kommunen uppfattas 
annars inte som en tillräckligt stabil partner för att göra långsiktiga och 
kostsamma satsningar i eller med.  

11.7 Måltids, fastighetsskötselns och lokalvårdens 
behov 

Fastighetsskötsel, lokalvård och måltid är spridda på många enheter av 
varierande storlek vilket ställer stora krav på planering och logistik.  

Färre och större enheter skulle ge bättre förutsättningar att hushålla med 
resurser, främst i form av personal.  

Utöver ekonomiska driftfördelar finns andra fördelar med färre och 
större enheter. För måltid skulle det bli enklare att rekrytera och behålla 
kockar till större och ändamålsenliga kök. Att kunna rekrytera 
måltidspersonal med rätt kompetens innebär också en ökad säkerhet för  
elever som behöver specialkost. 

Större arbetsplatser med fler kollegor ger ett större kollegialt lärande och 
möjlighet till samarbete inom och mellan verksamheter vilket i 
förlängningen leder till bättre arbetsmiljö. Ensamarbete skulle minska 
och på så vis öka säkerheten på arbetsplatsen.  

För arbetsledare blir det enklare att forma heltidstjänster samt ge en 
ökad flexibilitet vid t.ex. sjukfrånvaro och ledighet. 

Färre och större enheter leder till färre transporter. 

 

170



 

Sida 28 (37) 
Återremiss av skolstrukturen 

12 Förslag till kommunövergripande 
lokalförsörjningsplan inkl. 
skolstruktur 

Avsnittet redogör för hur hela kommunkoncernens samlade lokalbehov 
kan tillgodoses.  

12.1 Två kultur- och kompetenscentra 
I detta förslag till skolstruktur föreslås två kultur- och kompetenscentra, 
ett på västra Tjörn, i Bleket eller närmare Skärhamn, och ett där 
Häggvallsskolan ligger idag. Namnet kultur- och kompetenscentrum 
ska signalera att lokalerna ska vara utformade för och rymma både 
KOFs och BOUs verksamheter. Syftet är att främja samutnyttjande och 
samverkan i – och ge synergier – istället för konkurrens om lokaler.  

Dessa centra kommer att bestå av två F-9-skolor med 900 respektive 
1200 elever samt rymma lokaler som KOF behöver för sin barn- och 
ungdomsverksamhet men också mötesplatser, kurslokaler och 
idrottslokaler för vuxna. Båda kultur- och kompetenscentra kommer att 
rymma bl.a. Elevhälsans personal, folk- och skolbibliotek samt två 
idrottshallar för att möta föreningslivets behov.  

De nya lokalerna kommer att ersätta befintliga låg- och 
mellanstadieskolor i Rönnäng, Skärhamn, Kållekärr och Myggenäs, 
Resurscentrums lokaler i Höviksnäs samt Deltas lokaler i Skärhamn.  

 
Kartan illustrerar förslaget med två kultur- och kompetenscentrum, ett i väster och ett i 
öster, samt att det kan ersätta andra lokaler där BOU och KOF bedriver verksamhet idag.  
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12.2 Förskola på västra Tjörn 
Skärhamns skola byggs i detta förslag om till en förskola för 12 
avdelningar. En sådan lösning möter volymökningen inom förskolan 
under prognosperioden och möjliggör avveckling av tillfälliga lokaler.  

Den stora förskolan kommer att ersätta Skärhamns förskolas befintliga 
lokaler som i dagsläget består av två byggnader med två respektive fyra 
avdelningar. Avdelningar som p.g.a. sin storlek är kostnadsdrivande. 

Rönnängs förskolas huvudbyggnad samt utegruppen kommer att vara 
kvar oförändrade med sammanlagt 7 avdelningar.  

 
Kartan visar att Skärhamns skola kan byggas om för att ta emot förskolebarn i 
kommunens västra delar samt avveckla för små eller provisoriska enheter.  
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12.3 Tomma lokaler och mark för bostäder i väster 
Lokaler och mark som frigörs har uppskattningsvis potential för 120 
bostäder genom att tomställda lokaler byggs om eller rivs för att 
möjliggöra nybyggnation.  

Antalet bostäder innebär att olika former av boenden kan tillskapa så 
som trygghetsboenden, seniorboenden, gruppbostäder eller bostäder 
inom allmännyttan.  

 
Kartan visar var på västra Tjörn det finns lokaler och mark som kan utnyttjas för att 
tillskapa fler bostäder. 
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12.4 Förskola på östra Tjörn 
På östra Tjörn föreslås Myggenäs skola byggas om till en förskola på 13 
avdelningar. En så stor förskola klarar att möta volymökningen av barn 
inom förskolan samt ersätta tillfälliga lokaler.  

I förslaget ingår också att avveckla Myggenäs befintliga förskola (som 
ligger bakom Almö livs). Skälet till det är att TBAB har möjlighet att 
bygga bostäder på en tomt intill. Genom att bygga om förskolan till 
bostäder eller bygga nya bostäder på tomten kan trafik- och angöring 
lösas på ett sätt som är smidigare och mer säkert för alla i området.  

 
Kartan visar att Myggenäs skola kan byggas om för att ta emot förskolebarn i 
kommunens östra delar samt avveckla provisoriska lokaler.  
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12.5   Administrativa arbetsplatser, scen och biograf 
Socialförvaltningen vars administrativa lokaler i dagsläget är spridda 
över flera orter och ännu fler lokaler skulle kunna samlas i Kållekärrs 
skola, förutsatt att vissa ombyggnationer görs.  

Om kommunhusets kontorslokaler byggs om skulle det få en kapacitet 
för hela kommunkoncernens administrativa arbetsplatser lång tid efter 
prognosperioden. En utbyggnad av kommunhuset i riktning mot 
Dunkavlemyren skulle möjliggöra en biograf samt en professionell scen.  

En sådan förändring skulle innebära att kontoren i Vallhamn, Kållekärr 
och Höviksnäs kan avvecklas och utnyttjas för andra ändamål.  

 
Kartan visar var i kommunen det i dagsläget finns kontorslokaler och att de skulle 
kunna flyttas till Kållekärrs skola och kommunhuset för att sitta mer samlade.  
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12.6   Daglig verksamhet och korttidstillsyn 
Rönnängs skola kan i det här förslaget anpassas för och rymma all den 
dagliga verksamhet som är i behov av verksamhetslokaler.  

Korttidstillsynen skulle kunna flyttas till de kontorslokaler som 
Resurscentrum  eller socialtjänsten lämnar i Höviksnäs och som båda 
ligger granne med Fridas hage och särskolan. Fler barn som har rätt till 
korttidstillsyn skulle på det sättet få nära till sin skola, sitt fritidshem och 
sina fritidsaktiviteter samt behöva resa mindre.  

De externt inhyrda lokalerna på Hannagården i Krossekärr skulle kunna 
sägas upp och den gamla läkarstationen i Kållekärr utnyttjas för andra 
ändamål.  

 
Kartan illustrerar att daglig verksamhet som idag finns i Kållekärr och Krossekärr kan 
flyttas till Rönnängs skola. Den visar också att korttidstillsynen som finns i Krossekärr 
kan flyttas till Höviksnäs intill Fridas hage/Häggvallsskolan.  
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12.7   Tomma lokaler och mark i öster 
Lokaler som frigörs i öster bedöms kunna ge plats för ca 130 nya 
bostäder, antingen genom att lokaler byggs om eller nybyggnation.  

Antalet bostäder innebär att olika former av boenden kan tillskapas så 
som trygghetsboenden, seniorboenden, gruppbostäder eller bostäder 
inom allmännyttan.  

 
Kartan visar var på östra Tjörn det finns lokaler och mark som kan utnyttjas för att 
tillskapa fler bostäder. 
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13  250 nya bostäder 

Sammanlagt innebär det kommunövergripande förslaget till 
lokalförsörjningsplan att det frigörs lokaler eller mark för ca 250 nya 
bostäder. De flesta av bostäderna kan etableras i tätorter utmed stråken 
som följer de stora vägarna. Det betyder att befintlig infrastruktur kan 
utnyttjas och fungera som utgångspunkt för vidareutveckling om 
behovet av samhällsservice ökar.  

 

Kartan visar var på Tjörn det skapas möjlighet att tillskapa fler bostäder till följd av 
förslaget till kommunövergripande lokalförsörjningsplan. 

13.1 Strategi för bostadsbyggande 
Kommunen behöver utveckla en strategi som syftar till att säkra att 
nya bostäder blir permanentboende och inte semesterbostäder. 
Kommunen behöver fler skattebetalare och bör se över vilka 
möjligheter som finns för att säkerställa att tillkommande bostäder 
används året om. 

Att bygga där det finns kommunal service, kommunikationer och 
övrig infrastruktur är ekonomiskt och därför att föredra. Om detta 
inte är möjligt måste man förbereda och bygga ut kommunal service. 
Här är översiktsplaneringen avgörande och det skall säkerställas att 
detta hanteras. Plats för näringslivsutveckling är också med i 
översiktsplaneringen och är mycket viktigt för att locka hit och få 
nya ”Tjörnbor”.  
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14 Koldioxidutsläpp  

För att jämföra de olika förslagens miljöpåverkan har en beräkning av 
mängden koldioxid som släpps ut i drift av skolor efter att skolorna är 
färdigbyggda gjorts. Generellt kan sägas att utsläppen i de olika 
alternativen är ganska lika och alla ligger under dagens nivå. Bygger 
man nytt minskar utsläppsnivåerna avsevärt. Att nybyggnad medför 
lägre nivåer är naturligt då kraven på energiförbrukningsnivå är högre i 
dag. Ytterligare en förklaring till lägre utsläpp är högre yteffektivitet. 

När man bygger två större f-9-skolor i det alternativ som föreslås i 
lokalförsörjningsplanen ser man att man får avsevärt lägre utsläpp då 
skolor som kvarstår är nybyggda. 

 
Grafen ovan visar förskolornas och skolornas koldioxidutsläpp som är kopplad till drift 
av byggnaderna.  
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15 Effekter av förslag 6 

 Tillgodoser i hög grad förvaltningarnas, bolagens och andra 
funktioners lokalbehov 

 Uppnår en hög grad av synergier inom och mellan förvaltningar 
och bolag 

 Andra effektivitetsvinster i verksamheterna är inte medräknade 

 Möjligheter till ökat bostadsbyggande och ökade skatteintäkter 

 Lokaleffektiviteten blir hög i både förskola och skola men även i 
administrativa lokaler 

 Alla externa lokaler inom förskola och skola kan avvecklas samt 
de externa lokaler som andra förvaltningar önskar avveckla.  

 Förskolans lokalbehov under fram till 2029 kan säkras.  

 Ger större möjlighet för förvaltningarna och bolagen att möta 
framtidens utmaningar för rekrytering, effektiva organisationer, 
kollegialt lärande, färre transporter för personal som lärare, 
fastighetsskötare, städpersonal mm. Även mattransporter kan 
göras med effektiva vid större enheter osv. 

 Förslaget stödjer kommunens långsiktiga samhällsutveckling 

 Förslaget möjliggör ett ökat samutnyttjande och samverkan i 
lokalerna 

 Efter investeringar är hyran 90 147 tkr efter att skolan har lämnat 
sina lokaler 

 Efter investeringar är hyran 97 875 tkr efter att alla förvaltningar 
har lämnat sina lokaler 

 Samtliga förvaltningar har lämnat ca 37 000 kvm 

 Kommunen har byggt ca 25 000 kvm 

 Kommunen avvecklat lokaler för en hyra på ca 24 000 tkr per år
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Möjligheternas ö hela året och för hela livet

Återremiss av skolstrukturen
Bertil Oresten, Anders Larsson och Eva Hammar
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Kommunfullmäktiges beslut
KF beslutade 11 juni 2020 att följande skolstruktur ska ha följande utveckling:

• Årskurs F-9, nav på östra Tjörn med Fridas hage/Häggvall

• Årskurs 4-9, nav på västra Tjörn

• Årskurs F-3 samt förskola i respektive ort Myggenäs, Rönnäng, Skärhamn och Kållekärr

182



Uppdrag – utreda 5 olika förslag till skolstruktur
Återremiss till kommunstyrelsens arbetsutskott för att kostnadsberäkna följande förslag nedan:

1. Skolstruktur enligt KF beslut: östra navet 4-9 Häggvall och västra navet Skärhamn 4-9 enligt 
lokalstrategens rapport februari 2021. 

2. Skolstruktur enligt KF beslut: östra navet 4-9 Häggvall och västra navet Bleket 4-9.

3. Skolstruktur F-6 i Skärhamn och Rönnäng. F-3 i Kållekärr och Myggenäs. Stor F-9 i Häggvall-Fridas 
Hage.

4. Nollalternativ, d.v.s. skolstruktur enligt dagsläget.

5. Skolstruktur enligt dagsläget i väster, dvs. Skärhamn och Rönnäng F-6, Bleket 7-9 samt enligt KF 
beslut i öster dvs. Kållekärr och Myggenäs F-3 och Häggvall/Fridas Hage F-9.
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forts. Uppdrag – utreda 5 olika förslag till skolstruktur
För samtliga förslag ska redovisas driftkostnadskonsekvenser.

Även konsekvenser för att täcka behovet av förskoleplatser ska ingå

Eventuell överkapacitet i förslagen ska redovisas

Kostnadsberäkningarna för samtliga fem förslag 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 och en digital medborgardialog ska genomföras

Särskild vikt ska läggas på synergier med andra verksamheter samt skolstrukturens del i den 
totala lokalförsörjningsplanen
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Utredare

Utredare är lokalstrateg tillsammans med byggprojektledare och lokalplanerare på TBAB
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Delaktiga med namn
Kommunkansliet, Bertil Oresten och Evike Sandor
TBAB, Anders Larsson, Eva Hammar, Jörgen Johansson, Jan Gregoriusson, 
Tobias Åberg och Anders Hansson
Barn- och utbildningsförvaltningen, förvaltningsledning, samtliga rektorer och 
förskolechefer, Marie Simonsson
Kultur- och fritidsförvaltningen, förvaltningsledningen, Martin Wallin, Anna-Karin 
Leverin, Lena Karlstedt
Socialförvaltningen, förvaltningsledningen, Per Åkerman
Planavdelningen – Åsa Jönsson och Karin Löfgren
Näringslivsstrateg – Anna Aldegren
Folkhälsostrateg – Caroline Jönsson
TMAB – Anneli Jonsén
Ekonomifunktionen – Carolina Färdigh och Mats Berndtsson
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Metod

Intervjuer
Studiebesök
Inläsning av styrdokument
Värdering av nytta och ekonomi
Beräkning av energi och klimatpåverkan
Insamling och värdering av teknisk status
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86 procent av folkbokförda barn 1-5 år
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Kostnader för grundskolan, Skolverket
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Resultat i grundskolan Tjörn, Kolada
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Värderingsområden för bedömning av nyttan för 
förvaltningarna

Personal och organisation
Barn- och elevperspektiv
Miljö
Samhälle, verksamhet och uppsatta mål
Lokaler
Synergier
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Modell för värdering av nyttaExempelbild med fiktiva värden,  
se bilagor för 5 förslag
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Barn och utbildnings (BOU) utmaningar

Sjunkande skolresultat
Höga lokalkostnader
Större storlek på enheterna/rektorsområdena underlättar för 
rektor att fördela resurser
Samma personal kan följa barn/elever under längre tid
Skolstrukturen ska främja likvärdigheten i undervisning och 
planeringsförutsättningar
Attraktivitet för att lyckas rekrytera pedagoger och skolledare
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Ytterligare kommentarer från BOU
Socialt kapital, möjligheter till kompisrelationer (lika viktigt på både äldre- och 
yngreskolor) 
Yteffektivitet (yteffektivt vid nybyggnation, befintliga byggnader inte så yteffektiva) 
Resursutnyttjande, lokaler
Resursutnyttjande, personal 
Myndighetskrav, säkerhet, tillgänglighet, delaktighet (uppfylls detta uppfylls även 
kommunens vision)
Samutnyttjande av lokaler över verksamhetsgränser (effektivt utnyttjande är en 
förutsättning för samutnyttjande) 
Större attraktionsvärde om lokaler används utöver skoltiden, så 
som Häggvallskolan används i dag, men placering västra Tjörn
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Kultur & fritids (KOF) utmaningar

Öka synergieffekten mellan BOU och KOF genom ökad närvaro 
av KOFs personal per skolenhet. Skulle främja dialog med barn 
och skolpersonal med positiva konsekvenser för kvalitet, 
ekonomi samt arbetsmiljö
Öka möjligheter att delta i  kultur- och fritidsaktiviteter, 
föreningsliv mm
Ge större möjlighet för KOF att erbjuda aktiviteter för gruppen 
10-13 år efter skoltid
Ändamålsenliga lokaler som främjar både kärnverksamhet och 
arbetsmiljö
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Ytterligare kommentarer från KOF
Färre skolenheter och större nav skulle:
 Öka möjligheten att uppfylla Skolverkets krav, Barnkonventionen, FN:s konvention  för personer med 

funktionsnedsättning och Agenda 2030

 Öka chansen att uppfylla kommunfullmäktiges målsättning att varje skolenhet ska ha tillgång till 
ändamålsenliga lokaler för estetisk verksamhet och uppvisande inom olika genrer. 

 Minska resandet för personal. kulle innebära höjd kvalitet på verksamhet och innehåll samt mer tid per 
barn

 Öka trygghet efter skoltid för barn och personal med större vuxennärvaro

 Ge större möjligheter att erbjuda attraktiva skollokaler till föreningsliv och därmed öka synergieffekten 
mellan unga, äldre och föreningsliv

 Ge större möjlighet att stärka upp kommunikation till och från områdena även på kvällstid

 Ge högre grad av attraktiva, anpassade och mer tillgängliga utomhusmiljöer

 Öka attraktionskraften för ungdomar med stärkta och samlade mötesplatser

 Öka möjligheterna att stärka skolbiblioteken per skolenhet, för att öka barns skriv- och läskunnade
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Socialförvaltningens (SOC) utmaningar

Kan skollokaler användas även för andra verksamheter och 
målgrupper är det en viktig aspekt som bör tas hänsyn till
Korttidstillsyn LSS bör anslutas i närhet till skolan oavsett 
skolförslag
Socialtjänstens verksamheter är spridda över ön. Önskar 
samla daglig verksamhet samt administrativa arbetsplatser
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Ytterligare kommentarer från SOC

Tidigt stöd till elever i behov av särskilt stöd
Kontinuiteten är viktig för många av våra brukare. Svårt att ta 
ställning till om F-9 är bättre eller sämre än kortare perioder. 
Olika förslag genererar olika mängd skolskjuts/färdtjänst för 
brukare LSS/Särskola (utredas vidare)
Viktigt att skollokaler anpassas även för andra verksamheter, 
både kommunala och ideella föreningar
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Kostnadsberäkning av de 5 förslagen
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Definitioner och kalkylförutsättningar
10 kvm BRA/barn förskola
12 kvm BRA/elev, nybyggnad 
14 kvm BRA/elev ombyggnad

Delningstal 23 elever åk F-3 resp. 27 elever åk 4-9 per klass 

Nybyggnad 35 000 kr/kvm inkl. köp av mark
Nybyggnad 30 000 kr/kvm på egen mark
Tillbyggnad 30 000 kr/kvm
Ombyggnad 25000 kr/kvm
Uppfräschning 5000 kr/kvm inkl. underhåll av ytskikt
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forts. definitioner och kalkylförutsättningar
Bokförda värden
Teknisk status
Miljöpåverkan
Avskrivningstid
Sänkta driftkostnader efter ombyggnader och effektivare 
lokalanvändning
Evakueringskostnader
Rivningskostnader
Intäkter vid försäljning
Avvecklingskostnader
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Nybyggnad eller ombyggnad?
Nybyggnad

CO2 i drift - låg
Risk kostnad - låg
Risk tid - låg
Yteffektivitet - hög
Ändamålsenlighet – hög
Drift städ, fastighetsskötsel, underhåll 
– lägre
Kan byggas utan störning för 
kärnverksamheten
Teknisk status - hög

Om- och tillbyggnad
CO2 i byggnation –låg
Risk kostnad – högre
Risk tid – högre
Yteffektivitet – lägre
Ändamålsenlighet – lägre
Drift städ, fastighetsskötsel, underhåll 
– högre
Evakueringskostnader för 
bussning/lokaler
Stör kärnverksamheten i högre grad 
under byggnation
Teknisk status - lägre
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5 förslag med 10 alternativ, se bilaga för alla alternativ
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Statusbedömningar av skollokaler

Teknisk status på samtliga skolor har bedömts av projektledare 
på TBAB som sammanställts med drifttekniker, 
underhållsansvarig och driftsingenjör

Skick och återstående livslängd har bedömts av väsentliga 
komponenter. 
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Statusbedömningar av skollokaler, 
sammanställt för varje skola enligt exempel:

206



Statusbedömningar av skollokaler
Allmänt kan konstateras att skolorna är i olika skick och att det finns ett stort 
uppdämt underhållsbehov

Vid eventuella ombyggnader krävs stora arbeten i de flesta skolorna. T ex är 
ventilationsaggregaten och övriga installationer i Häggvallskolan uttjänta och 
kräver i stort sett nyinstallation vid eventuell ombyggnad. Ett annat exempel är att 
Bleketskolans uppvärmningssystem behöver bytas ut.

Flera tak har en återstående livslängd på 10 år

Fönsterbyte krävs på flera skolor inom de närmaste fem åren. Detta ger god 
effekt på inomhusklimat och energibehov vid uppvärmning

Inre ytskikt i salar och våtrum mm är slitna och är i stort behov upprustning

Mottagningsköken är i behov av upprustning och komplettering av utrustning
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Kostnadsberäkning 
Investeringsutgift inkl. underhåll +/- 25 procent
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Kostnadsberäkning 
Ny hyra

Nuvarande hyra 57 651 tkr 
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Tid- & investeringsplan

10 mkr tillkommer för utredning i varje förslag210



Över- och underkapacitet i förskolan

År 2021, 9,7 kvm/barn
År 2029, 10 kvm/barn

I alla förslag tillgodoses behovet av förskoleplatser och alla 
tillfälliga lokaler avvecklas.
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Över- och underkapacitet i skolan 2021
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Koldioxidutsläpp – CO2 ton per alternativ

Befintliga 
byggnader
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Slutsatser
1. Alla förslagen innebär upprustade och fräscha skolor
2. Alla förslagen innebär att behovet i förskolan tillgodoses
3. Alla förslagen innebär hög lokaleffektivitet i förskolan men lägre i skolan
4. Nybyggnation ger störst möjlighet till lokaleffektivitet
5. Förvaltningarnas utmaningar kvarstår i hög grad om förslagen 

genomförs 
6. Möjlighet till synergier kan uppnås i vissa förslag om skola, 

socialförvaltningen samt kultur- och fritid har gemensamma lokaler
7. Inget av förslagen är kopplade till kommunens samhällsbyggnad t.ex. 

bostadsbyggande, näringsliv eller turism
8. För att klara förvaltningarnas utmaningar behövs färre och betydligt 

större enheter
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Möjligheternas ö hela året och för hela livet

Förslag nr 6 
Lokalförsörjningsplan för hela 

kommunkoncernen
Utredarnas arbetsmaterial
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Delaktiga
Lokalstrateg
Barn- och 
utbildningsförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen
Socialförvaltningen
Planavdelningen – ÖP
Näringslivsstrateg
Folkhälsostrateg
TBAB
TMAB
Ekonomifunktionen
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Mervärde utifrån arbetet med de fem förslagen

Fler perspektiv
Mer kunskap om verksamheters behov
Brister i nuvarande struktur och de fem förslagen
Underlag för kommunens lokalförsörjningsplan
Väver in alla förvaltningar & bolags behov
Högre grad av effektiviseringar, självfinansiering och 
samhällsnytta
Lösningar som ger flera synergieffekter
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Möjligheternas ö hela året och för hela livet
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Möjligheternas ö hela året och för hela livet
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Barn och utbildnings behov

Större storlek på enheterna/rektorsområdena underlättar för 
rektor att fördela resurser
Samma personal kan följa barn/elever under längre tid
Skolstrukturen ska främja likvärdigheten i undervisning och 
planeringsförutsättningar
Attraktivitet för att lyckas rekrytera pedagoger och skolledare
Kollegialt lärande
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Socialförvaltningens behov
Olika former av bostäder för äldre och personer inom LSS

Socialtjänsten
En samlad socialtjänst centralt på ön (som i nuläget är spridd)

Daglig verksamhet
En samlad daglig verksamhet

Korttidstillsyn
Förlägga korttidstillsynen i närheten av barnens ordinarie skola och fritidshem/nav

Avveckla externa/dyra lokaler
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Folkhälsans behov

Fler mötesplatser 
Gemensamma för olika åldrar, intresse etc.
Synergier mellan t.ex. civilsamhälle och kommunen
Tillgängliga för alla
Aktiviteter dag som kväll och alla dagar i veckan
Mindre ensamhet

225



Samhällsbyggnad

Vägnätet flaskhals för ökat boende och näringsliv
Brist på bostäder
Villor ökar i pris
Trafik i spridd bebyggelse
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Näringslivets behov

Frigöra platser för att utveckla ”livet mellan husen”
För tillskapande av 1200 arbetstillfällen behöver företag plats att 
växa på
Skärhamn ligger på tillräckligt avstånd från Stenungsund för att 
bli attraktivt för turism, handel, utveckling av företag etc. 
Myggenäs och Höviksnäs ligger för nära Stenungsund
Viktigt att fatta beslut. Oförutsägbarhet hämmar utveckling och 
samverkan mellan näringsliv och skolan/kultur och fritid
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Kultur och fritids behov

Barnperspektiv
Tillgängliga aktivitets- och mötesplatser för barn & unga
Fler aktiviteter för barn i åldern 10-13 år (glömd)
Tätare kollektivtrafik eller andra transporter för att öka 
möjliggöra tillgängligheten
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Kultur och fritids behov

Utveckling av turism och evenemang
Fler reseanledningar
Förlänga högsäsongen och skapa fler säsonger
Kulturhus är viktigt för att visa upp barn- och 
ungdomskulturen på Tjörn – i förlängningen
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Stödfunktioner - måltid, fastighetsskötsel & lokalvård

Färre och större enheter
Attraktivare arbetsplatser, underlättar rekrytering t.ex. av kvalificerade 
kockar
Ökad säkerhet i köken – specialkost, mindre ensamarbete
Kollegialt lärande med fler kollegor
Bättre arbetsmiljö
Färre transporter mellan olika enheter
Enklare att forma heltidstjänster
Ökad flexibilitet t.ex. vid sjukfrånvaro, ledighet
Ökat resursutnyttjande
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Förskola

Förskola

Förskola

F-6-skola

F-6-skola

7-9-skola

Resurscentrum

Långekärr 
skola

Klädesholmens skola

Förskola

F-6-skola

Förskola
F-9-skola

Förskola
F-5-skolaNuläge - Kultur och fritid för 

barn och unga samt 
grundskola

Delta - kulturskola

Kultur- & fritidscentra

KOF

Förskola

Skola

Outnyttjade 
lokaler

SagaSaga

Resurscentrum
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Förskola

Förskola

F-6-skola

F-6-skola

7-9-skola

Resurscentrum

Långekärr 
skola

Klädesholmens skola

Förskola

F-6-skola

Förskola
F-9-skola

Förskola
F-5-skola

Kultur och fritid för barn och unga samt grundskola

Kultur- & kompetenscentrum

Kultur- & kompetenscentrum

Delta - kulturskola

Kultur- & fritidscentra

KOF

Förskola

Skola

Outnyttjade 
lokaler
Kultur. & 
kompetenscent
rum

SagaSaga

Kultur- & kompetenscentrum/ Två NAV
• 2 F-9-skolor, ca 900 & 1200 elever
• 2 idrottshallar x 2
• Folk- & skolbibliotek
• Barn- & elevhälsa x 2
• Kultur & fritidscentrum i Häggvall
• Deltas verksamhet Skärhamn

Resurscentrum
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Skärhamns gamla förskola

Skärhamns skola

Kultur- & kompetenscentrum

BleketskolanKlädesholmens skola

Förskola
Rönnängs skola

Skärhamns ”nya” förskola
• 12 samlade avd i Skärhamn
• möter volymökning
• ersätter tillfälliga lokaler
• ersätter befintlig förskolor i 

Skärhamn (2+4 avd), 
kostnadsdrivande enheter

• Rönnängs förskola oförändrad,        
7 avd

Förskola på västra Tjörn

Delta - kulturskola

Saga

Kultur- & kompetenscentrum

Outnyttjade lokaler
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Skärhamns gamla förskola

Kultur- & kompetenscentrum

BleketskolanKlädesholmens skola

Rönnängs skola

Tomma lokaler & mark för 
bostäder – västra Tjörn

Möjliggör ca 120 bostäder
- Skärhamns skola
- Skärhamns förskola
- Klädesholmens skola
- Rönnängs skola 
- Bleketskolan
- Delta
- Saga

Kan möta behov av 
- trygghetsboende
- seniorboende
- särskilt boende (LSS)
- reguljärt boende
- -boende för unga

Delta

Saga

Kultur- & kompetenscentrum
Outnyttjade lokaler
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Förskola på östra Tjörn

Resurscentrum

Förskola
Myggenäs skola

Kultur- & kompetenscentrum

Förskola
Kållekärrs skola

Långekärr skola

Förskola

Häggvallskolan

Myggenäs ”nya” förskola
• 13 avd samlade i Myggenäs skola
• möter volymökning
• ersätter tillfälliga lokaler
• ersätter befintlig förskola i 

Myggenäs (5 avd) 
• Kållekärrs & Tångeröds befintliga 

förskolor blir kvar oförändrade, 6 
resp 9 avd

Nybyggd Häggvallskolan 
Outnyttjade lokaler

Kultur- & kompetenscentrum
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Rönnängs skola 

Resurscentrum

Långekärr 
skola

Kållekärrs skola

Administrativa arbetsplatser 
och kulturhus

Sociala huset, 
centrumhuset & gula 
villorna

Vallhamn
Kommunhuset

Blå huset 

Myggenäs 
gamla förskola

Kontor

Outnyttjade 
lokaler

Samlade kontor och kulturhus
Samlad socialförvaltning i Kållekärrs
skola

Ombyggt kommunhus med flexibla 
arbetsplatser rymmer
- alla förvaltningar & bolag samlade
under överskådlig tid
- Fortsatt plats bibliotek
- Nytt kulturhus i anslutning till 

kommunhuset 236



Daglig verksamhet & 
korttidstillsyn

Daglig verksamhet & 
korttidstillsyn

Daglig verksamhet

Resurscentrum

Rönnängs skola 

Kultur- & 
kompetenscentrum

Kultur- & 
kompetenscentrum

Daglig verksamhet
-samlad daglig verksamhet på 
Rönnängs skola
-Hannagården sägs upp

Korttidstillsyn
-nära ett Kultur- & kompetenscentrum
-nära skola (särskola) & fritidshem

Kultur- & kompetenscentrum
Outnyttjade 
lokaler

Daglig 
verksamhet/korttidstillsyn
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Myggenäs gamla förskola

Kultur- & kompetenscentrum

Långekärr skola

Möjliggör, ca 130 bostäder
- Långekärrs skola (Montessori kan vara 

kvar)
- Sociala huset, gula villorna & Humlan (Kå)
- Carlshöjd & Läkarvillan (Kå)
- Myggenäs gamla förskola
- Blå huset (Hö)

Kan möta behov av 
- Trygghetsboende
- Seniorboende
- särskilt boende (LSS)
- reguljärt boende
- boende för ungdomar

Tomma lokaler & mark för 
bostäder – östra Tjörn

Sociala huset, 
Centrumhuset & Gula 
villorna

Humlan

Carlshöjd
Läkarvillan

Kultur- & kompetenscentrum
Outnyttjade lokaler
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Ca 250 bostäder i hela 
kommunen fördelat på 8 orter

250 bostäder
• Förtätning i befintliga tätorter
• Etableras utmed stråken
• Utnyttjande av befintlig 

infrastruktur
239



Möjligheternas ö hela året och för hela livet

Strategi för bostadsbyggande

 säkra att nya bostäder blir permanentboende
 förbereda kommunal service
 plats för näringslivsutveckling

240



Möjligheternas ö hela året och för hela livet

Jämförelse mellan 6 förslag
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Förskola 7 (1) avd

Förskola 9 (3) avd

Förskola 9 (2) avd

F-6-skola 289 elever 

F-6-skola 247 elever

7-9-skola 246 elever

Resurscentrum

Långekärr 
skola

Klädesholmens skola

Förskola 7 (1) avd

F-6-skola 214 elever 

Förskola 10 (1) avd
F-9-skola 655 elever

Förskola 9 (4) avd
F-5-skola 219 elever

Kultur- & kompetenscentrum

Kultur- & kompetenscentrum

Delta - kulturskola

Kultur- & fritidscentra

KOF

Förskola

Skola

Outnyttjade 
lokaler

Kultur. & 
kompetenscent
rum

SagaSaga

Rönnängs skola 

Resurscentrum

Långekärr 
skola

Kållekärrs skola

Sociala huset, 
centrumhuset, gula 
villorna & mötesplatsen

Vallhamn
Kommunhuset

Blå huset 

Myggenäs 
gamla förskola

Kontor

Outnyttjade 
lokaler

Kulturhus

Hannagården DV & KT

Carlshöjd DV

Resurscentrum

Rönnängs skola 

Kultur- & 
kompetenscentrum

Daglig 
verksamhet & 
korttidstillsyn

Kultur- & 
kompetenscentrum
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Möjligheternas ö hela året och för hela livet

Effekter av alternativ 6 – hela kommunen

Efter investeringar är hyran 90 147 tkr efter att skolan har 
lämnat sina lokaler
Efter investeringar är hyran 97 875 tkr efter att alla förvaltningar 
har lämnat sina lokaler
Samtliga förvaltningar har lämnat ca 37 000 kvm
Kommunen har byggt ca 25 000 kvm
Kommunen avvecklat lokaler för en hyra på ca 24 000 tkr per år
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Koldioxidutsläpp – CO2 ton per alternativ
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Möjligheternas ö hela året och för hela livet

Effekter av alternativ 6 – hela kommunen
Tillgodoser i hög grad förvaltningarnas, bolagens och andra funktioners 
lokalbehov
Uppnår en hög grad av synergier inom och mellan förvaltningar och bolag
Andra effektivitetsvinster i verksamheterna är inte medräknade
Möjligheter till ökat bostadsbyggande och ökade skatteintäkter
Lokaleffektiviteten blir hög i både förskola och skola men även i 
administrativa lokaler
Ger större möjlighet för förvaltningarna och bolagen att möta framtidens 
utmaningar för rekrytering, effektiva organisationer, kollegialt lärande, färre 
transporter för personal och elever osv.
Förslaget stödjer kommunens långsiktiga samhällsutveckling
Förslaget möjliggör ett ökat samutnyttjande och samverkan i lokalerna
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Möjligheternas ö hela året och för hela livet

Rekommendation

att fortsätta utveckla kommunens lokalförsörjningsplan i enlighet 
med förslag 6
i samverkan med förvaltningarna, bolagen och andra funktioner
analysera verksamheternas förändringar av driftkostnader
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Värdering av nytta Värdering av nytta Viktning
Ange ett värde mellan  Ange ett värde mellan 
0 och 4 för varje påstående  0 och 4 för varje påstående 
0 = ingen nytta 0 = inte viktigt
4 = stor nytta 4 = mycket viktigt

Förslag 1
Skolstruktur enligt KF beslut: östra navet 4-9 Häggvall och västra navet Skärhamn 4-9 enligt lokalstrategens rapport februari 2021.

Kultur o Fritid
Värderingsområde: Påstående: Poäng 0-4 Viktning 0-4 Snitt SUMMA
Personal/Organisation Möjligheten till en god arbetsmiljö ökar 4 4 4,0
Personal/Organisation Kompetens, kollegialt lärandepersonal på yngreskolor
Personal/Organisation Kompetens, kollegialt lärandepersonal på äldreskolor
Personal/Organisation Ekonomiska resurser, yngreskolor inkl. förskola
Personal/Organisation Ekonomiska resurser, äldreskolor
Personal/Organisation Möjligheten till god hushållning av de ekonomiska resurserna på skoltiden ökar (KOF) 4 3 3,0
Personal/Organisation Möjligheten till god hushållning av de ekonomiska resurserna efter skoltiden ökar (KOF) 4 4 4,0
Personal/Organisation Attraktivitet, rekrytera rektorer/förskolechefer
Personal/Organisation Attraktioskraften att rekrytera chefer/medarbetare ökar (KOF) 3 3 2,3
Personal/Organisation Attraktivitet, möjlighet att rekrytera behöriga lärare till alla ämnen till yngreskolor
Personal/Organisation Attraktivitet, möjlighet att rekrytera behöriga lärare till alla ämnen till äldreskolor
Personal/Organisation Möjlighet att utnyttja förskollärare och fritidspedagoger i skolan t.ex. som mentor för elev och i undervisning
Personal/Organisation Samma personal kan följa barn/elever under längre tid.  3 2 1,5
Personal/Organisation Rekrytering av slöjdlärare till yngreskolor
Personal/Organisation Rekrytering av pedagoger till praktiskestetiska ämnen
Personal/Organisation Flexibilitet när det gäller att forma tjänster, på yngreskolor
Personal/Organisation Flexibilitet när det gäller att forma tjänster, på äldreskolor
Personal/Organisation Flexibilitet ökar när det gäller att forma tjänster, på skoltiden (KOF) 3 3 2,3
Personal/Organisation Flexibilitet ökar när det gäller att forma tjänster, efter skoltid (KOF) 4 4 4,0
Personal/Organisation Möjligheter att organisera utifrån resurstilldelning. Möjligheter för rektor att  styra sin organisation. På yngreskolor
Personal/Organisation Möjligheter att organisera utifrån resurstilldelning. Möjligheter för rektor att  styra sin organisation. På äldreskolor
Personal/Organisation Dynamiska och utvecklande enheter som underlättar rekrytering, på yngreskolor
Personal/Organisation Dynamiska och utvecklande enheter som underlättar rekrytering, på äldreskolor
Personal/Organisation Skolstrukturen främjar likvärdigheten i undervisning 4 4 4,0
Personal/Organisation Skolstrukturen främjar likvärdigheten i fritidsverksamhet (KOF) 4 3 3,0
Personal/Organisation Nybyggd eller ombyggd skola möjliggör framtidens skola. 4 4 4,0
Personal/Organisation Storleken på enheterna/rektorsområdena underlättar för rektor att fördela resurser, på yngreskolor
Personal/Organisation Storleken på enheterna/rektorsområdena underlättar för rektor att fördela resurser, på äldreskolor
Personal/Organisation Storleken på enheterna/rektorsområdena underlättar för KOF att fördela resurser, på yngreskolor 4 3 3,0
Personal/Organisation Storleken på enheterna/rektorsområdena underlättar för KOF att fördela resurser, på äldreskolor 4 3 3,0
Personal/Organisation Personaltillgång t.ex. på raster på yngreskolor kan öka 2 2 1,0
Personal/Organisation Personaltillgång t.ex. på raster på äldreskolor kan öka 3 3 2,3
Personal/Organisation Summering 2,9 2,9
Elev/Barn Möjligheten till god uppfyllelse av barnrätten ökar (FN:s barnkonvention) 4 4 4,0
Elev/Barn Lugnare miljö på äldreskolor p.g.a. yngre elever på samma skola
Elev/Barn Närheten till natur och utemiljöer ökar 3 3 2,3
Elev/Barn Att bryta vid årskurs 4  ger bättre underlag för betygsättning i åk 6.
Elev/Barn Socialt kapital, möjligheter till kompisrelationer, på yngreskolor
Elev/Barn Socialt kapital, möjligheter till kompisrelationer, på äldreskolor
Elev/Barn Socialt kapital: möjligheter till kompisrelationer på fritiden ökar 4 3 3,0
Elev/Barn Elever i behov av särskilt stöd på yngreskolor
Elev/Barn Elever i behov av särskilt stöd på äldreskolor
Elev/Barn Möjligheten att ge barn och unga särskilt stöd på fritiden ökar 3 3 2,3
Elev/Barn Möjligheten att utföra samverkan med Särskolan för KoF ökar 3 3 2,3
Elev/Barn Arbetsmiljön förbättras 4 4 4,0
Elev/Barn Samma personal kan följa barn/elever under längre tid.  3 2 1,5
Elev/Barn Likvärdighet för alla barn och elever 1-16 år ökar 4 4 4,0
Elev/Barn Nybyggd eller ombyggd skola möjliggör framtidens skola. 4 4 4,0
Elev/Barn Läs- och skrivkunnigheten ökar 4 3 3,0
Elev/Barn Tryggheten ökar 4 3 3,0
Elev/Barn Barn och ungas möjlighet till fysisk aktivitet ökar 4 3 3,0
Elev/Barn Barn och ungas möjligheter till delakighet ökar 3 3 2,3
Elev Summering 3,0 3,0
Miljö Trafik/Skolskjuts

Miljö
Möjligheterna till en god kollektivtrafik till/från skolorna ökar både under skoltiden och fritiden vilket kan minska
bilskjutsning av barn samt att personal stimuleras att åka kollektivt 4 3 3,0

Miljö Klimatpåverkan minskar 4 4 4,0
Miljö Yteffektivitet höjs 4 3 3,0
Miljö Summering 3,3 3,3
Samhälle/verksamhet Möjligheten till  god uppfyllelse av myndighetsutövning ökar 4 4 4,0
Samhälle/verksamhet Möjligheten till  god uppfyllelse av Agenda 2030 ökar 4 4 4,0
Samhälle/verksamhet Möjligheten till god uppfyllelse av FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning ökar 4 4 4,0
Samhälle/verksamhet Möjligheten till god uppfyllelse av kommunens vision ökar 4 4 4,0
Samhälle/verksamhet Möjligheten till god uppfyllelse av förvaltningens verksamhetsmål ökar 4 4 4,0
Samhälle/verksamhet Resursutnyttjande av lokaler ökar 4 3 3,0
Samhälle/verksamhet Resursutnyttjande av personal ökar 4 4 4,0
Samhälle/verksamhet Ändamålsenlighet förbättras 4 4 4,0
Samhälle/verksamhet Kompromisser/avkall existerar inte i detta förslag 3 3 2,3
Samhälle/verksamhet Kostnader (det här alternativet blir värt kostnaden) 3 3 2,3
Samhälle/verksamhet Nyttan (det här alternativet blir värt kostnaden) 4 4 4,0
Samhälle/verksamhet ÖP, framtid (detta förslag är det bästa för framtiden) 4 4 4,0
Samhälle/verksamhet Yteffektivitet höjs, även kopplat till närliggande infrastruktur 4 2 2,0
Samhälle/verksamhet Utemiljöerna har nära till skolskog 4 3 3,0
Samhälle/verksamhet Utemiljöerna kan utformas väl efter alla barns behov och åldrar, inkl. funktionhinderanpassning 4 3 3,0
Samhälle/verksamhet Ökar vuxennärvaron och upplevelsen av trygghet genom att fler grupper i samhället stimuleras att nyttja utemiljöerna efter skoltid4 4 4,0
Samhälle/verksamhet Summering 3,5 3,5
Lokaler Lättgänglig utifrån allmänna kommunikationer 4 4 4,0
Lokaler Access till lokaler under skoltid  (taggar, bokningssystem) 4 3 3,0
Lokaler Access till lokaler efter skoltid för KOF, föreningar etc. (taggar, bokningssystem) 4 4 4,0
Lokaler Effektivt utnyttjande av salar.  4 3 3,0
Lokaler Samutnyttjande av lokaler över verksamhetsgränser 4 3 3,0
Lokaler möjligheten till ändamålsenliga lokaler 4 4 4,0
Lokaler Summering 3,5 3,5
Synergier Möjlighet att utnyttja förskollärare och fritidspedagoger i skolan t.ex. som mentor eller undervisning
Synergier Fler kan använda samma lokaler öppnar upp för synergier med kultur och fritid 4 4 4,0
Synergier Synergier Kulturträdet och övrig skolkultur 4 4 4,0
Synergier Summering 4,0 4,0

Snitt 3,4
Summa 20,2
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Värdering av nytta Värdering av nytta Viktning
Ange ett värde mellan  Ange ett värde mellan 
0 och 4 för varje påstående  0 och 4 för varje påstående 
0 = ingen nytta 0 = inte viktigt
4 = stor nytta 4 = mycket viktigt

Förslag 2
Skolstruktur enligt KF beslut: östra navet 4-9 Häggvall och västra navet Bleket 4-9.

Kultur o Fritid
Värderingsområde: Påstående: Poäng 0-4 Viktning 0-4 Snitt SUMMA
Personal/Organisation Möjligheten till en god arbetsmiljö ökar 2 4 2,0
Personal/Organisation Kompetens, kollegialt lärandepersonal på yngreskolor
Personal/Organisation Kompetens, kollegialt lärandepersonal på äldreskolor
Personal/Organisation Ekonomiska resurser, yngreskolor inkl. förskola
Personal/Organisation Ekonomiska resurser, äldreskolor
Personal/Organisation Möjligheten till god hushållning av de ekonomiska resurserna på skoltiden ökar (KOF) 3 3 2,3
Personal/Organisation Möjligheten till god hushållning av de ekonomiska resurserna efter skoltiden ökar (KOF) 2 4 2,0
Personal/Organisation Attraktivitet, rekrytera rektorer/förskolechefer
Personal/Organisation Attraktioskraften att rekrytera chefer/medarbetare ökar (KOF) 2 3 1,5
Personal/Organisation Attraktivitet, möjlighet att rekrytera behöriga lärare till alla ämnen till yngreskolor
Personal/Organisation Attraktivitet, möjlighet att rekrytera behöriga lärare till alla ämnen till äldreskolor
Personal/Organisation Möjlighet att utnyttja förskollärare och fritidspedagoger i skolan t.ex. som mentor för elev och i undervisning
Personal/Organisation Samma personal kan följa barn/elever under längre tid.  2 2 1,0
Personal/Organisation Rekrytering av slöjdlärare till yngreskolor
Personal/Organisation Rekrytering av pedagoger till praktiskestetiska ämnen
Personal/Organisation Flexibilitet när det gäller att forma tjänster, på yngreskolor
Personal/Organisation Flexibilitet när det gäller att forma tjänster, på äldreskolor
Personal/Organisation Flexibilitet ökar när det gäller att forma tjänster, på skoltiden (KOF) 3 3 2,3
Personal/Organisation Flexibilitet ökar när det gäller att forma tjänster, efter skoltid (KOF) 2 4 2,0
Personal/Organisation Möjligheter att organisera utifrån resurstilldelning. Möjligheter för rektor att  styra sin organisation. På yngreskolor
Personal/Organisation Möjligheter att organisera utifrån resurstilldelning. Möjligheter för rektor att  styra sin organisation. På äldreskolor
Personal/Organisation Dynamiska och utvecklande enheter som underlättar rekrytering, på yngreskolor
Personal/Organisation Dynamiska och utvecklande enheter som underlättar rekrytering, på äldreskolor
Personal/Organisation Skolstrukturen främjar likvärdigheten i undervisning 2 4 2,0
Personal/Organisation Skolstrukturen främjar likvärdigheten i fritidsverksamhet (KOF) 2 3 1,5
Personal/Organisation Nybyggd eller ombyggd skola möjliggör framtidens skola. 1 4 1,0
Personal/Organisation Storleken på enheterna/rektorsområdena underlättar för rektor att fördela resurser, på yngreskolor
Personal/Organisation Storleken på enheterna/rektorsområdena underlättar för rektor att fördela resurser, på äldreskolor
Personal/Organisation Storleken på enheterna/rektorsområdena underlättar för KOF att fördela resurser, på yngreskolor 2 3 1,5
Personal/Organisation Storleken på enheterna/rektorsområdena underlättar för KOF att fördela resurser, på äldreskolor 3 3 2,3
Personal/Organisation Personaltillgång t.ex. på raster på yngreskolor kan öka 1 2 0,5
Personal/Organisation Personaltillgång t.ex. på raster på äldreskolor kan öka 3 3 2,3
Personal/Organisation Summering 1,7 1,7
Elev/Barn Möjligheten till god uppfyllelse av barnrätten ökar (FN:s barnkonvention) 4 4 4,0
Elev/Barn Lugnare miljö på äldreskolor p.g.a. yngre elever på samma skola
Elev/Barn Närheten till natur och utemiljöer ökar 3 3 2,3
Elev/Barn Att bryta vid årskurs 4  ger bättre underlag för betygsättning i åk 6.
Elev/Barn Socialt kapital, möjligheter till kompisrelationer, på yngreskolor
Elev/Barn Socialt kapital, möjligheter till kompisrelationer, på äldreskolor
Elev/Barn Socialt kapital: möjligheter till kompisrelationer på fritiden ökar 3 3 2,3
Elev/Barn Elever i behov av särskilt stöd på yngreskolor
Elev/Barn Elever i behov av särskilt stöd på äldreskolor
Elev/Barn Möjligheten att ge barn och unga särskilt stöd på fritiden ökar 2 3 1,5
Elev/Barn Möjligheten att utföra samverkan med Särskolan för KoF ökar 3 3 2,3
Elev/Barn Arbetsmiljön förbättras 3 4 3,0
Elev/Barn Samma personal kan följa barn/elever under längre tid.  2 2 1,0
Elev/Barn Likvärdighet för alla barn och elever 1-16 år ökar 2 4 2,0
Elev/Barn Nybyggd eller ombyggd skola möjliggör framtidens skola. 4 4 4,0
Elev/Barn Läs- och skrivkunnigheten ökar 3 3 2,3
Elev/Barn Tryggheten ökar 3 3 2,3
Elev/Barn Barn och ungas möjlighet till fysisk aktivitet ökar 4 3 3,0
Elev/Barn Barn och ungas möjligheter till delakighet ökar 3 3 2,3
Elev Summering 2,5 2,5
Miljö Trafik/Skolskjuts

Miljö
Möjligheterna till en god kollektivtrafik till/från skolorna ökar både under skoltiden och fritiden
vilket kan minska bilskjutsning av barn samt att personal stimuleras att åka kollektivt 3 3 2,3

Miljö Klimatpåverkan minskar 4 4 4,0
Miljö Yteffektivitet höjs 3 3 2,3
Miljö Summering 2,8 2,8
Samhälle/verksamhet Möjligheten till  god uppfyllelse av myndighetsutövning ökar 4 4 4,0
Samhälle/verksamhet Möjligheten till  god uppfyllelse av Agenda 2030 ökar 3 4 3,0
Samhälle/verksamhet Möjligheten till god uppfyllelse av FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning ökar 4 4 4,0
Samhälle/verksamhet Möjligheten till god uppfyllelse av kommunens vision ökar 4 4 4,0
Samhälle/verksamhet Möjligheten till god uppfyllelse av förvaltningens verksamhetsmål ökar 2 4 2,0
Samhälle/verksamhet Resursutnyttjande av lokaler ökar 2 3 1,5
Samhälle/verksamhet Resursutnyttjande av personal ökar 2 4 2,0
Samhälle/verksamhet Ändamålsenlighet förbättras 1 4 1,0
Samhälle/verksamhet Kompromisser/avkall existerar inte i detta förslag 3 3 2,3
Samhälle/verksamhet Kostnader (det här alternativet blir värt kostnaden) 1 3 0,8
Samhälle/verksamhet Nyttan (det här alternativet blir värt kostnaden) 2 4 2,0
Samhälle/verksamhet ÖP, framtid (detta förslag är det bästa för framtiden) 1 4 1,0
Samhälle/verksamhet Yteffektivitet höjs, även kopplat till närliggande infrastruktur 1 2 0,5
Samhälle/verksamhet Utemiljöerna har nära till skolskog 2 3 1,5
Samhälle/verksamhet Utemiljöerna kan utformas väl efter alla barns behov och åldrar, inkl. funktionhinderanpassning 2 3 1,5
Samhälle/verksamhet Ökar vuxennärvaron och upplevelsen av trygghet genom att fler grupper i samhället stimuleras att nyttja utemiljöerna efter skoltid2 4 2,0
Samhälle/verksamhet Summering 2,1 2,1
Lokaler Lättgänglig utifrån allmänna kommunikationer 3 4 3,0
Lokaler Access till lokaler under skoltid  (taggar, bokningssystem) 2 3 1,5
Lokaler Access till lokaler efter skoltid för KOF, föreningar etc. (taggar, bokningssystem) 2 4 2,0
Lokaler Effektivt utnyttjande av salar.  2 3 1,5
Lokaler Samutnyttjande av lokaler över verksamhetsgränser 2 3 1,5
Lokaler möjligheten till ändamålsenliga lokaler 3 4 3,0
Lokaler Summering 2,1 2,1
Synergier Möjlighet att utnyttja förskollärare och fritidspedagoger i skolan t.ex. som mentor eller undervisning
Synergier Fler kan använda samma lokaler öppnar upp för synergier med kultur och fritid 2 4 2,0
Synergier Synergier Kulturträdet och övrig skolkultur 2 4 2,0
Synergier Summering 2,0 2,0

Snitt 2,2
Summa 13,2251



Värdering av nytta Värdering av nytta Viktning
Ange ett värde mellan  Ange ett värde mellan 
0 och 4 för varje påstående  0 och 4 för varje påstående 
0 = ingen nytta 0 = inte viktigt
4 = stor nytta 4 = mycket viktigt

Förslag 3
Skolstruktur F-6 i Skärhamn och Rönnäng. F-3 i Kållekärr och Myggenäs. Stor F-9 i Häggvall-Fridas Hage.

Kultur o Fritid
Värderingsområde: Påstående: Poäng 0-4 Viktning 0-4 Snitt SUMMA
Personal/Organisation Möjligheten till en god arbetsmiljö ökar 3 4 3,0
Personal/Organisation Kompetens, kollegialt lärandepersonal på yngreskolor
Personal/Organisation Kompetens, kollegialt lärandepersonal på äldreskolor
Personal/Organisation Ekonomiska resurser, yngreskolor inkl. förskola
Personal/Organisation Ekonomiska resurser, äldreskolor
Personal/Organisation Möjligheten till god hushållning av de ekonomiska resurserna på skoltiden ökar (KOF) 4 3 3,0
Personal/Organisation Möjligheten till god hushållning av de ekonomiska resurserna efter skoltiden ökar (KOF) 4 4 4,0
Personal/Organisation Attraktivitet, rekrytera rektorer/förskolechefer
Personal/Organisation Attraktioskraften att rekrytera chefer/medarbetare ökar (KOF) 3 3 2,3
Personal/Organisation Attraktivitet, möjlighet att rekrytera behöriga lärare till alla ämnen till yngreskolor
Personal/Organisation Attraktivitet, möjlighet att rekrytera behöriga lärare till alla ämnen till äldreskolor
Personal/Organisation Möjlighet att utnyttja förskollärare och fritidspedagoger i skolan t.ex. som mentor för elev och i undervisning
Personal/Organisation Samma personal kan följa barn/elever under längre tid.  3 2 1,5
Personal/Organisation Rekrytering av slöjdlärare till yngreskolor
Personal/Organisation Rekrytering av pedagoger till praktiskestetiska ämnen
Personal/Organisation Flexibilitet när det gäller att forma tjänster, på yngreskolor
Personal/Organisation Flexibilitet när det gäller att forma tjänster, på äldreskolor
Personal/Organisation Flexibilitet ökar när det gäller att forma tjänster, på skoltiden (KOF) 4 3 3,0
Personal/Organisation Flexibilitet ökar när det gäller att forma tjänster, efter skoltid (KOF) 4 4 4,0
Personal/Organisation Möjligheter att organisera utifrån resurstilldelning. Möjligheter för rektor att  styra sin organisation. På yngreskolor
Personal/Organisation Möjligheter att organisera utifrån resurstilldelning. Möjligheter för rektor att  styra sin organisation. På äldreskolor
Personal/Organisation Dynamiska och utvecklande enheter som underlättar rekrytering, på yngreskolor
Personal/Organisation Dynamiska och utvecklande enheter som underlättar rekrytering, på äldreskolor
Personal/Organisation Skolstrukturen främjar likvärdigheten i undervisning 4 4 4,0
Personal/Organisation Skolstrukturen främjar likvärdigheten i fritidsverksamhet (KOF) 4 3 3,0
Personal/Organisation Nybyggd eller ombyggd skola möjliggör framtidens skola. 4 4 4,0
Personal/Organisation Storleken på enheterna/rektorsområdena underlättar för rektor att fördela resurser, på yngreskolor
Personal/Organisation Storleken på enheterna/rektorsområdena underlättar för rektor att fördela resurser, på äldreskolor
Personal/Organisation Storleken på enheterna/rektorsområdena underlättar för KOF att fördela resurser, på yngreskolor 4 3 3,0
Personal/Organisation Storleken på enheterna/rektorsområdena underlättar för KOF att fördela resurser, på äldreskolor 4 3 3,0
Personal/Organisation Personaltillgång t.ex. på raster på yngreskolor kan öka 2 2 1,0
Personal/Organisation Personaltillgång t.ex. på raster på äldreskolor kan öka 3 3 2,3
Personal/Organisation Summering 2,9 2,9
Elev/Barn Möjligheten till god uppfyllelse av barnrätten ökar (FN:s barnkonvention) 4 4 4,0
Elev/Barn Lugnare miljö på äldreskolor p.g.a. yngre elever på samma skola
Elev/Barn Närheten till natur och utemiljöer ökar 3 3 2,3
Elev/Barn Att bryta vid årskurs 4  ger bättre underlag för betygsättning i åk 6.
Elev/Barn Socialt kapital, möjligheter till kompisrelationer, på yngreskolor
Elev/Barn Socialt kapital, möjligheter till kompisrelationer, på äldreskolor
Elev/Barn Socialt kapital: möjligheter till kompisrelationer på fritiden ökar 4 3 3,0
Elev/Barn Elever i behov av särskilt stöd på yngreskolor
Elev/Barn Elever i behov av särskilt stöd på äldreskolor
Elev/Barn Möjligheten att ge barn och unga särskilt stöd på fritiden ökar 3 3 2,3
Elev/Barn Möjligheten att utföra samverkan med Särskolan för KoF ökar 3 3 2,3
Elev/Barn Arbetsmiljön förbättras 4 4 4,0
Elev/Barn Samma personal kan följa barn/elever under längre tid.  3 2 1,5
Elev/Barn Likvärdighet för alla barn och elever 1-16 år ökar 4 4 4,0
Elev/Barn Nybyggd eller ombyggd skola möjliggör framtidens skola. 4 4 4,0
Elev/Barn Läs- och skrivkunnigheten ökar 4 3 3,0
Elev/Barn Tryggheten ökar 3 3 2,3
Elev/Barn Barn och ungas möjlighet till fysisk aktivitet ökar 4 3 3,0
Elev/Barn Barn och ungas möjligheter till delakighet ökar 2 3 1,5
Elev Summering 2,8 2,8
Miljö Trafik/Skolskjuts

Miljö
Möjligheterna till en god kollektivtrafik till/från skolorna ökar både under skoltiden och fritiden vilket kan minska
bilskjutsning av barn samt att personal stimuleras att åka kollektivt 4 3 3,0

Miljö Klimatpåverkan minskar 4 4 4,0
Miljö Yteffektivitet höjs 4 3 3,0
Miljö Summering 3,3 3,3
Samhälle/verksamhet Möjligheten till  god uppfyllelse av myndighetsutövning ökar 4 4 4,0
Samhälle/verksamhet Möjligheten till  god uppfyllelse av Agenda 2030 ökar 4 4 4,0
Samhälle/verksamhet Möjligheten till god uppfyllelse av FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning ökar 4 4 4,0
Samhälle/verksamhet Möjligheten till god uppfyllelse av kommunens vision ökar 3 4 3,0
Samhälle/verksamhet Möjligheten till god uppfyllelse av förvaltningens verksamhetsmål ökar 3 4 3,0
Samhälle/verksamhet Resursutnyttjande av lokaler ökar 4 3 3,0
Samhälle/verksamhet Resursutnyttjande av personal ökar 4 4 4,0
Samhälle/verksamhet Ändamålsenlighet förbättras 4 4 4,0
Samhälle/verksamhet Kompromisser/avkall existerar inte i detta förslag 3 3 2,3
Samhälle/verksamhet Kostnader (det här alternativet blir värt kostnaden) 3 3 2,3
Samhälle/verksamhet Nyttan (det här alternativet blir värt kostnaden) 4 4 4,0
Samhälle/verksamhet ÖP, framtid (detta förslag är det bästa för framtiden) 2 4 2,0
Samhälle/verksamhet Yteffektivitet höjs, även kopplat till närliggande infrastruktur 4 2 2,0
Samhälle/verksamhet Utemiljöerna har nära till skolskog 4 3 3,0
Samhälle/verksamhet Utemiljöerna kan utformas väl efter alla barns behov och åldrar, inkl. funktionhinderanpassning 4 3 3,0
Samhälle/verksamhet Ökar vuxennärvaron och upplevelsen av trygghet genom att fler grupper i samhället stimuleras att nyttja utemiljöerna efter skoltid2 4 2,0
Samhälle/verksamhet Summering 3,1 3,1
Lokaler Lättgänglig utifrån allmänna kommunikationer 3 4 3,0
Lokaler Access till lokaler under skoltid  (taggar, bokningssystem) 4 3 3,0
Lokaler Access till lokaler efter skoltid för KOF, föreningar etc. (taggar, bokningssystem) 4 4 4,0
Lokaler Effektivt utnyttjande av salar.  4 3 3,0
Lokaler Samutnyttjande av lokaler över verksamhetsgränser 3 3 2,3
Lokaler möjligheten till ändamålsenliga lokaler 4 4 4,0
Lokaler Summering 3,2 3,2
Synergier Möjlighet att utnyttja förskollärare och fritidspedagoger i skolan t.ex. som mentor eller undervisning
Synergier Fler kan använda samma lokaler öppnar upp för synergier med kultur och fritid 3 4 3,0
Synergier Synergier Kulturträdet och övrig skolkultur 4 4 4,0
Synergier Summering 3,5 3,5

Snitt 3,2
Summa 18,9

252



Värdering av nytta Värdering av nytta Viktning
Ange ett värde mellan  Ange ett värde mellan 
0 och 4 för varje påstående  0 och 4 för varje påstående 
0 = ingen nytta 0 = inte viktigt
4 = stor nytta 4 = mycket viktigt

Förslag 4 
Nollalternativ, d.v.s. skolstruktur enligt dagsläget.

Kultur o Fritid
Värderingsområde: Påstående: Poäng 0-4 Viktning 0-4 Snitt SUMMA
Personal/Organisation Möjligheten till en god arbetsmiljö ökar 1 4 1,0
Personal/Organisation Kompetens, kollegialt lärandepersonal på yngreskolor
Personal/Organisation Kompetens, kollegialt lärandepersonal på äldreskolor
Personal/Organisation Ekonomiska resurser, yngreskolor inkl. förskola
Personal/Organisation Ekonomiska resurser, äldreskolor
Personal/Organisation Möjligheten till god hushållning av de ekonomiska resurserna på skoltiden ökar (KOF) 1 3 0,8
Personal/Organisation Möjligheten till god hushållning av de ekonomiska resurserna efter skoltiden ökar (KOF) 1 4 1,0
Personal/Organisation Attraktivitet, rekrytera rektorer/förskolechefer
Personal/Organisation Attraktioskraften att rekrytera chefer/medarbetare ökar (KOF) 1 3 0,8
Personal/Organisation Attraktivitet, möjlighet att rekrytera behöriga lärare till alla ämnen till yngreskolor
Personal/Organisation Attraktivitet, möjlighet att rekrytera behöriga lärare till alla ämnen till äldreskolor
Personal/Organisation Möjlighet att utnyttja förskollärare och fritidspedagoger i skolan t.ex. som mentor för elev och i undervisning
Personal/Organisation Samma personal kan följa barn/elever under längre tid.  2 2 1,0
Personal/Organisation Rekrytering av slöjdlärare till yngreskolor
Personal/Organisation Rekrytering av pedagoger till praktiskestetiska ämnen
Personal/Organisation Flexibilitet när det gäller att forma tjänster, på yngreskolor
Personal/Organisation Flexibilitet när det gäller att forma tjänster, på äldreskolor
Personal/Organisation Flexibilitet ökar när det gäller att forma tjänster, på skoltiden (KOF) 2 3 1,5
Personal/Organisation Flexibilitet ökar när det gäller att forma tjänster, efter skoltid (KOF) 2 4 2,0
Personal/Organisation Möjligheter att organisera utifrån resurstilldelning. Möjligheter för rektor att  styra sin organisation. På yngreskolor
Personal/Organisation Möjligheter att organisera utifrån resurstilldelning. Möjligheter för rektor att  styra sin organisation. På äldreskolor
Personal/Organisation Dynamiska och utvecklande enheter som underlättar rekrytering, på yngreskolor
Personal/Organisation Dynamiska och utvecklande enheter som underlättar rekrytering, på äldreskolor
Personal/Organisation Skolstrukturen främjar likvärdigheten i undervisning 1 4 1,0
Personal/Organisation Skolstrukturen främjar likvärdigheten i fritidsverksamhet (KOF) 2 3 1,5
Personal/Organisation Nybyggd eller ombyggd skola möjliggör framtidens skola. 0 4
Personal/Organisation Storleken på enheterna/rektorsområdena underlättar för rektor att fördela resurser, på yngreskolor
Personal/Organisation Storleken på enheterna/rektorsområdena underlättar för rektor att fördela resurser, på äldreskolor
Personal/Organisation Storleken på enheterna/rektorsområdena underlättar för KOF att fördela resurser, på yngreskolor 1 3 0,8
Personal/Organisation Storleken på enheterna/rektorsområdena underlättar för KOF att fördela resurser, på äldreskolor 3 3 2,3
Personal/Organisation Personaltillgång t.ex. på raster på yngreskolor kan öka 1 2 0,5
Personal/Organisation Personaltillgång t.ex. på raster på äldreskolor kan öka 3 3 2,3
Personal/Organisation Summering 1,3 1,3
Elev/Barn Möjligheten till god uppfyllelse av barnrätten ökar (FN:s barnkonvention) 3 4 3,0
Elev/Barn Lugnare miljö på äldreskolor p.g.a. yngre elever på samma skola
Elev/Barn Närheten till natur och utemiljöer ökar 3 3 2,3
Elev/Barn Att bryta vid årskurs 4  ger bättre underlag för betygsättning i åk 6.
Elev/Barn Socialt kapital, möjligheter till kompisrelationer, på yngreskolor
Elev/Barn Socialt kapital, möjligheter till kompisrelationer, på äldreskolor
Elev/Barn Socialt kapital: möjligheter till kompisrelationer på fritiden ökar 2 3 1,5
Elev/Barn Elever i behov av särskilt stöd på yngreskolor
Elev/Barn Elever i behov av särskilt stöd på äldreskolor
Elev/Barn Möjligheten att ge barn och unga särskilt stöd på fritiden ökar 3 3 2,3
Elev/Barn Möjligheten att utföra samverkan med Särskolan för KoF ökar 3 3 2,3
Elev/Barn Arbetsmiljön förbättras 1 4 1,0
Elev/Barn Samma personal kan följa barn/elever under längre tid.  1 2 0,5
Elev/Barn Likvärdighet för alla barn och elever 1-16 år ökar 1 4 1,0
Elev/Barn Nybyggd eller ombyggd skola möjliggör framtidens skola. 0 4
Elev/Barn Läs- och skrivkunnigheten ökar 3 3 2,3
Elev/Barn Tryggheten ökar 3 3 2,3
Elev/Barn Barn och ungas möjlighet till fysisk aktivitet ökar 2 3 1,5
Elev/Barn Barn och ungas möjligheter till delakighet ökar 3 3 2,3
Elev Summering 1,8 1,8
Miljö Trafik/Skolskjuts

Miljö
Möjligheterna till en god kollektivtrafik till/från skolorna ökar både under skoltiden och fritiden vilket kan minska
bilskjutsning av barn samt att personal stimuleras att åka kollektivt 1 3 0,8

Miljö Klimatpåverkan minskar 2 4 2,0
Miljö Yteffektivitet höjs 1 3 0,8
Miljö Summering 1,2 1,2
Samhälle/verksamhet Möjligheten till  god uppfyllelse av myndighetsutövning ökar 4 4 4,0
Samhälle/verksamhet Möjligheten till  god uppfyllelse av Agenda 2030 ökar 2 4 2,0
Samhälle/verksamhet Möjligheten till god uppfyllelse av FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning ökar 2 4 2,0
Samhälle/verksamhet Möjligheten till god uppfyllelse av kommunens vision ökar 2 4 2,0
Samhälle/verksamhet Möjligheten till god uppfyllelse av förvaltningens verksamhetsmål ökar 1 4 1,0
Samhälle/verksamhet Resursutnyttjande av lokaler ökar 1 3 0,8
Samhälle/verksamhet Resursutnyttjande av personal ökar 1 4 1,0
Samhälle/verksamhet Ändamålsenlighet förbättras 1 4 1,0
Samhälle/verksamhet Kompromisser/avkall existerar inte i detta förslag 2 3 1,5
Samhälle/verksamhet Kostnader (det här alternativet blir värt kostnaden) 1 3 0,8
Samhälle/verksamhet Nyttan (det här alternativet blir värt kostnaden) 1 4 1,0
Samhälle/verksamhet ÖP, framtid (detta förslag är det bästa för framtiden) 2 4 2,0
Samhälle/verksamhet Yteffektivitet höjs, även kopplat till närliggande infrastruktur 1 2 0,5
Samhälle/verksamhet Utemiljöerna har nära till skolskog 3 3 2,3
Samhälle/verksamhet Utemiljöerna kan utformas väl efter alla barns behov och åldrar, inkl. funktionhinderanpassning 2 3 1,5
Samhälle/verksamhet Ökar vuxennärvaron och upplevelsen av trygghet genom att fler grupper i samhället stimuleras att nyttja utemiljöerna efter skoltid1 4 1,0
Samhälle/verksamhet Summering 1,5 1,5
Lokaler Lättgänglig utifrån allmänna kommunikationer 2 4 2,0
Lokaler Access till lokaler under skoltid  (taggar, bokningssystem) 2 3 1,5
Lokaler Access till lokaler efter skoltid för KOF, föreningar etc. (taggar, bokningssystem) 2 4 2,0
Lokaler Effektivt utnyttjande av salar.  1 3 0,8
Lokaler Samutnyttjande av lokaler över verksamhetsgränser 2 3 1,5
Lokaler möjligheten till ändamålsenliga lokaler 1 4 1,0
Lokaler Summering 1,5 1,5
Synergier Möjlighet att utnyttja förskollärare och fritidspedagoger i skolan t.ex. som mentor eller undervisning
Synergier Fler kan använda samma lokaler öppnar upp för synergier med kultur och fritid 1 4 1,0
Synergier Synergier Kulturträdet och övrig skolkultur 2 4 2,0
Synergier Summering 1,5 1,5

Snitt 1,5
Summa 8,7

253



Värdering av nytta Värdering av nytta Viktning
Ange ett värde mellan  Ange ett värde mellan 
0 och 4 för varje påstående  0 och 4 för varje påstående 
0 = ingen nytta 0 = inte viktigt
4 = stor nytta 4 = mycket viktigt

Förslag 5 (Skolstruktur enligt KF beslut 11 juni 2020)
Skolstruktur enligt dagsläget i väster, dvs. Skärhamn och Rönnäng F-6, Bleket 7-9 samt enligt KF beslut i öster dvs. Kållekärr och Myggenäs
F-3 och Häggvall/Fridas Hage F-9.

Kultur o Fritid
Värderingsområde: Påstående: Poäng 0-4 Viktning 0-4 Snitt SUMMA
Personal/Organisation Möjligheten till en god arbetsmiljö ökar 1 4 1,0
Personal/Organisation Kompetens, kollegialt lärandepersonal på yngreskolor
Personal/Organisation Kompetens, kollegialt lärandepersonal på äldreskolor
Personal/Organisation Ekonomiska resurser, yngreskolor inkl. förskola
Personal/Organisation Ekonomiska resurser, äldreskolor
Personal/Organisation Möjligheten till god hushållning av de ekonomiska resurserna på skoltiden ökar (KOF) 1 3 0,8
Personal/Organisation Möjligheten till god hushållning av de ekonomiska resurserna efter skoltiden ökar (KOF) 1 4 1,0
Personal/Organisation Attraktivitet, rekrytera rektorer/förskolechefer
Personal/Organisation Attraktioskraften att rekrytera chefer/medarbetare ökar (KOF) 1 3 0,8
Personal/Organisation Attraktivitet, möjlighet att rekrytera behöriga lärare till alla ämnen till yngreskolor
Personal/Organisation Attraktivitet, möjlighet att rekrytera behöriga lärare till alla ämnen till äldreskolor
Personal/Organisation Möjlighet att utnyttja förskollärare och fritidspedagoger i skolan t.ex. som mentor för elev och i undervisning
Personal/Organisation Samma personal kan följa barn/elever under längre tid.  2 2 1,0
Personal/Organisation Rekrytering av slöjdlärare till yngreskolor
Personal/Organisation Rekrytering av pedagoger till praktiskestetiska ämnen
Personal/Organisation Flexibilitet när det gäller att forma tjänster, på yngreskolor
Personal/Organisation Flexibilitet när det gäller att forma tjänster, på äldreskolor
Personal/Organisation Flexibilitet ökar när det gäller att forma tjänster, på skoltiden (KOF) 2 3 1,5
Personal/Organisation Flexibilitet ökar när det gäller att forma tjänster, efter skoltid (KOF) 2 4 2,0
Personal/Organisation Möjligheter att organisera utifrån resurstilldelning. Möjligheter för rektor att  styra sin organisation. På yngreskolor
Personal/Organisation Möjligheter att organisera utifrån resurstilldelning. Möjligheter för rektor att  styra sin organisation. På äldreskolor
Personal/Organisation Dynamiska och utvecklande enheter som underlättar rekrytering, på yngreskolor
Personal/Organisation Dynamiska och utvecklande enheter som underlättar rekrytering, på äldreskolor
Personal/Organisation Skolstrukturen främjar likvärdigheten i undervisning 1 4 1,0
Personal/Organisation Skolstrukturen främjar likvärdigheten i fritidsverksamhet (KOF) 2 3 1,5
Personal/Organisation Nybyggd eller ombyggd skola möjliggör framtidens skola. 0 4
Personal/Organisation Storleken på enheterna/rektorsområdena underlättar för rektor att fördela resurser, på yngreskolor
Personal/Organisation Storleken på enheterna/rektorsområdena underlättar för rektor att fördela resurser, på äldreskolor
Personal/Organisation Storleken på enheterna/rektorsområdena underlättar för KOF att fördela resurser, på yngreskolor 1 3 0,8
Personal/Organisation Storleken på enheterna/rektorsområdena underlättar för KOF att fördela resurser, på äldreskolor 3 3 2,3
Personal/Organisation Personaltillgång t.ex. på raster på yngreskolor kan öka 1 2 0,5
Personal/Organisation Personaltillgång t.ex. på raster på äldreskolor kan öka 3 3 2,3
Personal/Organisation Summering 1,3 1,3
Elev/Barn Möjligheten till god uppfyllelse av barnrätten ökar (FN:s barnkonvention) 3 4 3,0
Elev/Barn Lugnare miljö på äldreskolor p.g.a. yngre elever på samma skola
Elev/Barn Närheten till natur och utemiljöer ökar 3 3 2,3
Elev/Barn Att bryta vid årskurs 4  ger bättre underlag för betygsättning i åk 6.
Elev/Barn Socialt kapital, möjligheter till kompisrelationer, på yngreskolor
Elev/Barn Socialt kapital, möjligheter till kompisrelationer, på äldreskolor
Elev/Barn Socialt kapital: möjligheter till kompisrelationer på fritiden ökar 2 3 1,5
Elev/Barn Elever i behov av särskilt stöd på yngreskolor
Elev/Barn Elever i behov av särskilt stöd på äldreskolor
Elev/Barn Möjligheten att ge barn och unga särskilt stöd på fritiden ökar 3 3 2,3
Elev/Barn Möjligheten att utföra samverkan med Särskolan för KoF ökar 3 3 2,3
Elev/Barn Arbetsmiljön förbättras 1 4 1,0
Elev/Barn Samma personal kan följa barn/elever under längre tid.  1 2 0,5
Elev/Barn Likvärdighet för alla barn och elever 1-16 år ökar 1 4 1,0
Elev/Barn Nybyggd eller ombyggd skola möjliggör framtidens skola. 0 4
Elev/Barn Läs- och skrivkunnigheten ökar 3 3 2,3
Elev/Barn Tryggheten ökar 3 3 2,3
Elev/Barn Barn och ungas möjlighet till fysisk aktivitet ökar 2 3 1,5
Elev/Barn Barn och ungas möjligheter till delakighet ökar 3 3 2,3
Elev Summering 1,8 1,8
Miljö Trafik/Skolskjuts

Miljö
Möjligheterna till en god kollektivtrafik till/från skolorna ökar både under skoltiden och fritiden vilket kan minska
bilskjutsning av barn samt att personal stimuleras att åka kollektivt 1 3 0,8

Miljö Klimatpåverkan minskar 2 4 2,0
Miljö Yteffektivitet höjs 1 3 0,8
Miljö Summering 1,2 1,2
Samhälle/verksamhet Möjligheten till  god uppfyllelse av myndighetsutövning ökar 4 4 4,0
Samhälle/verksamhet Möjligheten till  god uppfyllelse av Agenda 2030 ökar 2 4 2,0
Samhälle/verksamhet Möjligheten till god uppfyllelse av FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning ökar 2 4 2,0
Samhälle/verksamhet Möjligheten till god uppfyllelse av kommunens vision ökar 2 4 2,0
Samhälle/verksamhet Möjligheten till god uppfyllelse av förvaltningens verksamhetsmål ökar 1 4 1,0
Samhälle/verksamhet Resursutnyttjande av lokaler ökar 1 3 0,8
Samhälle/verksamhet Resursutnyttjande av personal ökar 1 4 1,0
Samhälle/verksamhet Ändamålsenlighet förbättras 1 4 1,0
Samhälle/verksamhet Kompromisser/avkall existerar inte i detta förslag 2 3 1,5
Samhälle/verksamhet Kostnader (det här alternativet blir värt kostnaden) 1 3 0,8
Samhälle/verksamhet Nyttan (det här alternativet blir värt kostnaden) 1 4 1,0
Samhälle/verksamhet ÖP, framtid (detta förslag är det bästa för framtiden) 2 4 2,0
Samhälle/verksamhet Yteffektivitet höjs, även kopplat till närliggande infrastruktur 1 2 0,5
Samhälle/verksamhet Utemiljöerna har nära till skolskog 3 3 2,3
Samhälle/verksamhet Utemiljöerna kan utformas väl efter alla barns behov och åldrar, inkl. funktionhinderanpassning 2 3 1,5
Samhälle/verksamhet Ökar vuxennärvaron och upplevelsen av trygghet genom att fler grupper i samhället stimuleras att nyttja utemiljöerna efter skoltid1 4 1,0
Samhälle/verksamhet Summering 1,5 1,5
Lokaler Lättgänglig utifrån allmänna kommunikationer 2 4 2,0
Lokaler Access till lokaler under skoltid  (taggar, bokningssystem) 2 3 1,5
Lokaler Access till lokaler efter skoltid för KOF, föreningar etc. (taggar, bokningssystem) 2 4 2,0
Lokaler Effektivt utnyttjande av salar.  1 3 0,8
Lokaler Samutnyttjande av lokaler över verksamhetsgränser 2 3 1,5
Lokaler möjligheten till ändamålsenliga lokaler 1 4 1,0
Lokaler Summering 1,5 1,5
Synergier Möjlighet att utnyttja förskollärare och fritidspedagoger i skolan t.ex. som mentor eller undervisning
Synergier Fler kan använda samma lokaler öppnar upp för synergier med kultur och fritid 1 4 1,0
Synergier Synergier Kulturträdet och övrig skolkultur 2 4 2,0
Synergier Summering 1,5 1,5

Snitt 1,5
Summa 8,7254



BOUs prioriterade frågor/påståenden
Kommentarer

Personal/Organisation Samma personal kan följa barn/elever under längre tid. 
Personal/Organisation Skolstrukturen främjar likvärdigheten i undervisning och planeringsförutsättningar Oavsett förslag så måste denna likvärdighet finnas mellan östra- och västra Tjörn. 
Personal/Organisation Storleken på enheterna/rektorsområdena underlättar för rektor att fördela resurser, på yngreskolor Här kommer både flexibilitet att forma tjänster och styra sin organisation in. Det måste finnas utrymme att

tillsätta rätt personal så att alla elever får ämnesbehöriga lärare. På mindre enheter (särskilt på högstadiet) är det
idag svårt att fylla en 100% tjänst.

Personal/Organisation Storleken på enheterna/rektorsområdena underlättar för rektor att fördela resurser, på äldreskolor

Elev Socialt kapital, möjligheter till kompisrelationer (lika viktigt på både äldre- och yngreskolor) 
Elev Elever i behov av särskilt stöd (behovet av stöd finns i allt högre grad i alla stadier numera)  Det måste finnas utrymme i resurstilldelningen som tillåter en viss grad av stöd. Detta kräövs redan i de lägre åldrarna. 
Elev Likvärdighet för alla barn och elever 1-16 år Se ovan - detta är en aspekt som är viktig både ur ett elev- och personalperspektiv

Miljö Yteffektivitet (yteffektivt vid nybyggnation, befintliga byggnader inte så yteffektiva)  Att inte har mer yta än nödvändigt är viktigt ur fler aspekter - främst kostnadsmässigt! 

Samhälle/verksamhet Resursutnyttjande, lokaler
Samhälle/verksamhet Resursutnyttjande, personal 
Samhälle/verksamhet Myndighetskrav, säkerhet, tillgänglighet, delaktighet (uppfyller vi dessa tre så uppfyller vi även kommunens vision) Det är mycket som ryms i detta påstående. Vi får nog ändå anse att lagkrav (skollag m.m.) står "över" de kommunala målen. Hög grad av tillgänglighet och

delaktighet är eftersträvansvärt för att kunna behålla så många elever som möjligt i klassrummet.
Lokaler Samutnyttjande av lokaler över verksamhetsgränser (effektivt utnyttjande är en förutsättning för samutnyttjande)  Detta är superviktigt, även att lokalerna går att nyttja av allmänheten i viss mån. Tillgängliga lokaler en stor del av dygnet. 

Synergier Större attraktionsvärde till att använda lokalerna utöver skoltiden, som Häggvallskolan används i dag, men placering västra Tjörn
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Värdering av nytta

Förslag 1 (Skolstruktur enligt KF beslut 11 juni 2020)
Väster: Skärhamns och Rönnängs skola F-3 och Ny 4-9 i Skärhamn (Röa) .
Öster: Myggenäs, Kållekärr F-3 och F-9 i Häggvall/Fridas Hage Skolan

Värderingsområde: Påstående: Poäng 1-4Viktning 1-4 Snitt SUMMA
Personal/Organisation Arbetsmiljö 4 4 4
Personal/Organisation Kompetens, kollegialt lärandepersonal på yngreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Kompetens, kollegialt lärandepersonal på äldreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Ekonomiska resurser, yngreskolor inkl. förskola 2 4 2
Personal/Organisation Ekonomiska resurser, äldreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Attraktivitet, rekrytera rektorer/förskolechefer 3 4 3
Personal/Organisation Attraktivitet, möjlighet att rekrytera behöriga lärare till alla ämnen till yngreskolor 2 4 2
Personal/Organisation Attraktivitet, möjlighet att rekrytera behöriga lärare till alla ämnen till äldreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Möjlighet att utnyttja förskollärare och fritidspedagoger i skolan t.ex. som mentor för elev och i undervisning1 1 0,25
Personal/Organisation Samma personal kan följa barn/elever under längre tid.  3 3 2,25
Personal/Organisation Rekrytering av slöjdlärare till yngreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Rekrytering av pedagoger till praktiskestetiska ämnen 4 4 4
Personal/Organisation Flexibilitet när det gäller att forma tjänster, på yngreskolor 2 4 2
Personal/Organisation Flexibilitet när det gäller att forma tjänster, på äldreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Möjligheter att organisera utifrån resurstilldelning. Möjligheter för rektor att  styra sin organisation. På yngreskolor1 4 1
Personal/Organisation Möjligheter att organisera utifrån resurstilldelning. Möjligheter för rektor att  styra sin organisation. På äldreskolor3 4 3
Personal/Organisation Dynamiska och utvecklande enheter som underlättar rekrytering, på yngreskolor 1 4 1
Personal/Organisation Dynamiska och utvecklande enheter som underlättar rekrytering, på äldreskolor 3 4 3
Personal/Organisation Skolstrukturen främjar likvärdigheten i undervisning och planeringsförutsättningar 4 4 4
Personal/Organisation Nybyggd eller ombyggd skola möjliggör framtidens skola. 3 4 3
Personal/Organisation Storleken på enheterna/rektorsområdena underlättar för rektor att fördela resurser, på yngreskolor 1 4 1
Personal/Organisation Storleken på enheterna/rektorsområdena underlättar för rektor att fördela resurser, på äldreskolor 3 4 3
Personal/Organisation Påverkan på personaltillgång t.ex. på raster på yngreskolor 2 3 1,5
Personal/Organisation Påverkan på personaltillgång t.ex. på raster på äldreskolor 2 3 1,5
Personal/Organisation Summering 2,7 2,7
Elev Lugnare miljö på äldreskolor p.g.a. yngre elever på samma skola 1 1 0,25
Elev Utemiljö/natur 4 4 4
Elev Att bryta vid årskurs 4  ger bättre underlag för betygsättning i åk 6. 4 4 4
Elev Socialt kapital, möjligheter till kompisrelationer, på yngreskolor (lika viktigt på aldre- och yngreskolor) 3 4 3
Elev Socialt kapital, möjligheter till kompisrelationer, på äldreskolor (lika viktigt på aldre- och yngreskolor) 3 4 3
Elev Elever i behov av särskilt stöd på yngreskolor (behovet av stöd finns i allt högre grad i alla stadier numera) 1 4 1
Elev Elever i behov av särskilt stöd på äldreskolor (behovet av stöd finns i allt högre grad i alla stadier numera) 4 4 4
Elev Särskolan 3 4 3
Elev Arbetsmiljö 3 4 3
Elev Samma personal kan följa barn/elever under längre tid. (Ex specialpedagog, skolsköterska m.m.)  2 3 1,5
Elev Likvärdighet för alla barn och elever 1-16 år 3 4 3
Elev Nybyggd eller ombyggd skola möjliggör framtidens skola. 4 4 4
Elev Avståndet till skolan 2 2 1
Elev Summering 2,67 2,67
Miljö Trafik/Skolskjuts
Miljö Klimatpåverkan 2 2 1
Miljö Yteffektivitet (yteffektivt vid nybyggnation, befintliga byggnader inte så yteffektiva)  3 3 2,25
Miljö Summering 1,63 1,63
Samhälle/verksamhet Uppfyllelse av kommunens vision (högre siffror på 4-9 skolorna, f-3 får lägre siffror)  2 4 2
Samhälle/verksamhet Uppfyllelse av förvaltningens verksamhetsmål 2 4 2
Samhälle/verksamhet Resursutnyttjande, lokaler 3 4 3
Samhälle/verksamhet Resursutnyttjande, personal  3 4 3
Samhälle/verksamhet Ändamålsenlighet 3 4 3
Samhälle/verksamhet Kompromisser/avkall
Samhälle/verksamhet Myndighetskrav, säkerhet, tillgänglighet, delaktighet (uppfyller vi dessa tre så uppfyller vi även kommunens vision)4 4 4
Samhälle/verksamhet Kostnader (är det värt kostnaden) 2 3 1,5
Samhälle/verksamhet Nyttan (är det värt kostnaden) 2 4 2
Samhälle/verksamhet ÖP, framtid
Samhälle/verksamhet Yteffektivitet 3 4 3
Samhälle/verksamhet Summering 2,61 2,61
Lokaler Effektivt utnyttjande av salar.  3 4 3
Lokaler Samutnyttjande av lokaler över verksamhetsgränser (effektivt utnyttjande är en förutsättning för samutnyttjande) 4 3 3
Lokaler Summering 3 3
Synergier Pedagoger i praktiskestetiska ämnen samlas till större nav.  3 3 2,25
Synergier Möjlighet att utnyttja förskollärare och fritidspedagoger i skolan t.ex. som mentor eller undervisning 2 1 0,5
Synergier Större attraktionsvärde till att använda lokalerna utöver skoltiden, som Häggvallskolan används i dag, men placering västra Tjörn3 2 1,5
Synergier Fler kan använda samma lokaler öppnar upp för synergier med kultur och fritid 4 2 2
Synergier Synergier Kulturträdet 3 2 1,5
Synergier Summering 1,55 1,55

Snitt 2,36
Summa 14,19
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Värdering av nytta

Förslag 2 (Skolstruktur enligt KF beslut 11 juni 2020)
Väster: Skärhamns och Rönnängs skola F-3 och 4-9 i Bleket.
Öster: Myggenäs, Kållekärr F-3 och F-9 i Häggvall/Fridas Hage Skolan

Värderingsområde: Påstående: Poäng 1-4 Viktning 1-4 Snitt SUMMA
Personal/Organisation Arbetsmiljö 4 4 4
Personal/Organisation Kompetens, kollegialt lärandepersonal på yngreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Kompetens, kollegialt lärandepersonal på äldreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Ekonomiska resurser, yngreskolor inkl. förskola 2 4 2
Personal/Organisation Ekonomiska resurser, äldreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Attraktivitet, rekrytera rektorer/förskolechefer 3 4 3
Personal/Organisation Attraktivitet, möjlighet att rekrytera behöriga lärare till alla ämnen till yngreskolor 2 4 2
Personal/Organisation Attraktivitet, möjlighet att rekrytera behöriga lärare till alla ämnen till äldreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Möjlighet att utnyttja förskollärare och fritidspedagoger i skolan t.ex. som mentor för elev och i undervisning 1 1 0,25
Personal/Organisation Samma personal kan följa barn/elever under längre tid.  3 3 2,25
Personal/Organisation Rekrytering av slöjdlärare till yngreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Rekrytering av pedagoger till praktiskestetiska ämnen 4 4 4
Personal/Organisation Flexibilitet när det gäller att forma tjänster, på yngreskolor 2 4 2
Personal/Organisation Flexibilitet när det gäller att forma tjänster, på äldreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Möjligheter att organisera utifrån resurstilldelning. Möjligheter för rektor att  styra sin organisation. På yngreskolor 1 4 1
Personal/Organisation Möjligheter att organisera utifrån resurstilldelning. Möjligheter för rektor att  styra sin organisation. På äldreskolor 3 4 3
Personal/Organisation Dynamiska och utvecklande enheter som underlättar rekrytering, på yngreskolor 1 4 1
Personal/Organisation Dynamiska och utvecklande enheter som underlättar rekrytering, på äldreskolor 3 4 3
Personal/Organisation Skolstrukturen främjar likvärdigheten i undervisning och planeringsförutsättningar 4 4 4
Personal/Organisation Nybyggd eller ombyggd skola möjliggör framtidens skola. 3 4 3
Personal/Organisation Storleken på enheterna/rektorsområdena underlättar för rektor att fördela resurser, på yngreskolor 1 4 1
Personal/Organisation Storleken på enheterna/rektorsområdena underlättar för rektor att fördela resurser, på äldreskolor 3 4 3
Personal/Organisation Påverkan på personaltillgång t.ex. på raster på yngreskolor 2 3 1,5
Personal/Organisation Påverkan på personaltillgång t.ex. på raster på äldreskolor 2 3 1,5
Personal/Organisation Summering 2,73 2,73
Elev Lugnare miljö på äldreskolor p.g.a. yngre elever på samma skola 1 1 0,25
Elev Utemiljö/natur 4 4 4
Elev Att bryta vid årskurs 4  ger bättre underlag för betygsättning i åk 6. 4 4 4
Elev Socialt kapital, möjligheter till kompisrelationer, på yngreskolor 3 4 3
Elev Socialt kapital, möjligheter till kompisrelationer, på äldreskolor 3 4 3
Elev Elever i behov av särskilt stöd på yngreskolor 1 4 1
Elev Elever i behov av särskilt stöd på äldreskolor 4 4 4
Elev Särskolan 3 4 3
Elev Arbetsmiljö 3 4 3
Elev Samma personal kan följa barn/elever under längre tid.  2 3 1,5
Elev Likvärdighet för alla barn och elever 1-16 år 3 4 3
Elev Nybyggd eller ombyggd skola möjliggör framtidens skola. 3 4 3
Elev Avståndet till skolan 2 2 1
Elev Summering 2,60 2,60
Miljö Trafik/Skolskjuts 2 2 1
Miljö Klimatpåverkan 3 2 1,5
Miljö Yteffektivitet 3 3 2,25
Miljö Summering 1,58 1,58
Samhälle/verksamhet Uppfyllelse av kommunens vision 2 4 2
Samhälle/verksamhet Uppfyllelse av förvaltningens verksamhetsmål 2 4 2
Samhälle/verksamhet Resursutnyttjande, lokaler 3 4 3
Samhälle/verksamhet Resursutnyttjande, personal 3 4 3
Samhälle/verksamhet Ändamålsenlighet 3 4 3
Samhälle/verksamhet Kompromisser/avkall
Samhälle/verksamhet Myndighetskrav, säkerhet, tillgänglighet, delaktighet 4 4 4
Samhälle/verksamhet Kostnader (är det värt kostnaden) 3 3 2,25
Samhälle/verksamhet Nyttan (är det värt kostnaden) 3 4 3
Samhälle/verksamhet ÖP, framtid
Samhälle/verksamhet Yteffektivitet 3 4 3
Samhälle/verksamhet Summering 2,81 2,81
Lokaler Effektivt utnyttjande av salar.  3 4 3
Lokaler Samutnyttjande av lokaler över verksamhetsgränser 3 3 2,25
Lokaler Summering 2,63 2,63
Synergier Pedagoger i praktiskestetiska ämnen samlas till större nav.  3 3 2,25
Synergier Möjlighet att utnyttja förskollärare och fritidspedagoger i skolan t.ex. som mentor eller undervisning 2 1 0,5
Synergier Större attraktionsvärde till att använda lokalerna utöver skoltiden, som Häggvallskolan används i dag, men placering västra Tjörn 3 2 1,5
Synergier Fler kan använda samma lokaler öppnar upp för synergier med kultur och fritid 4 2 2
Synergier Synergier Kulturträdet 3 2 1,5
Synergier Summering 1,55 1,55

Snitt 2,31
Summa 13,89

257



Värdering av nytta

Förslag 3
Väster: F-6 i Skärhamn och Rönnäng. (Ingen 7-9-skola i Bleket)
Öster: F-3 i Kållekärr och Myggenäs. EN STOR F-9 i Häggvall/Fridas Hage. Skolan

Värderingsområde: Påstående: Poäng 1-4 Viktning 1-4 Snitt SUMMA
Personal/Organisation Arbetsmiljö 4 4 4
Personal/Organisation Kompetens, kollegialt lärandepersonal på yngreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Kompetens, kollegialt lärandepersonal på äldreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Ekonomiska resurser, yngreskolor inkl. förskola 1 4 1
Personal/Organisation Ekonomiska resurser, äldreskolor 1 4 1
Personal/Organisation Attraktivitet, rekrytera rektorer/förskolechefer 4 4 4
Personal/Organisation Attraktivitet, möjlighet att rekrytera behöriga lärare till alla ämnen till yngreskolor 2 4 2
Personal/Organisation Attraktivitet, möjlighet att rekrytera behöriga lärare till alla ämnen till äldreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Möjlighet att utnyttja förskollärare och fritidspedagoger i skolan t.ex. som mentor för elev och i undervisning 2 4 2
Personal/Organisation Samma personal kan följa barn/elever under längre tid.  4 4 4
Personal/Organisation Rekrytering av slöjdlärare till yngreskolor 1 1 0,25
Personal/Organisation Rekrytering av pedagoger till praktiskestetiska ämnen 4 4 4
Personal/Organisation Flexibilitet när det gäller att forma tjänster, på yngreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Flexibilitet när det gäller att forma tjänster, på äldreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Möjligheter att organisera utifrån resurstilldelning. Möjligheter för rektor att  styra sin organisation. På yngreskolor 1 4 1
Personal/Organisation Möjligheter att organisera utifrån resurstilldelning. Möjligheter för rektor att  styra sin organisation. På äldreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Dynamiska och utvecklande enheter som underlättar rekrytering, på yngreskolor 1 4 1
Personal/Organisation Dynamiska och utvecklande enheter som underlättar rekrytering, på äldreskolor 3 4 3
Personal/Organisation Skolstrukturen främjar likvärdigheten i undervisning och planeringsförutsättningar 1 4 1
Personal/Organisation Nybyggd eller ombyggd skola möjliggör framtidens skola. 1 4 1
Personal/Organisation Storleken på enheterna/rektorsområdena underlättar för rektor att fördela resurser, på yngreskolor 1 4 1
Personal/Organisation Storleken på enheterna/rektorsområdena underlättar för rektor att fördela resurser, på äldreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Påverkan på personaltillgång t.ex. på raster på yngreskolor 2 3 1,5
Personal/Organisation Påverkan på personaltillgång t.ex. på raster på äldreskolor 2 3 1,5
Personal/Organisation Summering 2,55 2,55
Elev Lugnare miljö på äldreskolor p.g.a. yngre elever på samma skola 1 1 0,25
Elev Utemiljö/natur 2 4 2
Elev Att bryta vid årskurs 4  ger bättre underlag för betygsättning i åk 6. 1 4 1
Elev Socialt kapital, möjligheter till kompisrelationer, på yngreskolor 3 4 3
Elev Socialt kapital, möjligheter till kompisrelationer, på äldreskolor 3 4 3
Elev Elever i behov av särskilt stöd på yngreskolor 2 4 2
Elev Elever i behov av särskilt stöd på äldreskolor 4 4 4
Elev Särskolan 3 4 3
Elev Arbetsmiljö 2 4 2
Elev Samma personal kan följa barn/elever under längre tid.  2 3 1,5
Elev Likvärdighet för alla barn och elever 1-16 år 1 4 1
Elev Nybyggd eller ombyggd skola möjliggör framtidens skola. 3 4 3
Elev Avståndet till skolan 2 3 1,5
Elev Summering 2,10 2,10
Miljö Trafik/Skolskjuts 2 2 1
Miljö Klimatpåverkan 3 2 1,5
Miljö Yteffektivitet (Problemen kvarstår på f-6 skolorna)  3 3 2,25
Miljö Summering 1,58 1,58
Samhälle/verksamhet Uppfyllelse av kommunens vision (ingen likvärdighet)  1 4 1
Samhälle/verksamhet Uppfyllelse av förvaltningens verksamhetsmål 1 4 1
Samhälle/verksamhet Resursutnyttjande, lokaler (bra på östra, dåligt på västra)  2 4 2
Samhälle/verksamhet Resursutnyttjande, personal 2 4 2
Samhälle/verksamhet Ändamålsenlighet 2 4 2
Samhälle/verksamhet Kompromisser/avkall
Samhälle/verksamhet Myndighetskrav, säkerhet, tillgänglighet, delaktighet 2 4 2
Samhälle/verksamhet Kostnader (är det värt kostnaden) 1 3 0,75
Samhälle/verksamhet Nyttan (är det värt kostnaden) 1 4 1
Samhälle/verksamhet ÖP, framtid
Samhälle/verksamhet Yteffektivitet 2 4 2
Samhälle/verksamhet Summering 1,53 1,53
Lokaler Effektivt utnyttjande av salar.  2 4 2
Lokaler Samutnyttjande av lokaler över verksamhetsgränser (enbart bra på Häggvall)  1 3 0,75
Lokaler Summering 1,38 1,38
Synergier Pedagoger i praktiskestetiska ämnen samlas till större nav.  2 3 1,5
Synergier Möjlighet att utnyttja förskollärare och fritidspedagoger i skolan t.ex. som mentor eller undervisning 2 1 0,5
Synergier Större attraktionsvärde till att använda lokalerna utöver skoltiden, som Häggvallskolan används i dag, men placering västra Tjörn 1 1 0,25
Synergier Fler kan använda samma lokaler öppnar upp för synergier med kultur och fritid 1 1 0,25
Synergier Synergier Kulturträdet 1 2 0,5
Synergier Summering 0,6 0,6

Snitt 1,62
Summa 9,73
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Värdering av nytta

Förslag 4
Nollalternativ. Dvs skolstruktur enligt dagsläget.

Skolan
Värderingsområde: Påstående: Poäng 1-4 Viktning 1-4 Snitt SUMMA
Personal/Organisation Arbetsmiljö 4 4 4
Personal/Organisation Kompetens, kollegialt lärandepersonal på yngreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Kompetens, kollegialt lärandepersonal på äldreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Ekonomiska resurser, yngreskolor inkl. förskola 1 4 1
Personal/Organisation Ekonomiska resurser, äldreskolor 1 4 1
Personal/Organisation Attraktivitet, rekrytera rektorer/förskolechefer 4 4 4
Personal/Organisation Attraktivitet, möjlighet att rekrytera behöriga lärare till alla ämnen till yngreskolor 3 4 3
Personal/Organisation Attraktivitet, möjlighet att rekrytera behöriga lärare till alla ämnen till äldreskolor 3 4 3
Personal/Organisation Möjlighet att utnyttja förskollärare och fritidspedagoger i skolan t.ex. som mentor för elev och i undervisning 2 4 2
Personal/Organisation Samma personal kan följa barn/elever under längre tid.  2 4 2
Personal/Organisation Rekrytering av slöjdlärare till yngreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Rekrytering av pedagoger till praktiskestetiska ämnen 3 4 3
Personal/Organisation Flexibilitet när det gäller att forma tjänster, på yngreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Flexibilitet när det gäller att forma tjänster, på äldreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Möjligheter att organisera utifrån resurstilldelning. Möjligheter för rektor att  styra sin organisation. På yngreskolor 1 4 1
Personal/Organisation Möjligheter att organisera utifrån resurstilldelning. Möjligheter för rektor att  styra sin organisation. På äldreskolor 1 4 1
Personal/Organisation Dynamiska och utvecklande enheter som underlättar rekrytering, på yngreskolor 2 4 2
Personal/Organisation Dynamiska och utvecklande enheter som underlättar rekrytering, på äldreskolor 2 4 2
Personal/Organisation Skolstrukturen främjar likvärdigheten i undervisning och planeringsförutsättningar 2 4 2
Personal/Organisation Nybyggd eller ombyggd skola möjliggör framtidens skola. 3 4 3
Personal/Organisation Storleken på enheterna/rektorsområdena underlättar för rektor att fördela resurser, på yngreskolor 2 4 2
Personal/Organisation Storleken på enheterna/rektorsområdena underlättar för rektor att fördela resurser, på äldreskolor 2 4 2
Personal/Organisation Påverkan på personaltillgång t.ex. på raster på yngreskolor 2 3 1,5
Personal/Organisation Påverkan på personaltillgång t.ex. på raster på äldreskolor 2 3 1,5
Personal/Organisation Summering 2,5417 2,5
Elev Lugnare miljö på äldreskolor p.g.a. yngre elever på samma skola 1 1 0,25
Elev Utemiljö/natur 2 4 2
Elev Att bryta vid årskurs 4  ger bättre underlag för betygsättning i åk 6. 1 4 1
Elev Socialt kapital, möjligheter till kompisrelationer, på yngreskolor 3 4 3
Elev Socialt kapital, möjligheter till kompisrelationer, på äldreskolor 3 4 3
Elev Elever i behov av särskilt stöd på yngreskolor 1 4 1
Elev Elever i behov av särskilt stöd på äldreskolor 2 4 2
Elev Särskolan 2 4 2
Elev Arbetsmiljö 1 4 1
Elev Samma personal kan följa barn/elever under längre tid.  2 3 1,5
Elev Likvärdighet för alla barn och elever 1-16 år 2 4 2
Elev Nybyggd eller ombyggd skola möjliggör framtidens skola. 1 4 1
Elev Avståndet till skolan 3 3 2,25
Elev Summering 1,69 1,69
Miljö Trafik/Skolskjuts 2 2 1
Miljö Klimatpåverkan (ombyggnation på nästan samtliga skolenheter)  1 2 0,5
Miljö Yteffektivitet 1 3 0,75
Miljö Summering 0,75 0,75
Samhälle/verksamhet Uppfyllelse av kommunens vision 2 4 2
Samhälle/verksamhet Uppfyllelse av förvaltningens verksamhetsmål 2 4 2
Samhälle/verksamhet Resursutnyttjande, lokaler 1 4 1
Samhälle/verksamhet Resursutnyttjande, personal 1 4 1
Samhälle/verksamhet Ändamålsenlighet 1 4 1
Samhälle/verksamhet Kompromisser/avkall
Samhälle/verksamhet Myndighetskrav, säkerhet, tillgänglighet, delaktighet 2 4 2
Samhälle/verksamhet Kostnader (är det värt kostnaden) 1 3 0,75
Samhälle/verksamhet Nyttan (är det värt kostnaden) 1 4 1
Samhälle/verksamhet ÖP, framtid
Samhälle/verksamhet Yteffektivitet 1 4 1
Samhälle/verksamhet Summering 1,31 1,31
Lokaler Effektivt utnyttjande av salar.  1 4 1
Lokaler Samutnyttjande av lokaler över verksamhetsgränser 1 3 0,75
Lokaler Summering 0,88 0,88
Synergier Pedagoger i praktiskestetiska ämnen samlas till större nav.  2 3 1,5
Synergier Möjlighet att utnyttja förskollärare och fritidspedagoger i skolan t.ex. som mentor eller undervisning 2 1 0,5
Synergier Större attraktionsvärde till att använda lokalerna utöver skoltiden, som Häggvallskolan används i dag, men placering västra Tjörn 1 1 0,25
Synergier Fler kan använda samma lokaler öppnar upp för synergier med kultur och fritid 1 1 0,25
Synergier Synergier Kulturträdet 1 2 0,5
Synergier Summering 0,6 0,6

Snitt 1,29
Summa 7,76
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Värdering av nytta

Förslag 5:
Skolstruktur enligt dagslägetet i väster, dvs. Skärhamn och Rönnäng F-6, Bleket 7-9  samt
enligt KF beslut 11 juni 2020 i öster dvs: Kållekärr och Myggenäs F-3 och Häggvall/Fridas Hage F-9 Skolan

Värderingsområde: Påstående: Poäng 1-4 Viktning 1-4 Snitt SUMMA
Personal/Organisation Arbetsmiljö 4 4 4
Personal/Organisation Kompetens, kollegialt lärandepersonal på yngreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Kompetens, kollegialt lärandepersonal på äldreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Ekonomiska resurser, yngreskolor inkl. förskola 2 4 2
Personal/Organisation Ekonomiska resurser, äldreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Attraktivitet, rekrytera rektorer/förskolechefer 3 4 3
Personal/Organisation Attraktivitet, möjlighet att rekrytera behöriga lärare till alla ämnen till yngreskolor 2 4 2
Personal/Organisation Attraktivitet, möjlighet att rekrytera behöriga lärare till alla ämnen till äldreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Möjlighet att utnyttja förskollärare och fritidspedagoger i skolan t.ex. som mentor för elev och i undervisning 1 1 0,25
Personal/Organisation Samma personal kan följa barn/elever under längre tid.  3 3 2,25
Personal/Organisation Rekrytering av slöjdlärare till yngreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Rekrytering av pedagoger till praktiskestetiska ämnen 4 4 4
Personal/Organisation Flexibilitet när det gäller att forma tjänster, på yngreskolor 2 4 2
Personal/Organisation Flexibilitet när det gäller att forma tjänster, på äldreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Möjligheter att organisera utifrån resurstilldelning. Möjligheter för rektor att  styra sin organisation. På yngreskolor 1 4 1
Personal/Organisation Möjligheter att organisera utifrån resurstilldelning. Möjligheter för rektor att  styra sin organisation. På äldreskolor 2 4 2
Personal/Organisation Dynamiska och utvecklande enheter som underlättar rekrytering, på yngreskolor 1 4 1
Personal/Organisation Dynamiska och utvecklande enheter som underlättar rekrytering, på äldreskolor 2 4 2
Personal/Organisation Skolstrukturen främjar likvärdigheten i undervisning och planeringsförutsättningar 1 4 1
Personal/Organisation Nybyggd eller ombyggd skola möjliggör framtidens skola. 3 4 3
Personal/Organisation Storleken på enheterna/rektorsområdena underlättar för rektor att fördela resurser, på yngreskolor 1 4 1
Personal/Organisation Storleken på enheterna/rektorsområdena underlättar för rektor att fördela resurser, på äldreskolor 2 4 2
Personal/Organisation Påverkan på personaltillgång t.ex. på raster på yngreskolor 4 3 3
Personal/Organisation Påverkan på personaltillgång t.ex. på raster på äldreskolor 2 2 1
Personal/Organisation Summering 2,52 2,52
Elev Lugnare miljö på äldreskolor p.g.a. yngre elever på samma skola 1 1 0,25
Elev Utemiljö/natur 2 4 2
Elev Att bryta vid årskurs 4  ger bättre underlag för betygsättning i åk 6. 1 4 1
Elev Socialt kapital, möjligheter till kompisrelationer, på yngreskolor 3 4 3
Elev Socialt kapital, möjligheter till kompisrelationer, på äldreskolor 3 4 3
Elev Elever i behov av särskilt stöd på yngreskolor 2 4 2
Elev Elever i behov av särskilt stöd på äldreskolor 4 4 4
Elev Särskolan 3 4 3
Elev Arbetsmiljö 2 4 2
Elev Samma personal kan följa barn/elever under längre tid.  2 3 1,5
Elev Likvärdighet för alla barn och elever 1-16 år 1 4 1
Elev Nybyggd eller ombyggd skola möjliggör framtidens skola. 3 4 3
Elev Avståndet till skolan 2 3 1,5
Elev Summering 2,10 2,10
Miljö Trafik/Skolskjuts 2 2 1
Miljö Klimatpåverkan 1 2 0,5
Miljö Yteffektivitet 2 3 1,5
Miljö Summering 1 1
Samhälle/verksamhet Uppfyllelse av kommunens vision 2 4 2
Samhälle/verksamhet Uppfyllelse av förvaltningens verksamhetsmål 2 4 2
Samhälle/verksamhet Resursutnyttjande, lokaler (blir bara bättre på Häggvall)  2 4 2
Samhälle/verksamhet Resursutnyttjande, personal (blir bara bättre på Häggvall)  2 4 2
Samhälle/verksamhet Ändamålsenlighet 2 4 2
Samhälle/verksamhet Kompromisser/avkall
Samhälle/verksamhet Myndighetskrav, säkerhet, tillgänglighet, delaktighet 2 4 2
Samhälle/verksamhet Kostnader (är det värt kostnaden) 2 3 1,5
Samhälle/verksamhet Nyttan (är det värt kostnaden) 2 4 2
Samhälle/verksamhet ÖP, framtid
Samhälle/verksamhet Yteffektivitet 2 4 2
Samhälle/verksamhet Summering 1,94 1,94
Lokaler Effektivt utnyttjande av salar.  2 4 2
Lokaler Samutnyttjande av lokaler över verksamhetsgränser 2 3 1,5
Lokaler Summering 1,75 1,75
Synergier Pedagoger i praktiskestetiska ämnen samlas till större nav.  2 4 2
Synergier Möjlighet att utnyttja förskollärare och fritidspedagoger i skolan t.ex. som mentor eller undervisning 2 1 0,5
Synergier Större attraktionsvärde till att använda lokalerna utöver skoltiden, som Häggvallskolan används i dag, men placering västra Tjörn 1 1 0,25
Synergier Fler kan använda samma lokaler öppnar upp för synergier med kultur och fritid 1 1 0,25
Synergier Synergier Kulturträdet 1 2 0,5
Synergier Summering 0,7 0,7

Snitt 1,67
Summa 10,01
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Värdering av nytta

Förslag 1-5

Soc. Soc kommentarer och poängsättning som ni hittar här i förslag 1 är samma i alla förslagen. Kan ni lägga in dessa i respektive förslag? 
Värderingsområde: Påstående: Poäng 0-4 Viktning 0-4 Snitt SUMMA De är inte poängsatta till respektive förslag utan är mer kopplade till sakfrågan som ju behöver lösas oavsett förslag. 
Personal/Organisation Arbetsmiljö
Personal/Organisation Kompetens, kollegialt lärandepersonal på yngreskolor
Personal/Organisation Kompetens, kollegialt lärandepersonal på äldreskolor
Personal/Organisation Ekonomiska resurser, yngreskolor inkl. förskola
Personal/Organisation Ekonomiska resurser, äldreskolor
Personal/Organisation Attraktivitet, rekrytera rektorer/förskolechefer
Personal/Organisation Attraktivitet, möjlighet att rekrytera behöriga lärare till alla ämnen till yngreskolor
Personal/Organisation Attraktivitet, möjlighet att rekrytera behöriga lärare till alla ämnen till äldreskolor
Personal/Organisation Möjlighet att utnyttja förskollärare och fritidspedagoger i skolan t.ex. som mentor för elev och i undervisning
Personal/Organisation Samma personal kan följa barn/elever under längre tid. 
Personal/Organisation Rekrytering av slöjdlärare till yngreskolor
Personal/Organisation Rekrytering av pedagoger till praktiskestetiska ämnen
Personal/Organisation Flexibilitet när det gäller att forma tjänster, på yngreskolor
Personal/Organisation Flexibilitet när det gäller att forma tjänster, på äldreskolor
Personal/Organisation Möjligheter att organisera utifrån resurstilldelning. Möjligheter för rektor att  styra sin organisation. På yngreskolor
Personal/Organisation Möjligheter att organisera utifrån resurstilldelning. Möjligheter för rektor att  styra sin organisation. På äldreskolor
Personal/Organisation Dynamiska och utvecklande enheter som underlättar rekrytering, på yngreskolor
Personal/Organisation Dynamiska och utvecklande enheter som underlättar rekrytering, på äldreskolor
Personal/Organisation Skolstrukturen främjar likvärdigheten i undervisning och planeringsförutsättningar
Personal/Organisation Nybyggd eller ombyggd skola möjliggör framtidens skola.
Personal/Organisation Storleken på enheterna/rektorsområdena underlättar för rektor att fördela resurser, på yngreskolor
Personal/Organisation Storleken på enheterna/rektorsområdena underlättar för rektor att fördela resurser, på äldreskolor
Personal/Organisation Påverkan på personaltillgång t.ex. på raster på yngreskolor
Personal/Organisation Påverkan på personaltillgång t.ex. på raster på äldreskolor
Personal/Organisation Summering
Elev Lugnare miljö på äldreskolor p.g.a. yngre elever på samma skola
Elev Utemiljö/natur
Elev Att bryta vid årskurs 4  ger bättre underlag för betygsättning i åk 6.
Elev Socialt kapital, möjligheter till kompisrelationer, på yngreskolor 4 3 3,00
Elev Socialt kapital, möjligheter till kompisrelationer, på äldreskolor 4 3 3,00
Elev Elever i behov av särskilt stöd på yngreskolor 4 4 4,00 Tidigt stöd viktigt. 
Elev Elever i behov av särskilt stöd på äldreskolor 4 3 3,00
Elev Särskolan 4 4 4,00
Elev Arbetsmiljö
Elev Samma personal kan följa barn/elever under längre tid.  4 3 3,00 Kontinuiteten är viktig för många av våra brukare. Svårt att ta ställning till om F-9 är bättre eller sämre än kortare perioder. 
Elev Likvärdighet för alla barn och elever 1-16 år
Elev Nybyggd eller ombyggd skola möjliggör framtidens skola.
Elev Avståndet till skolan
Elev Summering 3,3 3,3
Miljö Trafik/Skolskjuts Synergi olika förslag genererar olika mängd skolskjuts/färdtjänst för brukare LSS/Särskola (utredas vidare)
Miljö Klimatpåverkan
Miljö Yteffektivitet
Miljö Summering
Samhälle/verksamhet Uppfyllelse av kommunens vision
Samhälle/verksamhet Uppfyllelse av förvaltningens verksamhetsmål
Samhälle/verksamhet Resursutnyttjande, lokaler 4 4 4,0 Kan skollokaler användas även för andra verksamheter och målgrupper är det en viktig aspekt som bör ta hänsyn till om det går. 
Samhälle/verksamhet Resursutnyttjande, personal
Samhälle/verksamhet Ändamålsenlighet 4 4 4,0 Viktigt att skollokaler anpassas så de fyller ändamål även annat än skolverksamhet, om det beslutats och bedömts vara möjligt. 
Samhälle/verksamhet Kompromisser/avkall
Samhälle/verksamhet Myndighetskrav, säkerhet, tillgänglighet, delaktighet
Samhälle/verksamhet Kostnader (är det värt kostnaden)
Samhälle/verksamhet Nyttan (är det värt kostnaden)
Samhälle/verksamhet ÖP, framtid
Samhälle/verksamhet Yteffektivitet
Samhälle/verksamhet Summering 4,0 4,0
Lokaler Effektivt utnyttjande av salar. 
Lokaler Samutnyttjande av lokaler över verksamhetsgränser 4 4 4,0 Kan skollokaler användas även för andra verksamheter och målgrupper är det en viktig aspekt som bör ta hänsyn till om det går. 
Lokaler Summering 4,0 4,0
Synergier Pedagoger i praktiskestetiska ämnen samlas till större nav. 
Synergier Möjlighet att utnyttja förskollärare och fritidspedagoger i skolan t.ex. som mentor eller undervisning
Synergier Större attraktionsvärde till att använda lokalerna utöver skoltiden, så som Häggvallskolan används i dag, men placering västra Tjörn 4 4 4,0
Synergier Fler kan använda samma lokaler öppnar upp för synergier med kultur och fritid 4 4 4,0 Synergi även med ideella föreningar.
Synergier Synergier Kulturträdet Kan skollokaler användas även för andra verksamheter och målgrupper är det en viktig aspekt som bör ta hänsyn till om det går. 
Synergier Summering 4,0 4,0

Snitt 3,8 Synergier Korttidstillsyn LSS bör anslutas i närhet till skolan oavsett skolförslag. Utredas separat.  (4/4)
Summa 15,3
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1 Framtidens skola på Tjörn 

Arbete med att ta fram en ny skolstruktur för Tjörn påbörjades 2017. 
Sedan dess har frågan varit uppe många gånger i de politiska samtalen 
och även varit uppe för politiska beslut vid ett flertal tillfällen.  

På kommunstyrelsens möte 2021-05-20 skickades ett förslag på 
skolstruktur ut på remiss till samtliga nämnder och styrelser. Förslaget 
innehöll sex alternativ till struktur för förskolor och skolor på Tjörn. 
Rapporten med de olika alternativen visar vilka förändringar i 
verksamhetslokaler och skolstruktur som är nödvändiga för att skolan 
på Tjörn fortsatt ska ha en bra pedagogisk verksamhet, god arbetsmiljö 
samt utbildningsplatser till alla barn och elever. 

1.1 Invånardialog i två steg 
För att fånga in vårdnadshavares, elevers samt allmänhetens synpunkter 
och tankar kopplat till framtidens skola på Tjörn fattade politiken under 
början av 2021 beslut om att invånardialog ska genomföras kopplat till 
frågan.  

Invånardialogen genomförs inledningsvis i två olika steg.  

Steg 1 av invånardialogen genomfördes under maj 2021 genom enkäter 
till vårdnadshavare (med barn i förskola och skola), medarbetare i 
förskola och skola samt elever i årskurs 3, 6 och 9. Resultatet från 
dialogen presenterades för politiken under maj. En sammanfattning av 
resultatet finns på kommunens webbplats. 

Steg 2 av invånardialogen genomfördes under september/oktober 2021 i 
två delar. En del bestod av en enkät till allmänheten och en del bestod 
av ett fysiskt dialogmöte med 30 inbjudna vårdnadshavare (som denna 
rapport är en redovisning av).  

1.2 Dialogmöte med vårdnadshavare 
När vårdnadshavare svarade på enkäten om framtidens skola i maj 2021 
kunde de anmäla sitt intresse av att delta i ytterligare dialog i frågan. 100 
personer av de som svarade på enkäten anmälde sitt intresse. I steg 2 av 
invånardialogen gjordes ett slumpmässigt urval av 30 vårdnadshavarna 
som bjöds in till fortsatt dialog. Syftet med dialogen var att fördjupa sig i 
frågor relaterade till den nya skolstrukturen samt att ta tillvara på de 
tankar och reflektioner som finns hos vårdnadshavarna. 

Den 27 september klockan 18:00- 21:00 hölls en invånardialog 
tillsammans med 30 deltagare. Deltagarna hade i förväg fått ta del av 
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vilka ämnen som det skulle diskuteras kring på plats samt en 
sammanfattning av inkomna remissvar. 

Deltagarna delades upp i fem grupper. Varje grupp hade en moderator 
och en dokumentatör (medarbetare i kommunen). Varje moderator 
ansvarade för ett ämne som grupperna skulle samtala kring under 20 
minuter. Moderatorn berättade om ämnet som skulle diskuteras och 
deltagarna fick 3 minuter i tystnad till att skriva ner sina tankar och 
reflektioner på post-it lappar. Därefter pratade gruppen om ämnet i 
resterande 17 minuter.  

Efter 20 minuter roterade gruppen vidare till nästa moderator och nästa 
samtalsämne. Totalt diskuterade de fem grupperna fem olika ämnen.  
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2 Frågorna 

De fem frågor som samtalades kring under invånardialogen syftar 
tillbaka på de frågor som fanns i enkäten för vårdnadshavare där det 
fanns ett extra behov av att förstå och diskutera resultatet.  

Frågorna som diskuterades var: 

1 Lokalisering- vad är viktigt? 
2 Stora och små skolor-vad innebär det och vad är dess fördelar och 

nackdelar? 
3 Flera årskurser på samma skola 
4 Vad är god kvalité i skolan – vilka är viktiga faktorer för att ge 

barnen en bra skolgång? 
5 Flera klasser i samma årskurs på samma skola, vad är fördelar och 

nackdelar? 
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3 Lokalisering- vad är viktigt? 

Den stora gemensamma nämnaren mellan de fem grupperna när det 
gäller lokalisering var att vårdnadshavarna vill att de små barnen med 
lätthet ska kunna ta sig till skolan. Vårdnadshavarna tycker att det är 
viktigt att barnen med egna medel, exempelvis cykel, kan ta sig till 
skolan på ett tryggt vis. Det framkom i flertalet grupper att de yngre 
barnen bör ha nära till sin skola medan de lite äldre barnen kan ha större 
avstånd då det fungerar lättare för dem att ta sig till skolan med 
exempelvis buss.  

Flera tog även upp att det utifrån ett miljö och hälsoperspektiv är bra 
med skolor som man kan ta sig till antingen till fots eller med cykel. 

Det framkom även att flertalet grupper tycker att det är viktigt att det 
finns säker och trygg kommunikation till skolan. Trygga cykelvägar 
samt bra och säker transport för de som åker buss eller bil. Det togs upp 
att Östra Tjörn på en del platser helt saknar cykelvägar. 

Ytterligare gemensam nämnare är att det är viktigt att det finns en 
varierande natur och utemiljö är tillgängligt vid framtidens skolor.  
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4 Stora och små skolor 

4.1 Fördelar med stora skolor 
Det som många grupper tog upp som fördelen med stor skola var 
möjligheten att hitta fler kompisar och att det är lättare för barn att hitta 
likasinnade vänner, att det finns ett större utbud. Det kom även upp att 
en större skola kanske mest är gynnsam för de något äldre barnen som 
har ett större behov att vidga sina vyer.  

Fördelar utifrån ett lärarperspektiv är det blir ett större nätverk och 
samarbete lärare emellan. Det pratades även om positiv effekt med att 
det kan bli lättare att rekrytera personal och att kunna samplanera 
lektioner. Med fler lärare kan det innebära fler resurser och fler lärare 
som kan se vad som händer utanför lektionstid. 

Lokalmässigt kan det även vara fördelaktigt att fler kan nyttja lokaler 
såsom specialsalar och att det blir lättare att samordna aktiviteter.  

4.2 Nackdelar med stora skolor 
Med fler barn på en skolgård så är det lättare att de kan försvinna i 
mängden. Det kan bli svårare att ha en översikt på skolgården, i 
korridorer samt klassrum.  

De yngre eleverna kan ha svårare med en stor skola och uppleva det 
skrämmande med många elever.  

En stor skola kan även innebära att utemiljön kräver mer skötsel då den 
nyttjas av fler och slitaget blir större med fler elever.  

En annan aspekt att ta hänsyn till är att vid en stor skola så blir det mer 
trafik vilket betyder att det verkligen behöver tänkas till kring hur 
barnen tar sig till skolan. Cykel/gångvägar samt skolskjuts med buss 
eller föräldrar som skjutsar. En nackdel, både ur hälso- och 
miljöperspektiv, är även att färre barn kan ta sig själva till skolan.  

4.3 Fördelar med små skolor 
Samtliga grupper var överens om att en liten skola kan innebära en 
större trygghet för barnen. Med färre elever så lär alla barnen känna 
varandra bättre, närheten till varandra är större och det är färre 
kontakter med många olika lärare. Det framkom även i grupperna att 
det är framförallt viktigt för de yngre barnen med närheten till skolan 
från hemmet så föräldrar lättare kan hämta och att som liten så är allt så 
mycket större och tryggheten är ännu viktigare.  
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En annan aspekt som framkom är att som inflyttare till Tjörn så väljer 
man ön för just småskaligheten och därför viktigt att bevara den.  

4.4 Nackdelar med små skolor 
Det som belystes kring nackdel på liten skola är att det är mer sårbart 
med lärarbristen. Grupperna nämnde också att det kan vara svårt att få 
till en bra undervisning om en lärare är sjuk och blir borta en längre 
period och att det i sin tur påverkar elevernas lärande och kunskap. 
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5 Flera olika årskurser på samma 
skola 

5.1 Fördelar  
En av fördelarna som togs upp i grupperna är att dynamiken i en stor 
skola med flera årskurser möjligtvis skulle bli lugnare plats då det finns 
ett större åldersspann. Det finns stora möjligheter att man kan lära 
känna varandra och umgås över åldersgränser, de äldre blir förebilder 
och en större gemenskap över åldersnivåerna kan skapas. En större 
skola skulle spegla samhället som det ser ut idag och att vi alla behöver 
samarbeta.  

Olika åldrar skulle också kunna ta hand om varandra om man har en 
sådan strategi. Kontaktnätet blir större och syskon skulle kunna gå på 
samma skola 

En annan fördel kan även vara för pedagogerna och lärarna, att en större 
arbetsplats också lättare kan innebära ett flexibelt lärande. För en rektor 
kan det också vara positivt att handha en större medarbetarpool att 
arbeta med och lättare för personal att täcka upp för varandra vid 
behov. Möjlighet för att erbjuda fler medarbetare heltidstjänster vilket i 
sin tur skapar en stabilitet och trygghet i lärarkåren. Resurserna kan 
användas på ett bättre sätt. 

De med specialbehov kan också få en stor fördel med detta, de kan följas 
upp på samma ställe och man behöver inte börja om flera gånger på nya 
platser och skolan känner redan till elevens behov vilket ökar trygghet 
för eleven samt vårdnadshavare.   

5.2 Nackdelar  
Att ha två stora skolor på Tjörn innebär att flertalet elever skjutsas med 
buss vilket blir en stor oro om de yngre barnen ska åka i samma bus som 
någon i högstadiet. Logistikmässigt kan det bli en farlig trafiksituation 
med många bilar i området och med många yngre barn. Även 
familjelivet påverkas negativt, det blir ännu fler familjer som måste åka 
långt för att hämta barn vilket innebär mindre kvalitetstid. 

Det framkommer även att behoven skiljer sig avsevärt mellan de yngre 
och de större barnen vilket är svårt att tillgodose på en stor skola. Någon 
av åldersgrupperna kommer att komma i kläm.  

Det kan även bli stressigt och otryggt för framförallt de yngre eleverna 
på en stor skola. Yngre barn behöver att få vara barn och med äldre 
elever omkring så kommer de yngre tvingas in i att vara äldre i en 
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tidigare ålder. Små barn ser tonåringar komma med EPA-traktorer och 
röka vilket ger en dålig förebild.  

Det pratades om att risken finns att mellanstadiebarnen glöms bort och 
fokus läggs mestadels på de yngre och äldre barnen. Alla barn har sina 
utvecklingsfaser och det är svårt att bemöta dem när de alla sätts i 
samma skola. Med färre skolor så blir det svårare för elever att byta 
skola om det skulle behövas. 

Det kan finnas en utmaning i att tillgodose utemiljön samt lokalerna på 
en stor skola så att det passar både de yngre barnen samt de äldre 
barnen. Det diskuterades hur mycket mer slitage det blir och vilket 
underhåll det krävs för att hålla skolan i ett gott skick. 
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Sida 13 (47) 
Sammanställning av invånardialog med vårdnadshavare kopplat till 

skolstruktur - dialogmöte 
 

6 Vad är god kvalité i skolan? 

Det som framkom tydligt och gemensamt var att alla grupper belyste 
ordet trygghet som kvalité. Tryggheten är både kopplad till lärare samt 
andra vuxna som finns i skolan och till hur miljöer (ute och inne) byggs. 

Trygghet innebär till exempel många lärare på skolgården som kan 
tillgodose alla barns behov, även de som är tysta och inte gör något 
väsen av sig. Det ska finnas många vuxna omkring som barnen känner 
att de kan anförtro sig till. Trygghet är också att bibehålla en kontinuitet 
med samma lärare.  

Inspirerande miljö både på raster och under lektion ska locka till vilja 
och lust att lära sig.  Gröna ytor, plats för lek, promenader och andra 
aktiviteter är viktigt.  

Att kompetens och kvalificerade lärare är viktiga faktorer för att få en 
bra arbetsmiljö och därigenom skapa en bra undervisning var 
gemensamt för de olika grupperna. Även vikten av utbildad personal 
med behörighet, och då särskilt för barn med särskilda behov, lyftes av 
samtliga grupper. Det är också viktigt att ha personal med rätt 
personlighet i kombination med kompetens. Det pratades också om 
läromedel och vikten av en god sådana.  

Det pratades också utifrån lärarnas perspektiv vad som är kvalité, att 
det är viktigt att lärarna får rätt förutsättningar för att skapa en trygghet 
för barnen, vikten att kunna planera schema på ett bra sätt och att få 
inspiration till att inspirera elever att lära sig. Bra lön och förutsättningar 
för lärare genererar större engagemang och därmed ökad kvalité till 
skolan.  

Bra skolmat är viktigt. Näringsrik mat ger rätt energi och möjlighet till 
att eleverna orkar delta i undervisningen en hel dag. Att ha mycket 
rörelse och motion i undervisningen ger också kvalité då det ökar 
stimulans och lusten att lära sig.  

Bra skolhälsovård är också kvalité och att det finns kompetens inom 
psykisk ohälsa.  

Det är också viktigt att det finns lokaler som erbjuder lugn och 
nedvarvning. Det gäller både elever samt lärare då lugn och ro påverkar 
oss alla positivt. Ändamålsenliga lokaler ger också kvalité, viktigt att 
kunna ha ex hemkunskap i rätt typ av lokal. 

Kommunikationen mellan skolan och hemmet är viktigt, att tilliten och 
att tryggheten finns. Kontinuerliga utvecklingssamtal är viktigt och att 
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Sida 14 (47) 
Sammanställning av invånardialog med vårdnadshavare kopplat till 

skolstruktur - dialogmöte 
 

det finns en transparens mellan skola och hem. Att information kommer 
fram båda vägar, till skolan samt till hemmet. 
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Sida 15 (47) 
Sammanställning av invånardialog med vårdnadshavare kopplat till 

skolstruktur - dialogmöte 
 

7 Flera klasser i samma årskurs på 
samma skola 

7.1 Fördelar  
Flertalet grupper belyste fördelen att det finns möjlighet hitta fler som är 
likasinnade vänner och att det finns större chans att få många kompisar. 
Om elever önskar att byta klass så är det lättare och blir inte en sådan 
stor sak Det också lättare att dela in eleverna utifrån kunskapsnivå. Om 
det även behövs gruppera barn efter behov av lugn och ro så finns det 
större möjligheter i en sådan typ av skola. 

Det är också fördelaktigt att flera resurser är på ett och samma ställe. Det 
är lättare att täcka upp om någon lärare blir sjuk. Lärarna kan samarbeta 
lättare och arbeta hållbart med långsiktiga planer. Stora skolor kan också 
göra att det blir lättare att locka lärare eftersom de inte behöver jobba på 
flera skolor. 

Lokalmässigt sätt är det positivt att eleverna samlas och de kan nyttja 
samma gymnastiklokal och musiklokal. 

7.2 Nackdelar 
Flera årskurser på samma skola innebär att fler får resa till sin skola. 
Avstånd kan innebära stressiga morgnar och sämre förutsättningar för 
familjen. Det finns en oro att en skola på längre avstånd innebär färre 
kompisar i närområdet där man bor och att det kan påverka det privata 
livet.  

Utifrån ett barns perspektiv kan det vara svårare att komma in i skolan 
med flera klasser och eleverna kan uppleva en ökad anonymitet. Det 
finns oro hos vårdnadshavarna att studieron kommer att påverkas 
negativt och volymen blir mer högljudd och svårhanterlig.  

Stor skola kan också bli opersonlig och mindre insyn i verksamheten för 
föräldrarna samt kommunikation till lärare.  

Det benämns att det kan vara en utmaning att bygga dynamisk inne- 
och utemiljö med många elever. Det är lättare att det blir en stökig miljö 
och en dålig kultur är svårare att bromsa in. Stora utrymmen såsom 
skolmatsalar eller skolgårdar kan upplevas skrämmande för barn som är 
lite mer försiktiga med många elever runtom sig. Med flera elever finns 
en risk med färre antal möten med vuxna och att hitta någon att anförtro 
sig till. Med så många elever finns det risk att lättare se förbi och missa 
saker i en stor skola. Det finns oro hos vårdnadshavarna att det kan ta 
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Sida 16 (47) 
Sammanställning av invånardialog med vårdnadshavare kopplat till 

skolstruktur - dialogmöte 
 

lång tid innan ett ärende, exempelvis kränkning, uppmärksammas och 
lyfts.  

Fritidsverksamhet vid en större skola kan få en stor utmaning med 
många barn och det krävs väldigt många resurser. Risk för en otrygg 
och stökig miljö. 

Det finns större riskfaktorer vid pandemier eller sjukdomar som snabbt 
kan sprida sig.  

Det finns stora funderingar på träningsskolan, vad innebär det för de 
som går på den och hur kan man tillmötesgå?  
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Sida 17 (47) 
Sammanställning av invånardialog med vårdnadshavare kopplat till 

skolstruktur - dialogmöte 
 

8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1: Kommentarer kopplade till 
lokalisering- vad är viktigt 

8.1.1 Grupp 1 
Säkert läge / säker skola – buss, cykel/gångväg 
Nära natur – för biologilektioner, lek, återhämtning, kultur 
Nära fritidsaktiviteter 

Närhet till hemmet 
Att kunna gå/cykla till skolan för motionens skull 
Miljöperspektiv (undvika onödiga transporter) 

Närhet: bra cykel/gångväg, skolbuss, natur 
Tillgänglighet: attraktiv arbetsplats 

Närhet till kommunikationer 
Lättillgängligt för personal – attraktivt 
Närhet till fritidsaktiviteter 

Fungerande skolskjuts 
Föräldrar tycker mer än eleverna 
Nära hemmet är en subjektiv bedömning, alltid någon elev som bor 
närmare.  

Närhet från skolan till hemmet är viktigt, att kunna gå och cykla till 
skolan.  
Små skolor skapar mer närhet. 
Viktigt med bra gång- och cykelvägar till skolan. 
Att skolan placeras nära fin natur.  

Nära till bra kommunikationer, lätt att ta sig till skolan. 
Lätt att ta sig till arbetet (skolans personal). 
Närhet till fritidsaktiviteter, t ex idrottshall. 

Viktigt med närhet och säkerhet – cykla, gå till skolan på ett säkert sätt. 
Nära naturen för lek och lektioner. 

Bra att blanda olika åldrar på skolbussen, blir lugnare. 

En större skola kan ha fler specialsalar 

Viktigare att skolan är nära när barnen är äldre om de ska cykla/gå till 
skolan. Föräldrarna kanske ändå kör de små barnen. 

En trygghet för små barn att ha skolan nära, känner sitt område. 
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Sida 18 (47) 
Sammanställning av invånardialog med vårdnadshavare kopplat till 

skolstruktur - dialogmöte 
 

Nackdel att östra Tjörn helt saknar cykelvägar. Kan inte släppa barnen 
på cykel längs med väg 169. 

Problem när föräldrar hämtar/lämnar barnen på skolan, många bilar 
skapar trafikfara. Ny skola bör byggas så att logistiken fungerar smidigt. 

Elever får åka runt i bussen som inte tar närmaste vägen, inte hållbart, 
tar lång tid. 

8.1.2 Grupp 2 
För träningsskolan är det viktigt att ha tillgång till alla årskurser F–9-
skola med närhet till miljöer att kunna träna olika saker, t ex affär, 
bibliotek, skog, badstrand, badhus, återvinningsstation, Fritids.  

Viktigt att Fritids har handikapptoalett! 

Små skolor för små barn, stor skola för de äldsta. 

Närhet till skolan för de små barnen. 

Inte blanda små förskolebarn med högstadieelever. 

Närhet speciellt viktigt för mindre barn. 

Placera skolan i en miljö där det går att bygga bra utemiljöer. 

Lågstadierna kvar i anslutning till förskolor. Främjar trygg övergång 
från förskola till skola.  

Viktigt med skola på södra Tjörn för att familjer ska vilja bo kvar eller 
flytta in. Annars blir bara äldre kvar.  

Viktigt med tillgång till fritidsgård, fritidsaktiviteter i anslutning till 
skolan. Bra om skolans lokaler kan utnyttjas kvällstid. 

Bygg/placera skolor där det finns möjlighet att bygga ut och utveckla 
lokaler långt fram i tiden.  
Planera utrymme för idrottshallar, fritidsaktiviteter. 

Närhet viktigt för små barn, kunna gå och cykla till skolan, 
folkhälsoperspektiv. 

Ge plats åt ”bilburen ungdom”. 

Viktigt med mjuk övergång från förskola till högre klass. 

Viktigt att det finns skolor på södra Tjörn.  

Använd skolans lokaler till fritidsaktiviteter. 
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Sida 19 (47) 
Sammanställning av invånardialog med vårdnadshavare kopplat till 

skolstruktur - dialogmöte 
 

Bra med små skolor utlokaliserade på småorter runt Tjörn (som det var 
förr i tiden), särskilt för de yngre barnen. 

Viktigt med varierande natur och utemiljö när man bestämmer plats för 
skolor. 

En högstadieskola räcker. 

Lägre stadier på små skolor utspritt. 

8.1.3 Grupp 3 
Det ska vara enkelt att ta sig till skolan, både för elever och lärare. 

Utemiljön viktig.  

Gröna områden runt hörnet är viktigt för att ge alternativ till utevistelse 
och gömställen, lek. 

Inspirerande utemiljö, grönområden. 

Närhet, gång- och cykelavstånd.  

Äldre barn an ta sig till skolan själva. 

Nära till skolan för så många som möjligt. 

En högstadieskola centralt på Tjörn tillsammans med idrottshall. 

Underlätta för pendlare, eftersom många är det. 

Placera skolan i Kållekärr. Många som pendlar kör ändå förbi till och 
från jobbet. 

Säkra transporter, tänk på logistiken. Viktigt att hämta/lämna barn 
fungerar. Förskolor genererar trafik. 

Vill att barnen ska kunna cykla till skolan. 

Flyttade från Göteborg till Tjörn för att kunna få småskalighet och 
närhet till allt. 

Skolan en del av samhället. Placera skolan centralt bland andra 
verksamheter och service i samhället, nära fritidsaktiviteter, kultur.  

Kunna cykla och gå till havet (om skolan inte ligger i ort vid havet), t ex 
Kållekärr – Röra.  

Kollektivtrafik brister, måste ha bil för att ta sig till aktiviteter. 

Möjlighet att ha sina barn i olika åldrar på samma plats. 
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Sida 20 (47) 
Sammanställning av invånardialog med vårdnadshavare kopplat till 

skolstruktur - dialogmöte 
 

8.1.4 Grupp 4 
Små barn – korta avstånd, större barn – längre avstånd. 

Minimera behovet av transporter rent allmänt. 

Småskalighet, korta avstånd lockar fler till Tjörn. 

Att inte behöva åka över halva ön till förskola och skola – tar mycket tid 
och dåligt för klimatet. 

Närhet till fritidsaktiviteter. 

Möjlighet att själv kunna ta sig till skolan, cykla/gå, bra med rörelse. 

Yngre barn ska kunna ta sig till skolan själva, cykla gå för rörelse. 

Attraktiv arbetsgivare, lätt att pendla till för rekrytering av lärare. 

Som förälder slippa åka långt kors och tvärs för att hämta och lämna, för 
klimatet! 

Små barn i mindre sammanhang, nära hemmet. 

Åk 4-9 i separata byggnader, men samma skola, typ Häggvall – Fridas 
hage. Bättre stämning när olika åldrar finns på samma skola. 

Separata lokaler för förskola och skola skapar trygghet. 

Placera skola i Bleket eller utanför Skärhamn, inte inne i Skärhamn. 

Ta vara på de lokaler som finns, se möjligheter. Hållbarhetstänk. 

Långsiktigt tänkande för framtiden – bygg inte begränsade lokaler från 
början.  

Tyvärr har spridd bebyggelse gjort det nödvändigt med busstransporter. 
Bussar en kostnad. Otryggt. 

4-9-skola, nackdel att alla elever inte slutar samtidigt. Genererar flera 
bussturer och mycket trafik. 

Större andel barn ska kunna gå och cykla till skolan. 

8.1.5 Grupp 5 
Viktigt att barnen har tillgång till naturen, att skolans arbetsmiljö 
integreras med naturen. 

Viktigt att ha nära till skolan när man är liten. 

Två skolor inte en stor, viktigt att kunna byta skola om behov uppstår. 

Attraktiv arbetsplats för pedagoger. 
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Sida 21 (47) 
Sammanställning av invånardialog med vårdnadshavare kopplat till 

skolstruktur - dialogmöte 
 

Mysigt med mindre skola men inte praktiskt. 

Integrera lokaler med så mycket annan verksamhet i samhället som 
möjligt. 

Ta höjd för framtidens transporter. Inte bara vägar för bilar. Laddning 
elfordon. Cykeltunnlar. 

Placera skolan mitt på ön, Kållekärr. 

Placering på norra Tjörn mer logiskt om man vill ha kompetens utifrån 
(pendling, kortare resväg). 

Så många barn som möjligt ska kunna gå och cykla till skolan – 
miljöaspekten. 

Äldre barn kan åka buss. Yngre barn gå i skola närmare hemmet och 
bostadsorten. 

Hellre fler skolor på olika platser, nära naturen, än en centrerad. 

Äldre barn kan ha längre väg till skolan. Små barn ska inte ha för lång 
restid. 

Minimera transporter, för klimatet och trafiksäkerhet. 

Planera för logistik hämta/lämna. 

Skola nära centralort, aktiviteter och natur. 

Många pendlar, lägg skolorna längs med vägen. 

Känns sorgligt att stänga små skolor men blir det bättre pedagogiskt och 
bättre utbildning för våra barn samt bättre skola för lärarna så tycker jag 
vi ska satsa på större. 

Integrera, inte isolera. 

Nyttja lokalsamhället i skolan. 

Placera inte skolan där det finns risk för översvämningar eller andra 
klimathot.  
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Sida 22 (47) 
Sammanställning av invånardialog med vårdnadshavare kopplat till 

skolstruktur - dialogmöte 
 

8.2 Bilaga 2: Stora och små skolor-vad innebär det 
och vad är dess fördelar/nackdelar 

8.2.1 Stora skolor - fördel 
F-9 skola. En skolform som kan ge mycket tillgångar till resurser. Ny, 
modern ute och inne. Kan bli riktigt bra. Elevhälsan kan ligga där. Går 
alltid att hitta kurator, etc. De är samlade på skolan och mer tillgängliga. 

Lärarna kan samarbeta bättre. Elever kan göra projekt tillsammans över 
åldersgränserna. 7-9 kan arbeta med yngre åldrar. Lättare med 
specialundervisning om an får till sådana lokaler. Ämneslärare kan 
lättare samarbeta med varandra. 

Starka elever som behöver utmanas har lättare på en större skola. Ok för 
elever som redan har det lätt. 

Viktigt att låta lärare och rektorer få tala i denna frågan. Viktigt att de är 
med på det som beslutas. Att vi behåller deras driv. 

Mer möjlighet till mer specialiserade lärare 

En stor skola bör delas upp i olika delar 

Fördel som VH att kunna lämna alla barn på ett ställe. Syskon kan 
finnas på samma skola som stöd 

Stora fördelar i högstadieålder mycket med tanke på specialsalar.  

Lärarna kan hjälpa varandra bättre. Kan bli färre vikarier som kan ge 
bättre ordning i klassen 

Fördel när det gäller karrriärperspektivet. Samtidigt som det kan finnas 
vissa som vill arbeta på mindre skolor. 

Mer populärt för äldre barn 

Fritidsaktiviteter bättre. Större nätverk för eleverna,  

Mer specialpersonal, mer samarbete lärare mellan.  

Positivt för lärarna. Kollegiala lärandet enklare. Resurser flyttas från 
lokaler till verksamhet 

Fler möjligheter till kompisar, att hitta sin plats 

Enklare att samlokalisera fritidsaktiviteter etc. Lättare att hitta kompisar 

Lättare att rekrytera personal och att samplanera lektioner 

4-9 bör vara i 2 separata byggnader. Separata avdelningar. Kan använda 
samma idrottshallar, skolgårdar. 
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Sida 23 (47) 
Sammanställning av invånardialog med vårdnadshavare kopplat till 

skolstruktur - dialogmöte 
 

Lättare att fylla tjänster. Blir mjukare när det finns yngre barn. Lättare 
att gå ut och leka med de små. Specialsalar, samordning av 
fritidsaktiviteter. 

Bra att kunna dela på specialsalar, speciallärare etc 

Att man kan samla fler resurser. Fler barn får då möjlighet att nyttja alla 
resurser.  

Utmaning – barn har olika behov i olika åldrar. Olika byggnader för 
yngre och äldre barn medan resurser och salar kan nyttjas av alla.  

8.2.2 Stora skolor - nackdel 
Mer skolk, försvinner i mängden. Svåra att ha översikt på skolgården, 
korridorer, klassrummen 

Behålla närheten i de yngre åldrarna 

Svårt att ha koll på alla barn 

Kan drunkna i att eleverna inte syns. De har ett bekräftelsebehov 

Smittspridning kan öka 

Ok för starka elever, känns som stad ”myller” 

Svårare med lokaliseringen. Fler kan behöva skolskjuts, bli skjutsade av 
föräldrar. Blir mer trafik. Färre barn kan ta sig till skolan själva 

Svårt att fokusera rätt vid en F-9-skola 

Utemiljön kräver mer skötsel om den nyttjas av fler. Behöver tänka till 
att utemiljön ska täcka fler behov och kan slitas mer. 

Hur fångar man upp närheten om man har 2 skolor? 

Ökad trafik när fler behöver flytta på sig 

8.2.3 Liten skola - fördel 
Läraren lär känna barnen bättre 

Ökad Trygghet och närhet i mindre skolor 

Många gör ett aktivt val att gå på en mindre skola 

Trygghet, färre kontakter, tillit 

Trygghet – alla känner alla 

Fördel för små barn 
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Sida 24 (47) 
Sammanställning av invånardialog med vårdnadshavare kopplat till 

skolstruktur - dialogmöte 
 

De allra minsta fördel med små skolor. Nära till hemmet, lättare att 
hämta om de bor nära hemmet 

Trygghet för barnen. När man är liten är allt så mycket större. Bra att det 
inte är för stort 

Man flyttar till Tjörn för att man vill ha småskaligheten 

Tryggheten blir större. Lättare att skapa relation med andra vuxna 

F-3 skolor ska finnas nära hemmet. Tryggheten, en klasslärare.  

Större trygghet för de yngre. Bättre Vi-känsla. Gäller även andra VH. 
Lättare att lära känna och ta en dialog. Positivt att ha barnen närmre 
hemmet 

Tjörns USP – varför flytta till Tjörn? 

Mindre stress för både elever och föräldrar. Större trygghet när man 
känner varandra 

Alla känner alla 

8.2.4 Liten skola - Nackdel 
Lärarbristen 

Utsatt gällande lärarbristen. Påverkar elevers inlärning 

Sårbart med mindre personalgrupp 

Alla känner alla 

8.2.5 Övriga kommentarer 
I vissa av alternativen menas F som förskoleklass, och i andra alternativ 
menas det förskola. Frågan är hur man tänker när man tänker in de olika 
alternativen. Det är stor skillnad på om det innefattar förskola eller 
förskoleklass. 

Små barn – små skolor 

Stora barn – stora skolor 

För lärare som flyttar hit kan även en stor skola hos oss betraktas som en 
liten skola för dem. Beroende på var man arbetat tidigare. 

Småskalighet på stora enheter. Lågstadiet behöver vara separerade från 
äldre åldrar. Små barngrupper viktigt i alla åldrar men särskilt för de 
små. 
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Sida 25 (47) 
Sammanställning av invånardialog med vårdnadshavare kopplat till 

skolstruktur - dialogmöte 
 

Träningsskolan finns inte med bland någon av alternativen. Många 
särskoleelever väljer att gå i Stenungsund. Varför väljer de det? Hade 
önskat att särskoleelever och träningsskoleelever går mer tillsammans 
och att de går på fritids på samma skola. 

Högstadieelever skulle lätt kunna gå i stora skolor men närheten är 
viktig för de yngre eleverna.  

Folkhälsomyndigheten har poänterat betydelsen av närheten till skolan. 
Barnen ska kunna ta sig själva till och från skolan. Låg o mellan 

Vore intressant att göra en undersökning hur trafiken rör sig. Nu under 
och sedan efter pandemin arbetar många hemifrån och åker inte längre 
”förbi en skola på vägen”. Närheten kan bli än viktigare så att barnen 
kan ta sig själva till skolan 

Vore bra om eleverna får vara med i diskussioner som dessa. Inte bara 
svara på en enkät. Det är ingen idé att bygga nya skolor om man inte tar 
hand om dem. Måste räkna in underhåll 
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Sida 26 (47) 
Sammanställning av invånardialog med vårdnadshavare kopplat till 

skolstruktur - dialogmöte 
 

8.3 Bilaga 3: Flera årskurser på samma skola 
Det är tydligt att alla kan se för- och nackdelar med att ha flera årskurser 
på varje skola. Alla kunde också se på ämnet utifrån alla perspektiv och 
hade förståelse för de olika perspektiven. De flesta verkar ändå föredra 
f-3-skola och f4-9 som stor skola. Det förefaller också som att man är 
eniga i att om man bara bygger en större skola på ett klokt sätt med 
stora, separata utemiljöer och även skolmiljöer så eleverna får separata 
miljöer och bra lärare så de känner sig trygga.  

Men också att många såg komplexiteten kring lärarbehörighet, 
lärarrekrytering och ekonomi. 

Diskussionen kring trafiksituation och buss/bil-logistik var betydligt var 
återkommande.  

8.3.1 Allmänt  
Allt är okay så länge byggnader, transporter och allt är okay för 
eleverna. Alla skolor kan ha sina utmaningar utifrån sina 
förutsättningar. Inte något bekymmer utan endast en fråga om hur 
skolan struktureras. 

I f3 har man klasslärare så de är borde det vara lätt rekrytera,  

Får intrycket att fokus är effektivisering, vissa grejer måste få kosta 
pengar för att det ska bli bra så att man inte går åt dumsnåla hållet och 
det fallerar därefter. Det kan lätt bli tvärtom.  

Eleverna ska vara trygga och säkra oavsett upplägg. 

En jätteutmaning för lilla Tjörn. 

Fritids och skolan ska hänga ihop – fritids är frivilligt och då får man 
ingen skolskjuts. Det är en grej man får tänka på. Samordna med en 
rektor, nu har vi två rektorer och det försvårar för oss. Svårt att planera 
möten eftersom alla är så utspridda.  

Elevernas trygghet är viktig, var är de mest trygga, i en större eller 
mindre skola?  

Det behövs nya lokaler nu, fräscha och ändamålsenliga. 

Teatern börjar kl 17.00 och hämta ungar, mat i magen och vara 
någonstans kl 17.00 det är omöjligt, om färjan dessutom kommer till. 

Att fritids hör ihop med den skola där man går trodde jag var en 
självklarhet.  
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Sida 27 (47) 
Sammanställning av invånardialog med vårdnadshavare kopplat till 

skolstruktur - dialogmöte 
 

Alla tillfällen där barn möts måste en vuxen vara på plats och övervaka 
situationen. 

Mindre barn behöver andra slags lokaler. 

Vår sexåriga dotter skulle åka buss till häggvall när hon börjar skolan, 
en enorm logistikoperation för att lösa det för varandra. Kolla bara på 
myggenäs, trycket på morgonen då måste de till med bättre skolor och 
bättre avhjälpningstillfälle, jag hinner till Göteborg på samma tid som 
det tar att skjutsa ett barn över tjörn, 

Hela den här övningen går ut på att ni vill ha lite stöd för att bygga en 
jätteskola i Skärhamn. 

Då saknas ju ett alternativ och det är att ha en jätteskola central mitt på 
Tjörn. Ihop med den skolan kan man ha två stora idrottshallar.   

Om man bygger stora skolor måste man se till att det finns utrymme 
kvar för bra utemiljöer för eleverna att vara på.  

Kan man inte fortsätta bygga på en struktur, det finns ju inga jobb i 
Skärhamn det är det som är problemet, jag åkte hit idag från Hisingen, 
det tog 1,5 timma till skärhamn. Det är en stor anledning att flytta hit för 
att jag inte orkade pendla, 95 av 100 pendlar.  

I myggenäs kan barnen gå till skolan är den fördel. Såklart en stor sorg 
om det inte går. Det är hela grejen med att bo i ett område. 

Jag jobbar på bussbolaget, tryggare att barnen åker bussar än att de går 
hem från skolan själva.  

Barnen är väldigt skyddade i buss. Tidigare var det vardag att barnen 
gick hem. Nu går de flesta på fritids och går inte hem. Nu är det kaos 
med föräldrar som hämtar och lämnar, ingenting mot tryggheten i att 
åka buss.  

Tänk på miljöpåverkan med alla bilar. Kan ha förbud vid vissa tider. I 
Rönnäng parkerar föräldrar vid Rorsman. 

Ska vi bygga framtidens skola ska inte föräldrar köra så många. Det 
finns ett alternativ, det finns ju skolbussar, en trygg miljö på de 
skolbussar som behövs. På tjörn åker man buss från förskoleklass eller 
första klass. Skolorna har bussvakt när eleverna går på och av.  

Ekonomiska aspekter är inget jag tycker att man bör ta hänsyn till, man 
ska inte hamna där från början. 

Fritids och möjligheterna till uppdelning, positivt, att gå till fritids, och 
vi har små avdelningar på fridas hage men jag tänker att vi har barn som 
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Sammanställning av invånardialog med vårdnadshavare kopplat till 

skolstruktur - dialogmöte 
 

slutar typ tvåan och trean. Barnen skulle kunna vara kvar längre på 
skolan och göra kulturella aktiviteter,  

Elver ska vara trygga oavsett skolstruktur och lokalisering. 

8.3.2 Fördelar  
Lärarperspektiv allt handlar om förutsättningar en annan utmaning. 

Kan skapa möjligheter till flexibelt lärande.   

Fördelar för pedagoger, större arbetsplats, det finns också de som vill ha 
det tvärtom,  

Grunden måste vara hög pedagogisk kvalitet. Löser man det så spelar 
plats och storlek på skola inte så stor roll.  

Man inspireras av äldre, allt beror på arkitekturen om de 
överhuvudtaget träffas, om det finns en dålig kultur kan det spridas ned 
i åldrarna men det kan också vara tvärtom. De små barna påverkar de 
äldre barnen att skärpa till sig. 

En utmaning med små barn och stora barn men då kan man bygga 
skolan på ett sådant sätt att det blir en bra lösning. Man kan bygga både 
lokaler och använda resurser på ett bättre och man kan ha barn med 
olika behov, kan utnyttja resurserna på ett annat sått.  

Det känns som om man ska köra på f9, då blir vi av med våra småskolor, 
det känns som Tjörn. 

Det som jag kan tänka mig är bra om man ska ha flera årskurser på 
samma skola är att de med specialbehov kan det följas upp på samma 
ställe och man behöver inte börja om flera gånger. På skolan känner de 
en och det är lättare för eleverna att fortsätta sina framsteg. Skolan 
känner redan elevens behov. Det är en trygghet för vårdnadshavare när 
man vet vilka som är på skolan.  

Värdegrundsarbetet är viktigt så man har respekt för varandra och hur 
man pratar med eleverna kopplat till olika åldrar.  

Man kan bygga mindre hemvister i lokalerna men värdegrunden på 
respektive enhet är viktig. Det är svårare att skapa en gemensam 
värdegrund med många årskurser.  

Mjukare med de äldre och de kan se upp till de äldre. De yngre har en 
positiv effekt på de större barnen.  

289



 

 

Sida 29 (47) 
Sammanställning av invånardialog med vårdnadshavare kopplat till 

skolstruktur - dialogmöte 
 

I samband med värdegrundsarbetet stora möjligheter att låta elever i 
olika åldrar mötas under ordnade former. Nior kan gå ner och ha 
diskussion med de yngre med vuxna närvarande.  

För min son som går på träningsskolan så man måste han vara på en 
skola från förskolan till åk 9. Han måste vara på samma plats hela tiden. 
På fridas hage har det gjort det bra och deras utrymme minskar så nu 
måste han byta miljö och för gymnastik. Nu måste han byta miljö och gå 
därifrån. En viktig grej är fritid var kommer det att hamna? Nu är fritids 
i Skärhamn och skolan i Häggvall. Det var det sämsta beslut som skulle 
kunna vara. Han klarar inte det. Hans avdelning har 58 barn på fritids så 
han skulle vara där för att vara med barn han kände och han ska träna 
samspel och det går inte alls. Han har varit på fridas hage där han 
känner igen sig. 

Det är bra för lärarna att vara en större grupp. 

Fördelar för en rektor att handha och ha en större pool medarbetare att 
jobba med. 

Positivt med flera årskurser för de större barnen men för de små barnen 
är det inte bra.  

Bättre med fler parallellklasser än flera årskurser, mängden med elever 
är det som avgör, mer givande fritidsaktiviteter, annars ingen poäng 
med flera årskurser.   

De stora kan bli bättre förebilder om de har yngre där, ta till exempel 
häggvall och fridas hage.  

Fördelen för eleven, att inte behöva byta skola, tror ändå att det 
känsligare att byta skola när man är liten.  

Vi behöver satsa på flera årskurser på samma skola mindre sårbart kan 
se de fördelarna, lärarna kan rikta undervisningen mer.  

Lärare kan ersätta varandra och möjligheten till fler heltidstjänster, 
lättare att få ihop heltidstjänster.  

Lättare att få samstämmighet mellan lärarna.  

Även i den småskaliga skolan kan barn vara oerhört utsatta, storleken 
spelar ingen roll bara man kan skapa en trygg plats för barnen. 

Bra att samla resurserna och att fler kan dela på resurserna. 

Fler klasser är en fördel, då kan man ha en röd trå i hela skolan.  
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Sammanställning av invånardialog med vårdnadshavare kopplat till 

skolstruktur - dialogmöte 
 

Man har skolans elever hela skolgången, eleverna får en trygghet i att 
veta var de ska gå.  

På en större skola kan man använda resurserna på ett bättre sätt. Förstår 
att det är praktiskt men är det bra för eleverna? 

Skönt för barnen att inte behöva byta skola. 

Jag jobbar med alla åldrar när jag jobbar så tänker att man kan göra 
samma sak med alla åldrar och man kan anpassa. Det handlar om 
innehåll och pedagogik.  

Finns det någon möjlighet där lokalerna är anpsassade för att inte 
mötas?  

Bra grundlokaler är huvudsaken. Om de passar för fem-sexåringar så 
funkar det för alla.  

Man måste verkligen tänka till på lokalerna så det finns utrymme. 
Bamba måste vara tillräckligt stor, Krävs noggrann planering och 
logistik.   

Fördelarna är kontaktnätet blir större och kanske syskon går på samma 
skola. Det är större möjlighet för lärare att undervisa i flera klasser, en 
fördel blir fler årskurser så kan även fritids delas upp.  

Det finns stora möjligheter att man kan lära känna varandra över 
åldersgränser och de äldre kan vara förebilder, inte lika skrämmande 
om man ser dem varje dag.  

En större skola skulle spegla samhället som det ser ut idag, vi måste 
samarbeta. 

På en f-9-skola kan man ha en profilering på skolan och arbeta 
tillsammans i olika team. Med en gemensam profil kan man arbeta 
tillsammans på olika sätt där de stora kan ta hand om de små. 
Pedagoger kan samverka om man har parallella arbetslokaler ta till 
exempel svenska och engelska. Trygghetsperspektiv viktigt att de små 
barnen inte känner sig vilsna, det får man ordna ett klimat för alla som 
arbetar med skola man är till för alla man kan inte bortse från någon 
åldersgrupp utan att man tillsammans skapar ett trygg och trevligt 
klimat. Viktigt att alla barn blir sedda och att det inte bi anonymitet.  

Olika åldrar kan ta hand om varandra om man jobbar på det.  

Om man ska ha stora skolor kräver det en oerhörd logistik men det går 
säkert att bygga.  
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Sammanställning av invånardialog med vårdnadshavare kopplat till 

skolstruktur - dialogmöte 
 

Tycker det är okay att eleverna byter skola mellan åk 6 och till 
högstadiet.  

En fördel bättre är att det speglar samhället i stort och det är ändå vad 
våra barn behöver kunna lära sig. Kasta in ett ålderdomshem också. 

F-9 positivt och negativt handlar om elevernas möte. Kan det byggas så 
att det separeras. Då pratar vi fängelse och burar in barnen, nä så 
behöver det inte vara, hemvister, olika gårdar kan fungera, arbeta för en 
samverkan, en samsyn. Inga staket men alla vet var man får vara.  

Idag blir det upprepning med olika lärare, samarbetet blir bättre mellan 
lärarna, fritidsaktiviteter i mer ändamålsenliga lokaler, bättre lokaler, 
mer samarbete med kultur. Alla har inte möjlighet att åka till Skärhamn 
och dansa, lättare om det finns mer spritt på Tjörn.  

Det hjälper att ha en större enhet men vidhåller att det gäller åk 4-9. De 
mindre ska också ha möjligheter men där kanske de kan göra det inom 
skolan och elevhälsa kan man göra det som man göra nu, skolsköterskan 
två dagar på en skola och tre dagar på en annan det kan man inte 
komma ifrån, så får det va. 

På en större skola behöver utemiljöerna vara åtskilda så att alla kan få ta 
del av en bra utemiljö, en för varje ålder typ. Det ställer krav på både 
utrymmet och miljön i sig.   

Jag är positiv till en 4-9 skolor men att små barn behöver små 
sammanhang, från det att de går i mellanstadiet behöver finns det stora 
vinster att göra med flera små skolor i en stor, separerar och har olika 
enheter i den stora skolan.  

8.3.3 Nackdelar - farhågor 
Stora barn ska inte kunna påverka de yngre. 

Det blir långa avstånden med två stora skolor men det kanske det inte 
blir.  

Barnen ska känna trygghet till att vi har koll på barnen.  

Kan vara för koncentrerat på morgonen, kommer de att åka samma 
bussar och det blir längre transporter.  

Lite tveksam till det hur samma miljöer ser ut för alla åldrar.  

En högstadieelev ska inte vara på samma buss som en förskoleelev, de 
måste separeras.  
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Sida 32 (47) 
Sammanställning av invånardialog med vårdnadshavare kopplat till 

skolstruktur - dialogmöte 
 

Övergången från förskola till förskoleklass är viktigt. Att ha en mindre 
skola nära där man bor. Och att man går till en större skola när man är 
10 år. Storskalighet förde större barnen och en mindre skola för de 
mindre.  

Hellre en f-6-skola och en stor gemensam högstadieskola.  

Lågstadiet för sig själva det känns bra.  

Hellre fler parallellklasser på samma skola än flera årskurser. Med flera 
parallella klasser kan lärarna lättare skapa gemensamma aktiviteter som 
passar just den åldersgruppen.  

Behoven hos små och stora barn skiljer sig så mycket så jag har hellre en 
skola med flera paralleller än en skola med många årskurser. 

Tycker det fungerar bra idag med att skolsyster är på plats en till två 
dagar i veckan.  

Logistiken med hämtning och lämning på en väldigt stor skola med 
många föräldrar hur ska det fungera? Många bilar i området – farlig 
trafiksituation. 

Kan bli stressigt för barnen att vara i stor skola, man vill inte blanda de 
små barnen med stora. 

Med flera skolor är det möjligt att byta skola om man skulle behöva. 

Jättemycket mer slitage när jättemånga är samlade, mer att hålla efter 
och planera, ju mer människor mer slitage, kräver mer underhåll, det 
kan också skapa otrygghet med så stort, hur hålla koll på toaletterna, 
suddade ut nazibudskap på toaletten efter lämningen häromdagen.  

Kan bli stressigt, när jag började sexan var jag yngsta klassen och där 
blev man puttad i bambakorridoren av niorna när man skulle in till 
bamba.  

Om man tänker hela spannet med mobbing så är högstadiet är läskigt, 
det tycker jag också som vuxen.  

Mycket som händer då i tonåren och att ha yngre barn tillsammans med 
tonåringar gör mig orolig. 

Det finns lite oro kring att alla åldrar ska mötes.  

Det är bra att ha högstadiet för sig. Det blir jättejobbigt för sexorna att 
börja högstadiet. En helt annan jargong och de som har behov av att leka 
tills de börjar åttan måste få det.  
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Sammanställning av invånardialog med vårdnadshavare kopplat till 

skolstruktur - dialogmöte 
 

Häggvallsskolan har massor av problem och det har massor av problem 
och nu har man inte hört så mycket av det.  

Kan man försvåra eller underlätta detta?  

Jag skulle inte vilja lämna mitt barn på skolan om det finns massa 
epatraktorer där. Men man kan ju separera detta, nej man springer på 
varandra men frågan är om det är lösningen för Tjörn som är två mil åt 
varje håll om man ska ha två centrum bara.  

Måste separera dem, känns obehagligt att lämna små barn. Inte för att 
någon ska vara dum mot dem utan för att de kan lära sig jargonger, allt 
går ner i åldrar just nu.  

Jag tänker väl f-3 och f-6 känns väldigt bra. Då måste inte de små barnen 
vara med de stora vargarna. Lite mindre enheter. När man går i fyran är 
man lite större och kanske kan gå i en större skola.  

Risk att mellanstadiebarnen glöms bort på en stor skola.  

Närheten hem kommer färre barn att få med större skolor. Får man då 
åka buss med högstadieelever?  Det kan man kanske lösa med 
fadderverksamhet, kan vara en fantastisk erfarenhet. 

10 år på samma klass kan hindra trendbrott, ibland bra att flytta på sig 
och känna att man växer till något större, från en mindre skola till en 
större kan vara en ljusning för några.  

Olika åldrar kräver olika säkerhetsinsatser. I ena kanten ska man mota 
alkohol och droger och andra skidan ska man tänka förskoleklass. Kan 
göra ett bättre jobb med proaktivt säkerhetsarbete om man kan rikta det 
till rätt ålder.  

Sexornas flytt till Häggvall har inte har varit någon bra lösning, då ser 
jag hellre att det återgår till 7-9 och f-6 av det skälet att man ska få vara 
barn längre. Om man löser det en med en 4-9 vore ett förslag och att 
man kan särskilja eleverna i olika lokaler.  

Om du är tonåring har du ett helt annat tankesätt en fredagseftermiddag 
än tankarna hos ett yngre barn.  

Små barn små skolor, stora barn, större skolor ett ledmotiv i hur jag 
tänker.  

Flera årskurser blir en större skola. Yngre barn mår bättre av en mindre 
miljö med färre kontakter, man behöver inte se 15-åringar som röker 
samtidig bara för att ta ett konkret exempel,  
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Sammanställning av invånardialog med vårdnadshavare kopplat till 

skolstruktur - dialogmöte 
 

Nackdelarna är att de små barnen försvinner bland de stora barnen,  
kanske kan det byggas bort med arkitekturen och det är fler lärare och 
personal och det blir mindre sammanhållning för att det bli är så många.  

Väldigt stora sammanhang för ett mindre barn med en stor skola 

Svårare att byta om det bara är en alternativ skola, det kan vara tufft. 

Jag ser dock nackdelen att man ska blanda pubertala och icke pubertala. 
Det är olika världar och att de ska skiljas på av en anledning.  

Jag tror inte förskolebarn behöver titta på 15-åringar, de är vuxna, de är 
för långt ifrån. 

Otroligt negativt med f9-skolor,  

Bättre att eleverna är i samma ålder än att de blandar olika årskurser, 
kan rikta undervisningen efter barnens behov och att man kan ordna det 
på ett bra sätt. 

Större skolenheter kräver mer transporter. Det blir längre till skolan för 
alla barn och det kommer att påverka transporterna och infrastrukturen 
på ön. Även påverka familjelivet negativt. Det blir ännu fler familjer som 
måste ta sig långt för att hämta sina barn, mindre kvalitetstid med sina 
om man ska behöva pendla med dem i tidig ålder.  

Jag tror också att det kommer vara svårt att ha en person på plats hela 
tiden på alla skolor, det kan vara viktigt att behålla det personliga det 
underlättar för eleven om någon besökte de små skolorna istället för att 
den personen ska finnas på ett ställe och eleverna ska ta sig dit.  

Kan man tänka sig en större 1-3 skola? Fortfarande kan hållas mindre 
just för att de ska vara närhet till skolan för fler elever. Allting blir 
väldigt mycket större för dem än vad det är för oss. 

Jag håller med det är fler lärare som behöver rekryteras till fler enheter, 
att det är en större utmaning att tillsätta lärare men jag förespråkar 
också mindre skolor.  
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8.4 Bilaga 4: Vad är god kvalité i skolan - vilka är 
faktorerna för att ge barnen en bra skolgång? 

Vad är god kvalité i skolan? Vilka är de viktigaste faktorerna för att ge 
barnen en bra skolgång? utifrån: 

• Elevens perspektiv 
• Elevhälsoperspektivet och möjlighet till stödresurser 
• Lärarnas perspektiv  
• Vårdnadshavarnas perspektiv 
• Synergiperspektivet – Fritidshem och fritidsaktiviteter 

8.4.1 Grupp 4  
Behöriga lärare och många vuxna i skolan skapar en trygg miljö. Bra 
lokaler och mindre enheter för barn i klass 1-3. Inte för stora klasser, 
max 25 elever i varje klass på högstadiet och max 20 elever i varje klass 
på lågstadiet. 

Kvalificerade lärare för att få en bra arbetsmiljö och därigenom skapa 
bra undervisning.  

Bra miljö på skolgården, miljön ska locka till att vilja lära sig. 
Värdegrundsarbetet, barnen ska inte vara rädda för att gå till skolan, ska 
vara en stöttande miljö. Kompetensförsörjning ska ha möjlighet att vara 
med att fatta beslut och känna sig eftertraktad.  

Kvalificerade lärare och att skolan är inkluderande för alla. Trygghet, 
ska finnas vuxna som barnen ska känna att de kan anförtro sig åt. 
Viktigt med fysisk aktivitet och bra och näringsrik mat. Trygg och 
inspirerande miljö både på raster och under lektion, barn kan ha behov 
av att varva ner. Ett komplement till skärmtid.  

Utbildande och bra lärare samt läromedel. Ska finnas de böcker och den 
utrustning som behövs i skolan samt bra och ändamålsenliga lokaler.  

Kommunikation är viktig, återkoppling, närhet till barnens mentorer 
som kan känna av stämningen, har det hänt något speciellt som man kan 
behöva ta upp med barnen(et). Unikum hade kunnat bli bättre och även 
informationen till föräldrar hur appen fungerar. Möjlighet att få känna 
sig bekväm med att använda den.  

För mindre barn är det bra att ha samma lärare som följer med under 
flera år.   

8.4.2 Grupp 2 
Trygghet är viktigt, bra och trygga lärare och trygghet på skolgården. 
Bra skolmat, viktigt med näringsrik mat så de orkar med dagen, kvalité 
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rakt igenom. Viktigare ju äldre barnen är att det finns annan lärare som 
kan hoppa in om ordinarie lärare är sjuk. Fler lärare med liknande 
kompetens.  

Utbildad personal med behörighet. För barn med särskilda behov är det 
än viktigare att de är ”rätt” utbildade och är med på allt från både APT 
och planeringssamtal, möten etc. Svårt med rekommendationer, svårt att 
kunna göra. Behov av att lyssna in och ta tillvara varje barns behov.  

Tillgodoser alla barns behov, även de tysta barnen. Försiktig övergång 
mellan förskola och lågstadiet. Små klasser. Barnens bästa måste alltid 
komma först i alla lägen.  

Fler vuxna som är med barnen. Behöriga lärare.  

Mat som de flesta äter. Trygg miljö, bra skolmaterial och bra 
skolhälsovård. 

8.4.3 Grupp 3 
Lärartäthet, kunna vara uppmärksam på vad som händer på skolgården 
under raster. Rätt lärare på rätt plats, viktigt med flera lärare med 
samma behörighet som kan täcka upp för varandra. 

Trygghet, tillit och nyfikenhet och pepp. Handlar om lärarande i skolan 
och viktigt att barnen känner sig inspirerande. Ska bli sedd och lyssnad 
på, lärarna ska kunna sålla information som vi ständigt matas med. Hur 
förstår vi vår omvärld med all information som vi ständigt matas med.  

Vi har bra lärare som väcker intresset hos barnen. Är inte lätt att vara 
människa, men viktigt men bra lärare som fångar upp barnen om de gör 
”fel”. Hur ska vi få hit bra lärare, som är nyfikna?  

Upplever att lärarna har för mycket att ”fylla i” för att istället kunna 
ägna sig åt barnen. Behöriga lärare, ta ansvar  

Bra upp till en viss ålder att ha samma lärare, men äldre barn kan 
utvecklas mer om de har olika lärare. Alla barn är olika 

Inspirerande utemiljö som är stimulerande för alla åldrar. Grönytor, 
plats för lek, promenader och andra aktiviteter. 

Attraktiv arbetsplats och att lärarna får rätt förutsättningar, tryggt, 
kontinuerlighet, blir sedd, svårt när det oftast handlar om pengar, 
planering etc. Svårt att få till ett vettigt schema, höj lönerna, förstatliga 
skolan. 
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8.4.4 Grupp 5  
Behöriga kompetenta lärare, som kan göra individanpassningar, gå till 
den lokala klippan vid havet, i skogen etc.  

Behöriga lärare och ha bra lön, tillräckligt med specialkompetens och 
specialistkunskaper. För att få en bra kvalitet i skolan måste skolan få 
kosta pengar. Elevassistenter som kan stötta upp i klasserna. 

Arbeta för att ha lust att lära. Både elever och lärare behöver ha lugn och 
ro i skolan. Alla barn ska bli sedda och att det finns en vi-känsla på 
skolan. Viktigt för barn som mår dåligt psykiskt att det finns tillräckligt 
med kuraoturstid och tid till skolsköterska. 

Viktigt att det finns ett bra samarbete mellan hem och skola med 
kontinuerliga utvecklingssamtal och om det är någonting så är det 
viktigt att få ta upp det. Kontinuerlig trygghet, viktigt att anställda 
behöriga lärare.  

Drivna, proffsiga lärare, pedagogiska, engagerande arbetsmiljö för 
lärare och elever för att hitta lusten till lärande för årskurs 4 och uppåt.  

Mer transparant mellan föräldrar och skola. Nu när barnen har 
ämneslärare så är det sämre med kommunikationen, hade varit lättare 
att få kontakt med berörd lärare direkt än att gå via mentor. Viktigt med 
fysisk rörelse, även under rasterna. Telefonfri skola. Kompetenta lärare, 
locka lärare hit. Svårt för barnen att hitta motivation i skolan, även för 
de som ha lätt för att lära.  

Kompetent personal och bra arbetsmiljö för både elever och lärare. Små 
variationer i kunskap och psykisk ohälsa. Skolan behöver ta en större 
plats i samhället, träffa företag, information om kommunal verksamhet, 
samhällsplanering.  

Finnas möjlighet att utvecklas i skolan. Tydlighet från rektor så att 
lärarna kan koncentrera sig på vad de ska göra. Transpearans mellan 
elever, föräldrar och skolan. Kunskapstrappa finns dag var man 
befinner sig. 

8.4.5 Grupp 1  
Några viktiga grundstenar, trygghet för barnens skull och närheten till 
vuxna och att de är tillräckligt många. Resultat- och kunskapsgrund, vi 
kan inte vara utan något av detta. Vi föräldrar behöver vara mer 
närvarande, en sak är att lägga undan mobilen. Skolan ska inte vara en 
förvaringsplats, våra barn, vårt ansvar. Vara en närvarande föräldrar, 
inte jobba hur mycket som helst. Studiebesök.  
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Läraren ska ha kompetens och ha en vilja att lära ut och se barnen. Rätt 
person på rätt plats. Viktigt att de finns tillräckligt med personal, alla 
typer av personal. Titta mer på personligheten än betygen vid 
anställning.  Nyfikenhet, som kan se nya saker, lusten att lära ur. Få 
barnen att känna sig trygga. Varför behöver alla barn så mycket 
bekräftelse idag. Du är du, finns så mycket annat. Skolan är en trygg 
miljö. 

Ändamålsenliga lokaler för t ex hemkunskap, engagerad personal. 
Omdömen lämnas från årskurs 1, gott samarbete mellan skolan och 
hemmet där man stävar åt samma håll.  

Trygghet och studiero, behöver ha elevhälsoteam. Lärarna behöver ha 
tid för att se våra barn, kraven ökar från alla håll. Vi drunknar i det 
ökade behovet. Efter som vi är en utpendlingskommun, så måste vi 
kunna känna trygghet att lämna våra barn.  

Skolhälsovård jobbar med friskvård, inte med psykisk ohälsa. Ska finnas 
utrymme för både den som behöver ett ökat stöd men också för dem 
som har lite lättare för sig. Om det är mindre klasser finns större 
möjlighet att bemöta dessa behov. Individanpassat. Skolans roll är att 
utbilda barnen.  
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8.5 Bilaga 5: Flera klasser i samma årskurs på 
samma skola 

Det är tydligt att alla kan se för- och nackdelar med att ha flera årskurser 
på varje skola. Alla kunde också se på ämnet utifrån alla perspektiv och 
hade förståelse för de olika perspektiven. De flesta verkar ändå föredra 
f-3-skola och f4-9 som stor skola. Det förefaller också som att man är 
eniga i att om man bara bygger en större skola på ett klokt sätt med 
stora, separata utemiljöer och även skolmiljöer så eleverna får separata 
miljöer och bra lärare så de känner sig trygga.  

Men också att många såg komplexiteten kring lärarbehörighet, 
lärarrekrytering och ekonomi. 

Diskussionen kring trafiksituation och buss/bil-logistik var betydligt var 
återkommande.  

8.5.1 Allmänt  
Allt är okay så länge byggnader, transporter och allt är okay för 
eleverna. Alla skolor kan ha sina utmaningar utifrån sina 
förutsättningar. Inte något bekymmer utan endast en fråga om hur 
skolan struktureras. 

I f3 har man klasslärare så de är borde det vara lätt rekrytera,  

Får intrycket att fokus är effektivisering, vissa grejer måste få kosta 
pengar för att det ska bli bra så att man inte går åt dumsnåla hållet och 
det fallerar därefter. Det kan lätt bli tvärtom.  

Eleverna ska vara trygga och säkra oavsett upplägg. 

En jätteutmaning för lilla Tjörn. 

Fritids och skolan ska hänga ihop – fritids är frivilligt och då får man 
ingen skolskjuts. Det är en grej man får tänka på. Samordna med en 
rektor, nu har vi två rektorer och det försvårar för oss. Svårt att planera 
möten eftersom alla är så utspridda.  

Elevernas trygghet är viktig, var är de mest trygga, i en större eller 
mindre skola?  

Det behövs nya lokaler nu, fräscha och ändamålsenliga. 

Teatern börjar kl 17.00 och hämta ungar, mat i magen och vara 
någonstans kl 17.00 det är omöjligt, om färjan dessutom kommer till. 

Att fritids hör ihop med den skola där man går trodde jag var en 
självklarhet.  
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Alla tillfällen där barn möts måste en vuxen vara på plats och övervaka 
situationen. 

Mindre barn behöver andra slags lokaler. 

Vår sexåriga dotter skulle åka buss till häggvall när hon börjar skolan, 
en enorm logistikoperation för att lösa det för varandra. Kolla bara på 
myggenäs, trycket på morgonen då måste de till med bättre skolor och 
bättre avhjälpningstillfälle, jag hinner till Göteborg på samma tid som 
det tar att skjutsa ett barn över tjörn, 

Hela den här övningen går ut på att ni vill ha lite stöd för att bygga en 
jätteskola i Skärhamn. 

Då saknas ju ett alternativ och det är att ha en jätteskola central mitt på 
Tjörn. Ihop med den skolan kan man ha två stora idrottshallar.   

Om man bygger stora skolor måste man se till att det finns utrymme 
kvar för bra utemiljöer för eleverna att vara på.  

Kan man inte fortsätta bygga på en struktur, det finns ju inga jobb i 
Skärhamn det är det som är problemet, jag åkte hit idag från Hisingen, 
det tog 1,5 timma till skärhamn. Det är en stor anledning att flytta hit för 
att jag inte orkade pendla, 95 av 100 pendlar.  

I myggenäs kan barnen gå till skolan är den fördel. Såklart en stor sorg 
om det inte går. Det är hela grejen med att bo i ett område. 

Jag jobbar på bussbolaget, tryggare att barnen åker bussar än att de går 
hem från skolan själva.  

Barnen är väldigt skyddade i buss. Tidigare var det vardag att barnen 
gick hem. Nu går de flesta på fritids och går inte hem. Nu är det kaos 
med föräldrar som hämtar och lämnar, ingenting mot tryggheten i att 
åka buss.  

Tänk på miljöpåverkan med alla bilar. Kan ha förbud vid vissa tider. I 
Rönnäng parkerar föräldrar vid Rorsman. 

Ska vi bygga framtidens skola ska inte föräldrar köra så många. Det 
finns ett alternativ, det finns ju skolbussar, en trygg miljö på de 
skolbussar som behövs. På tjörn åker man buss från förskoleklass eller 
första klass. Skolorna har bussvakt när eleverna går på och av.  

Ekonomiska aspekter är inget jag tycker att man bör ta hänsyn till, man 
ska inte hamna där från början. 

Fritids och möjligheterna till uppdelning, positivt, att gå till fritids, och 
vi har små avdelningar på fridas hage men jag tänker att vi har barn som 
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slutar typ tvåan och trean. Barnen skulle kunna vara kvar längre på 
skolan och göra kulturella aktiviteter,  

Elver ska vara trygga oavsett skolstruktur och lokalisering. 

8.5.2 Fördelar  
Lärarperspektiv allt handlar om förutsättningar en annan utmaning. 

Kan skapa möjligheter till flexibelt lärande.   

Fördelar för pedagoger, större arbetsplats, det finns också de som vill ha 
det tvärtom,  

Grunden måste vara hög pedagogisk kvalitet. Löser man det så spelar 
plats och storlek på skola inte så stor roll.  

Man inspireras av äldre, allt beror på arkitekturen om de 
överhuvudtaget träffas, om det finns en dålig kultur kan det spridas ned 
i åldrarna men det kan också vara tvärtom. De små barna påverkar de 
äldre barnen att skärpa till sig. 

En utmaning med små barn och stora barn men då kan man bygga 
skolan på ett sådant sätt att det blir en bra lösning. Man kan bygga både 
lokaler och använda resurser på ett bättre och man kan ha barn med 
olika behov, kan utnyttja resurserna på ett annat sått.  

Det känns som om man ska köra på f9, då blir vi av med våra småskolor, 
det känns som Tjörn. 

Det som jag kan tänka mig är bra om man ska ha flera årskurser på 
samma skola är att de med specialbehov kan det följas upp på samma 
ställe och man behöver inte börja om flera gånger. På skolan känner de 
en och det är lättare för eleverna att fortsätta sina framsteg. Skolan 
känner redan elevens behov. Det är en trygghet för vårdnadshavare när 
man vet vilka som är på skolan.  

Värdegrundsarbetet är viktigt så man har respekt för varandra och hur 
man pratar med eleverna kopplat till olika åldrar.  

Man kan bygga mindre hemvister i lokalerna men värdegrunden på 
respektive enhet är viktig. Det är svårare att skapa en gemensam 
värdegrund med många årskurser.  

Mjukare med de äldre och de kan se upp till de äldre. De yngre har en 
positiv effekt på de större barnen.  
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I samband med värdegrundsarbetet stora möjligheter att låta elever i 
olika åldrar mötas under ordnade former. Nior kan gå ner och ha 
diskussion med de yngre med vuxna närvarande.  

För min son som går på träningsskolan så man måste han vara på en 
skola från förskolan till åk 9. Han måste vara på samma plats hela tiden. 
På fridas hage har det gjort det bra och deras utrymme minskar så nu 
måste han byta miljö och för gymnastik. Nu måste han byta miljö och gå 
därifrån. En viktig grej är fritid var kommer det att hamna? Nu är fritids 
i Skärhamn och skolan i Häggvall. Det var det sämsta beslut som skulle 
kunna vara. Han klarar inte det. Hans avdelning har 58 barn på fritids så 
han skulle vara där för att vara med barn han kände och han ska träna 
samspel och det går inte alls. Han har varit på fridas hage där han 
känner igen sig. 

Det är bra för lärarna att vara en större grupp. 

Fördelar för en rektor att handha och ha en större pool medarbetare att 
jobba med. 

Positivt med flera årskurser för de större barnen men för de små barnen 
är det inte bra.  

Bättre med fler parallellklasser än flera årskurser, mängden med elever 
är det som avgör, mer givande fritidsaktiviteter, annars ingen poäng 
med flera årskurser.   

De stora kan bli bättre förebilder om de har yngre där, ta till exempel 
häggvall och fridas hage.  

Fördelen för eleven, att inte behöva byta skola, tror ändå att det 
känsligare att byta skola när man är liten.  

Vi behöver satsa på flera årskurser på samma skola mindre sårbart kan 
se de fördelarna, lärarna kan rikta undervisningen mer.  

Lärare kan ersätta varandra och möjligheten till fler heltidstjänster, 
lättare att få ihop heltidstjänster.  

Lättare att få samstämmighet mellan lärarna.  

Även i den småskaliga skolan kan barn vara oerhört utsatta, storleken 
spelar ingen roll bara man kan skapa en trygg plats för barnen. 

Bra att samla resurserna och att fler kan dela på resurserna. 

Fler klasser är en fördel, då kan man ha en röd trå i hela skolan.  
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Man har skolans elever hela skolgången, eleverna får en trygghet i att 
veta var de ska gå.  

På en större skola kan man använda resurserna på ett bättre sätt. Förstår 
att det är praktiskt men är det bra för eleverna? 

Skönt för barnen att inte behöva byta skola. 

Jag jobbar med alla åldrar när jag jobbar så tänker att man kan göra 
samma sak med alla åldrar och man kan anpassa. Det handlar om 
innehåll och pedagogik.  

Finns det någon möjlighet där lokalerna är anpsassade för att inte 
mötas?  

Bra grundlokaler är huvudsaken. Om de passar för fem-sexåringar så 
funkar det för alla.  

Man måste verkligen tänka till på lokalerna så det finns utrymme. 
Bamba måste vara tillräckligt stor, Krävs noggrann planering och 
logistik.   

Fördelarna är kontaktnätet blir större och kanske syskon går på samma 
skola. Det är större möjlighet för lärare att undervisa i flera klasser, en 
fördel blir fler årskurser så kan även fritids delas upp.  

Det finns stora möjligheter att man kan lära känna varandra över 
åldersgränser och de äldre kan vara förebilder, inte lika skrämmande 
om man ser dem varje dag.  

En större skola skulle spegla samhället som det ser ut idag, vi måste 
samarbeta. 

På en f-9-skola kan man ha en profilering på skolan och arbeta 
tillsammans i olika team. Med en gemensam profil kan man arbeta 
tillsammans på olika sätt där de stora kan ta hand om de små. 
Pedagoger kan samverka om man har parallella arbetslokaler ta till 
exempel svenska och engelska. Trygghetsperspektiv viktigt att de små 
barnen inte känner sig vilsna, det får man ordna ett klimat för alla som 
arbetar med skola man är till för alla man kan inte bortse från någon 
åldersgrupp utan att man tillsammans skapar ett trygg och trevligt 
klimat. Viktigt att alla barn blir sedda och att det inte bi anonymitet.  

Olika åldrar kan ta hand om varandra om man jobbar på det.  

Om man ska ha stora skolor kräver det en oerhörd logistik men det går 
säkert att bygga.  
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Tycker det är okay att eleverna byter skola mellan åk 6 och till 
högstadiet.  

En fördel bättre är att det speglar samhället i stort och det är ändå vad 
våra barn behöver kunna lära sig. Kasta in ett ålderdomshem också. 

F-9 positivt och negativt handlar om elevernas möte. Kan det byggas så 
att det separeras. Då pratar vi fängelse och burar in barnen, nä så 
behöver det inte vara, hemvister, olika gårdar kan fungera, arbeta för en 
samverkan, en samsyn. Inga staket men alla vet var man får vara.  

Idag blir det upprepning med olika lärare, samarbetet blir bättre mellan 
lärarna, fritidsaktiviteter i mer ändamålsenliga lokaler, bättre lokaler, 
mer samarbete med kultur. Alla har inte möjlighet att åka till skärhamn 
och dansa, lättare om det finns mer spritt på Tjörn.  

Det hjälper att ha en större enhet men vidhåller att det gäller åk 4-9. De 
mindre ska också ha möjligheter men där kanske de kan göra det inom 
skolan och elevhälsa kan man göra det som man göra nu, skolsköterksan 
två dagar på en skola och tre dagar på en annan det kan man inte 
komma ifrån, så får det va. 

På en större skola behöver utemiljöerna vara åtskilda så att alla kan få ta 
del av en bra utemiljö, en för varje ålder typ. Det ställer krav på både 
utrymmet och miljön i sig.   

Jag är positiv till en 4-9 skolor men att små barn behöver små 
sammanhang, från det att de går i mellanstadiet behöver finns det stora 
vinster att göra med flera små skolor i en stor, separerar och har olika 
enheter i den stora skolan.  

8.5.3 Nackdelar - farhågor 
Stora barn ska inte kunna påverka de yngre. 

Det blir långa avstånden med två stora skolor men det kanske det inte 
blir.  

Barnen ska känna trygghet till att vi har koll på barnen.  

Kan vara för koncentrerat på morgonen, kommer de att åka samma 
bussar och det blir längre transporter.  

Lite tveksam till det hur samma miljöer ser ut för alla åldrar.  

En högstadieelev ska inte vara på samma buss som en förskoleelev, de 
måste separeras.  
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Övergången från förskola till förskoleklass är viktigt. Att ha en mindre 
skola nära där man bor. Och att man går till en större skola när man är 
10 år. Storskalighet förde större barnen och en mindre skola för de 
mindre.  

Hellre en f-6-skola och en stor gemensam högstadieskola.  

Lågstadiet för sig själva det känns bra.  

Hellre fler parallellklasser på samma skola än flera årskurser. Med flera 
parallella klasser kan lärarna lättare skapa gemensamma aktiviteter som 
passar just den åldersgruppen.  

Behoven hos små och stora barn skiljer sig så mycket så jag har hellre en 
skola med flera paralleller än en skola med många årskurser. 

Tycker det fungerar bra idag med att skolsyster är på plats en till två 
dagar i veckan.  

Logistiken med hämtning och lämning på en väldigt stor skola med 
många föräldrar hur ska det fungera? Många bilar i området – farlig 
trafiksituation. 

Kan bli stressigt för barnen att vara i stor skola, man vill inte blanda de 
små barnen med stora. 

Med flera skolor är det möjligt att byta skola om man skulle behöva. 

Jättemycket mer slitage när jättemånga är samlade, mer att hålla efter 
och planera, ju mer människor mer slitage, kräver mer underhåll, det 
kan också skapa otrygghet med så stort, hur hålla koll på toaletterna, 
suddade ut nazibudskap på toaletten efter lämningen häromdagen.  

Kan bli stressigt, när jag började sexan var jag yngsta klassen och där 
blev man puttad i bambakorridoren av niorna när man skulle in till 
bamba.  

Om man tänker hela spannet med mobbing så är högstadiet är läskigt, 
det tycker jag också som vuxen.  

Mycket som händer då i tonåren och att ha yngre barn tillsammans med 
tonåringar gör mig orolig. 

Det finns lite oro kring att alla åldrar ska mötes.  

Det är bra att ha högstadiet för sig. Det blir jättejobbigt för sexorna att 
börja högstadiet. En helt annan jargong och de som har behov av att leka 
tills de börjar åttan måste få det.  
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Häggvallsskolan har massor av problem och det har massor av problem 
och nu har man inte hört så mycket av det.  

Kan man försvåra eller underlätta detta?  

Jag skulle inte vilja lämna mitt barn på skolan om det finns massa 
epatraktorer där. Men man kan ju separera detta, nej man springer på 
varandra men frågan är om det är lösningen för Tjörn som är två mil åt 
varje håll om man ska ha två centrum bara.  

Måste separera dem, känns obehagligt att lämna små barn. Inte för att 
någon ska vara dum mot dem utan för att de kan lära sig jargonger, allt 
går ner i åldrar just nu.  

Jag tänker väl f-3 och f-6 känns väldigt bra. Då måste inte de små barnen 
vara med de stora vargarna. Lite mindre enheter. När man går i fyran är 
man lite större och kanske kan gå i en större skola.  

Risk att mellanstadiebarnen glöms bort på en stor skola.  

Närheten hem kommer färre barn att få med större skolor. Får man då 
åka buss med högstadieelever?  Det kan man kanske lösa med 
fadderverksamhet, kan vara en fantastisk erfarenhet. 

10 år på samma klass kan hindra trendbrott, ibland bra att flytta på sig 
och känna att man växer till något större, från en mindre skola till en 
större kan vara en ljusning för några.  

Olika åldrar kräver olika säkerhetsinsatser. I ena kanten ska man mota 
alkohol och droger och andra skidan ska man tänka förskoleklass. Kan 
göra ett bättre jobb med proaktivt säkerhetsarbete om man kan rikta det 
till rätt ålder.  

Sexornas flytt till Häggvall har inte har varit någon bra lösning, då ser 
jag hellre att det återgår till 7-9 och f-6 av det skälet att man ska få vara 
barn längre. Om man löser det en med en 4-9 vore ett förslag och att 
man kan särskilja eleverna i olika lokaler.  

Om du är tonåring har du ett helt annat tankesätt en fredagseftermiddag 
än tankarna hos ett yngre barn.  

Små barn små skolor, stora barn, större skolor ett ledmotiv i hur jag 
tänker.  

Flera årskurser blir en större skola. Yngre barn mår bättre av en mindre 
miljö med färre kontakter, man behöver inte se 15-åringar som röker 
samtidig bara för att ta ett konkret exempel,  
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Sammanställning av invånardialog med vårdnadshavare kopplat till 

skolstruktur - dialogmöte 
 

Nackdelarna är att de små barnen försvinner bland de stora barnen,  
kanske kan det byggas bort med arkitekturen och det är fler lärare och 
personal och det blir mindre sammanhållning för att det bli är så många.  

Väldigt stora sammanhang för ett mindre barn med en stor skola 

Svårare att byta om det bara är en alternativ skola, det kan vara tufft. 

Jag ser dock nackdelen att man ska blanda pubertala och icke pubertala. 
Det är olika världar och att de ska skiljas på av en anledning.  

Jag tror inte förskolebarn behöver titta på 15-åringar, de är vuxna, de är 
för långt ifrån. 

Otroligt negativt med f9-skolor,  

Bättre att eleverna är i samma ålder än att de blandar olika årskurser, 
kan rikta undervisningen efter barnens behov och att man kan ordna det 
på ett bra sätt. 

Större skolenheter kräver mer transporter. Det blir längre till skolan för 
alla barn och det kommer att påverka transporterna och infrastrukturen 
på ön. Även påverka familjelivet negativt. Det blir ännu fler familjer som 
måste ta sig långt för att hämta sina barn, mindre kvalitetstid med sina 
om man ska behöva pendla med dem i tidig ålder.  

Jag tror också att det kommer vara svårt att ha en person på plats hela 
tiden på alla skolor, det kan vara viktigt att behålla det personliga det 
underlättar för eleven om någon besökte de små skolorna istället för att 
den personen ska finnas på ett ställe och eleverna ska ta sig dit.  

Kan man tänka sig en större 1-3 skola? Fortfarande kan hållas mindre 
just för att de ska vara närhet till skolan för fler elever. Allting blir 
väldigt mycket större för dem än vad det är för oss. 

Jag håller med det är fler lärare som behöver rekryteras till fler enheter, 
att det är en större utmaning att tillsätta lärare men jag förespråkar 
också mindre skolor.  
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Sida 5 (44) 
Sammanställning av resultat från enkät riktad till allmänheten 

angående skolstruktur 
 

1 Framtidens skola på Tjörn 

Arbete med att ta fram en ny skolstruktur för Tjörn påbörjades 2017. 
Under de senaste åren har frågan varit uppe många gånger i de politiska 
samtalen och för politiska beslut.  

På kommunstyrelsens möte 2021-05-20 skickades ett förslag på 
skolstruktur ut på remiss till samtliga nämnder och styrelser. Förslaget 
innehöll sex alternativ till struktur för förskolor och skolor på Tjörn. 
Rapporten med de olika alternativen visar vilka förändringar i 
verksamhetslokaler och skolstruktur som är nödvändiga för att skolan 
på Tjörn fortsatt ska ha en bra pedagogisk verksamhet, god arbetsmiljö 
och utbildningsplatser till alla barn och elever. 

1.1 Invånardialog i två steg 
För att fånga in vårdnadshavares, elevers samt allmänhetens synpunkter 
och tankar kopplat till framtidens skola på Tjörn fattade politiken under 
början av 2021 beslut om att invånardialog ska genomföras kopplat till 
frågan.  

Invånardialogen genomförs inledningsvis i två olika steg.  

Steg 1 av invånardialogen genomfördes under maj 2021 genom enkäter 
till vårdnadshavare med barn i förskola och skola, medarbetare i 
förskola och skola samt elever i årskurs 3, 6 och 9. Resultatet från 
dialogen presenterades för politiken under maj. En sammanfattning av 
resultatet finns på kommunens webbplats. 

Steg 2 av invånardialogen genomfördes under september/oktober 2021 i 
två delar. En del bestod av en enkät till allmänheten (som denna rapport 
är en redovisning av) och en del bestod av ett fysiskt dialogmöte med 30 
inbjudna vårdnadshavare.  
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Sammanställning av resultat från enkät riktad till allmänheten 

angående skolstruktur 
 

2 Resultat från enkäten 

Enkäten genomfördes under perioden 2021-09-20 - 2021-10-04 och den 
var nåbar via kommunens webbplats. Möjligheten att delta i enkäten 
kopplat till framtidens skola på Tjörn kommunicerades även på 
kommunens konto på sociala medier (Facebook och Instagram). 

Totalt tog 568 personer möjligheten att svara på enkäten, vilket 
motsvarar cirka 3,5 % av den totala befolkningen.  

2.1 Bakgrundsfrågor 
Av de svarande var merparten i åldrarna 31-50 år (350 personer vilket 
motsvarar 61,6%). 71% av de svarande var kvinnor.  

De som svarade på enkäten var från samtliga områden på Tjörn men 
den största gruppen var de som är bosatta på västra Tjörn (29,2 %) samt 
Södra Tjörn (24,3 %). Om man tittar på hur stora delar av Tjörns 
befolkning som bor inom de olika områdena så kan vi se att det finns en 
överrepresentation av svarande från västra och södra Tjörn och en 
underrepresentation vad gäller de övriga områdena.  

 Antal 
svarande 

Andel 
svarande 

Ungefärlig 
andel av 
Tjörns 
befolkning 
som bor i 
området (alla 
åldersgrupper) 

Nordvästra (Kyrkesund, Härön, Klövedal) 43 7,6 9 

Norra (Mjörn, Lilla Askerön) 6 1,1 3 

Nordöstra (Myggenäs, Häggvall, Hjälteby, Valla) 73 12,9 15 

Östra (Höviksnäs, Hakenäset, Vallhamn, Svanvik) 56 9,9 14 

Centrala (Kållekärr, Röra, Hultet, Säby, Tyft, Sibräcka, 
Gunneby, Gläshed, Furusäter) 

66 11,6 13 

Sydöstra (Tyfta, Olsnäs, Fagerfjäll, Djupvik) 11 1,9 4 

Södra (Rönnäng, Bleket, Dyrön, Åstol, Mossholmen, 
Klädesholmen, Aröd, Morik, Tolleby, Kuballe) 

138 24,3 19 

Västra (Skärhamn, Utäng, Nordeviksstrand, Röa, Stockevik) 166 29,2 23 

Bosatt i annan kommun 9 1,6  

TOTALT 568 100 100 
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Sammanställning av resultat från enkät riktad till allmänheten 

angående skolstruktur 
 

2.2 Erfarenhet av förskola och grundskola idag 
Av de som svarat har 76,1 % erfarenhet av Tjörns barnomsorg (förskola) 
idag. 80,9 % av de svarande har erfarenhet av dagens grundskola på 
Tjörn. 

2.2.1 Förskola 
Mer än hälften av de svarande anger att de tycker att 
förskoleverksamheten i kommunen fungerar ganska bra eller mycket 
bra. 5,6 % anger att de tycker att förskolan fungerar mycket dåligt.  

 
Diagram 1: Hur tycker du att förskolan fungerar i kommunen idag? Antal svar per svarsalternativ 
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Sida 8 (44) 
Sammanställning av resultat från enkät riktad till allmänheten 

angående skolstruktur 
 

Det finns en del skillnader kopplade till vilken del av Tjörn som de 
svarande bor på. Vi kan i nedanstående tabell se att de svarande från 
nordöstra och norra Tjörn är mer missnöjda med hur förskolan fungerar 
idag än vad övriga svaranden är. Vi kan också se att svaranden från 
nordöstra, sydöstra, södra samt västra Tjörn är mer nöjda med förskolan 
än övriga svaranden. 
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Sammanställning av resultat från enkät riktad till allmänheten 

angående skolstruktur 
 

2.2.2 Grundskola 
44,7 % av de svarande anser att grundskolan på Tjörn fungerar ganska 
eller mycket bra idag.  

14,5 % av de svarande har ingen åsikt i frågan och 12,6 % anser att 
grundskolan fungerar mycket dåligt. 

 
Diagram 2: Hur tycker du att grundskolan fungerar i kommunen idag? Antal svar per svarsalternativ 
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Sammanställning av resultat från enkät riktad till allmänheten 

angående skolstruktur 
 

Det är mycket större andel av de svarande från norra Tjörn som 
upplever att grundskolan fungerar mycket dåligt jämfört med övriga 
områden på Tjörn, 50 % jämfört med 12,6 % totalt. Men samtidigt är det 
också fler i detta geografiska område som anger att skolan fungerar 
mycket bra (25 %) jämfört med det totala resultatet (8,5 %). 

Merparten av de svarande på sydöstra Tjörn (44,4 %) samt de som bor i 
annan kommun (50 %) anser att grundskolan på Tjörn fungerar ganska 
dåligt. 

För övriga geografiska områden anser största delen av de svarande att 
grundskolan på Tjörn fungerar ganska bra. 

2.2.3 Kommentarer till frågorna 
I samband med frågorna om nuvarande erfarenhet av förskola och 
grundskola på Tjörn fick de svarande av enkäten också möjlighet att 
ange kommentarer. Kommentarerna finns som bilaga 1 i denna rapport. 
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Sammanställning av resultat från enkät riktad till allmänheten 

angående skolstruktur 
 

2.3 Vad är viktigast i framtidens skola? 

2.3.1 Undervisning och organisation 
I enkäten fick de svarande ta ställning till ett antal påståenden om 
undervisning och organisation av skolan. Varje påstående skulle viktas 
på en skala från ”Inte alls viktigt” till ”Mycket viktigt”. 

Det påstående som fick störst andel ”Mycket viktigt” var ”God tillgång 
till elevhälsa och stödresurser”. 73,5 % av de svarande ansåg detta vara 
mycket viktigt. På andra plats kom påståendet ”Kvalificerad utbildning 
med behöriga lärare” med 73,1 % och på tredje plats ”God pedagogisk 
utveckling” med 73%.  

 

 
Diagram 3 Om undervisning och organisation - vad är viktigt i framtidens skola. Andel som svarat 
"Mycket viktigt". 
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Sammanställning av resultat från enkät riktad till allmänheten 

angående skolstruktur 
 

Vi kan se att det finns geografiska skillnader kopplat till hur man viktat 
de olika påståendena.  

Till exempel så är det avsevärt fler på nordöstra Tjörn som anser att det 
är mycket viktigt att barnen har nära till skolan (72,1 %jämfört med den 
totala andelen på 48,7%). De svarande på sydöstra Tjörn är de som har 
lägst andel ”Mycket viktigt”, 27,3 %. 

När det gäller påståendet ”Lärare som följer eleverna genom åren” kan 
vi se en högre andel på norra samt sydöstra Tjörn (83,3 % respektive 81,8 
%) som anser att detta är viktigt. Lägst andel ”Mycket viktigt” kan vi 
koppla till de svarande på nordöstra Tjörn (37 %). 

På påståendet ”Få byten av lärare och kända vikarier” ligger andelen 
”Mycket viktigt” rätt så mycket lägre kopplat till nordöstra Tjörn jämfört 
med totalen (43,8 % jämfört med 61,7 %). 

Diagram 4 Om undervisning och organisation - andel (%) av de svarande som angett "Mycket viktigt" fördelat på de olika alternativen samt 
utifrån geografiskt område 
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Sammanställning av resultat från enkät riktad till allmänheten 

angående skolstruktur 
 

 

Störst andel ”Inte alls viktigt” fick påståendet ”Barnen har nära till 
skolan”, 5,5 %. Vi kan se att de påstående som fick minst andel ”Inte alls 
viktigt” är påståendena ”Behöriga lärare”, ”God pedagogisk utveckling” 
samt ”Lärare som följer eleverna genom åren”.  
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Diagram 5 Om undervisning och organisation – andel (%) svarande som angett "Inte alls viktigt" 
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Sammanställning av resultat från enkät riktad till allmänheten 

angående skolstruktur 
 

Även kopplat till andelen ”Inte alls viktigt” kan vi se att det finns 
geografiska skillnader i svaren. Svarande på norra Tjörn har högst andel 
”Inte alls viktigt” kopplat till påståendet ”Att kommunen är en attraktiv 
arbetsgivare”, 16,7 % jämfört med totalresultatet på 3,7 %. När det gäller 
påståendet ”En likvärdig skola” sticker svaren från nordöstra samt 
sydöstra Tjörn ut jämfört med övriga svar. 

Svaren från personer boende på nordöstra Tjörns sticker ut även i övriga 
påståenden. 
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Som en avslutande fråga på kopplat till undervisning och organisation 
fick respondenterna också ge poäng till de olika påståendena (samma 
påståenden som de viktat i tidigare fråga). De hade 80 poäng att fördela 
mellan de olika alternativen och hade möjlighet att fördela dessa poäng 
som de ville.  

Totalt delades 45 440 poäng ut. De fördelade sig enligt diagram nedan. 
Det påstående som fick flest poäng var ”God tillgång till lärare och 
stödresurser”. På andra plats kom ”Behöriga lärare” och på tredje plats 
”Barnen ska ha nära till skolan”. Det alternativ som fick minst antal 
poäng var ”Att kommunen är en attraktiv arbetsgivare”.  

Det som är intressant här är att påståendet ”Barnen ska ha nära till 
skolan” hamnar på en tredje plats. Detta påstående var nämligen det 
påstående som fick minst andel ”Mycket viktigt” i föregående 
frågeställning.  

 
Diagram 6: Vad tycker du är viktigast när det gäller utbildningens kvalitet och organisation i skolan? 
Fördela totalt 80 poäng mellan de olika påståendena. Du kan välja att lägga alla dina poäng på ett 
och samma påstående eller fördela poängen mellan de olika påståendena 
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2.3.2 Inre och yttre miljö 
I enkäten fick de svarande ta ställning till ett antal påståenden om den 
inre och yttre miljön i skolan. Varje påstående skulle viktas på en skala 
från ”Inte alls viktigt” till ”Mycket viktigt”. 

 
Diagram 7 Vad tycker du är viktigast när det gäller inre miljö och yttre miljö i skolan? Andel som 
svarat "Mycket viktigt" på de olika påståendena 

 

Det påstående som fick störst andel ”Mycket viktigt” var ”En skolmiljö 
som gör att eleverna känner sig säkra och trygga”. 84,1 % av de 
svarande ansåg detta vara mycket viktigt. På andra plats kom 
påståendet ”En innemiljö med fräscha lokaler, grupprum och möjlighet 
till arbetsro” med 69,6 % och på tredje plats ”En säker och trygg 
trafiksituation för hämtning och lämning samt av- och påstigning” med 
61,7 %.  
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När man granskar hur utfallet ser ut i förhållande till de svarandes 
geografiska tillhörighet kan vi se att det är en rätt så samstämmig bild. I 
huvudsak är det samma tre påståenden som ligger i topp för samtliga 
områden förutom när det gäller de svarande från norra Tjörn. Här 
bedöms påståendena om att skolmiljön ska kunna användas till andra 
aktiviteter utanför skoltid samt påståendet om en skolgård med mycket 
att göra som lika viktigt som en innemiljö med fräscha lokaler.  

 

 

I nedanstående påståenden finns det större skillnader mellan de olika 
geografiska områdena. 

• Flera årskurser på samma skola – de svarande från nordöstra Tjörn 
är mer positiva än de andra till en skola med flera olika årskurser 

• Fritidsaktiviteter nära skolan – här förefaller svarande från 
nordvästra samt sydöstra delarna av Tjörn tycka att det är viktigare 
att fritidsaktiviteterna ligger nära skolan än vad övriga tycker. 

Diagram 8 Vad tycker du är viktigast när det gäller inre och yttre miljö i skolan? Andel som svarat "Mycket viktigt" fördelat på de svarandes 
geografiska tillhörighet 
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• Skolmiljö som kan användas till andra aktiviteter/saker utanför 
skoltid – även här sticker svaren från nordvästra samt sydöstra Tjörn 
ut i förhållande till de andra. 

• En skolgård där det finns mycket att göra – här förefaller svarande 
från nordvästra, norra, sydöstra samt västra Tjörn tycka att en 
skolgård med mycket att göra är viktigare än vad övriga tycker. 

• Skolmiljö som är tillgänglighetsanpassad – här skiljer sig svaren från 
nordvästra, sydöstra och västra Tjörn en hel del från övriga svar där 
dessa områden bedömer detta påstående som viktigare än de övriga.  

• Miljön i skolmatsalen är också en fråga där det finns en stor 
spridning kopplat till hur de svarande från olika geografiska 
områden på Tjörn har svarat. 

•  

 
Diagram 9 Vad tycker du är viktigast när det gäller inre miljö och yttre miljö i skolan? Andel som 
svarat "Inte viktigt alls" på de olika påståendena 

 

Påståendet ”Flera årskurser finns på samma skola” var det påstående 
som fick störst andel ”Inte viktigt alls”, 24,2 %. På andra plats från slutet 
hamnade ”Fritidsaktiviteter nära skolan”. Och på tredje plats från slutet 
återfinns påståendet ”Skolmiljö som kan användas till andra 
aktiviteter/saker utanför skoltid” med 13,1 % ”Inte alls viktigt”. 

1,1

1,1

1,4

1,8

2

2,1

2,7

13,1

14,3

24,2

0 5 10 15 20 25 30

En skolgård där det finns mycket att göra

Skolmatsal - miljön och möjlighet till matro

En innemiljö med fräscha lokaler, grupprum och…

Tillgång till gång- och cykelvägar samt…

En säker och trygg trafiksituation för hämtning,…

En skolmiljö som gör att eleverna känner sig…

Skolmiljö som är tillgänglighetsanpassade för…

Skolmiljö som kan användas till andra…

Fritidsaktiviteter nära skolan

Flera olika årskurser finns på samma skola

Andel "Inte viktigt alls"
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När vi tittar på hur svaren skiljer sig åt mellan de olika geografiska 
områdena så kan vi se en stor samstämmighet. Förutom kopplat till 
påståendet ”Flera olika årskurser finns på samma skola” där svaren från 
norra Tjörn skiljer sig markant från övriga svar.  
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Som en avslutande fråga på området om inre- och yttre miljö fick 
respondenterna också ge poäng till de olika påståendena (samma 
påståenden som de viktat i föregående fråga). De hade 100 poäng att 
fördela mellan de olika alternativen och hade möjlighet att fördela dessa 
poäng som de ville. Totalt delades 56 800 poäng ut. De fördelade sig 
enligt diagram nedan.  

 

Det påstående som fick flest poäng var ”Skolan ska vara utformad så att 
eleverna känner sig trygga och säkra”. På andra plats kom ”En innemiljö 
med fräscha lokaler, grupprum och möjlighet till arbetsro” och på tredje 
plats ”Skolmatsal – miljö och möjlighet till matro”. Detta innebär att det 
är samma två alternativ i topp som i den första prioriteringsfrågan men 
att påståendet om skolmatsal har getts större vikt vid 
poängtilldelningen.  

I botten av poängtilldelningen ligger samma tre alternativ som 
bedömdes som minst viktiga i föregående frågeställning men de har bytt 
inbördes ordning. Det alternativ som fick minst antal poäng var 
”Fritidsaktiviteter ska ligga nära skolan.”.  
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2.4 Vilket förslag på skolstruktur är mest och minst 
tilltalande 

De svarande fick ta ställning till vilket av de föreslagna alternativa 
skolstrukturerna som de tyckte var mest respektive minst tilltalande. 

2.4.1 Det mest tilltalande alternativet 
56,3 % av de svarande ansåg att alternativ 4 – nollalternativet – var det 
mest tilltalande. Detta innebär att lite mer än hälften av de som svarade 
på enkäten anser att den skolstruktur som kommunen har idag är den 
de vill se även i framtiden.  

På andra plats med 13,4 % hamnar alternativ 1 och på tredje plats 
alternativ 2 med 11,8 %. 
  

13,4

11,8

3,8

56,3

5,9

8,8

Vilken av följande skolsttrukturer är det mest 
tilltalande alternativet?

F-3 Skärhamn, Myggenäs, Rönnäng, Kållekärr. 4-9 Häggvall/Fridas Hage. 4-9
Skärhamn

F-3 Skärhamn, Myggenäs, Rönnäng, Kållekärr. 4-9 Häggvall/Fridas Hage. 4-9
Bleket

F-3 Kållekärr, Myggenäs. F-6 Skärhamn, Rönnäng. F-9 Häggvall/Fridas Hage

Nollalternativ, dvs. skolstruktur enligt dagsläget som innebär F-5 Kållekärr,
Fridas Hage, Myggenäs. F-6 Skärhamn, Rönnäng. 7-9 Bleket. 6-9 Häggvall

F-3 Kållekärr, Myggenäs. F-6 Skärhamn, Rönnäng7-9 Bleket. F-9 Häggvall/Fridas
Hage

F–9 Häggval. F-9 Bleket eller närmare Skärhamn

Diagram 10 Vilken skolstruktur tycker du är den minst tilltalande? Andel (%) per alternativ 
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Det alternativ som är mest tilltalande för samtliga geografiska områden 
är nollalternativet (se diagram nedan). Vi kan dock se att rangordningen 
av de olika alternativen ser olika ut i de olika geografiska områdena.  

 

Svaren från västra Tjörn sticker ut kopplat till alternativ 1 där större 
andel svarande i detta område anser att detta alternativ är det bästa 
jämfört med svaren från övriga geografiska områden.  

För alternativ 2 är det svaren från sydöstra Tjörn som sticker ut, 20,4 % 
av de svarande från detta område anser att detta är det bästa 
alternativet. 

Även för alternativ 3 är det svaren från sydöstra Tjörn som sticker ut, 6,9 
% anser att detta alternativ är det bästa. 

Svar från bosatta i annan kommun sticker ut när det gäller alternativ 5 
och 6. 
  

Diagram 11 Vilken av följande skolstruktur är det mest tilltalande alternativet? Svar fördelade utifrån de olika geografiska områdena. Tabellen visar 
andel (%) per alternativ. 
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2.4.2 Det minst tilltalande alternativet 
Det alternativ som de svarande ansåg var minst tilltalande var alternativ 
6 som innebär två F-9 skolor på Tjörn, en i Häggvall och en placerad i 
Bleket alternativt närmare Skärhamn. 59,2 % ansåg att detta alternativ 
var det som var minst tilltalande.  

 

 
Diagram 12 Vilken av följande skolstrukturer är det minst tilltalande alternativet? Andel (%) per 
alternativ 

 

 
  

9,5

8,3

7

13,6

2,3

59,2

Vilken av följande skolstruktur nedan är det 
minst tilltalande alternativet?

F-3 Skärhamn, Myggenäs, Rönnäng, Kållekärr. 4-9 Häggvall/Fridas Hage. 4-9
Skärhamn

F-3 Skärhamn, Myggenäs, Rönnäng, Kållekärr. 4-9 Häggvall/Fridas Hage. 4-9
Bleket

F-3 Kållekärr, Myggenäs. F-6 Skärhamn, Rönnäng. F-9 Häggvall/Fridas Hage

Nollalternativ, dvs. skolstruktur enligt dagsläget som innebär F-5 Kållekärr,
Fridas Hage, Myggenäs. F-6 Skärhamn, Rönnäng. 7-9 Bleket. 6-9 Häggvall

F-3 Kållekärr, Myggenäs. F-6 Skärhamn, Rönnäng7-9 Bleket. F-9
Häggvall/Fridas Hage

F–9 Häggval. F-9 Bleket eller närmare Skärhamn
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Det finns en stor samstämmighet hos svaranden i de olika geografiska 
områdena kring vilket alternativ till skolstruktur som de tycker är det 
minst tilltalande.  
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2.5 Avslutande kommentarer i enkäten 
De svarande fick också möjlighet att lägga in en avslutande kommentar i 
enkäten. Kommentarerna som lämnades finns som bilaga 2 i denna 
rapport. 
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3 Bilaga 1 Kommentarer om 
erfarenheter från förskola och 
grundskola idag 

Kommentarer från Nordvästra  

För stora barngrupper i förskolan! 

Jag jobbade på UTC gymnasiet 

Dåligt med resurser! 

Stora klasser 

Stora barngrupper och små resurser. 

Ekonomiska nedskärningar vilket inneburit en åtstramning personalmässigt i alla verksamheter. Sämre 
vuxentäthet, mer konflikter, nedlagd kommunal skola (Långekärr), åk 6 på högstadieskolor vilket inte är 
optimalt. 

För stora barngrupper. 

För lite personal!  Får ständigt höra att det inte finns pengar till resurser i kläder där det finns barn med olika 
behov.     Vikariesystemet på Tjörn är ett SKÄMT! 

För få pedagoger på för många barn. Ofta vikarier och ingen information eller struktur. 

Det behövs mer lärarpersonal  Och mindre klasser 

För lite personal ,ser inte barnen och vad som händer i leken   För stora klasser vilket skapar svårt att 
koncentrera sig 

För lite lärare och resurser 

Hög andel obehöriga lärare. Styrande politiker som hatar uppenbarligen barn 

Besparingar som drabbar barn och personal. Ont om personal, vikarier ska inte tas in för det kostar 
pengar…   Mobbing på skola (häggvall) som inte tas på allvar.   Ska jag vara helt ärlig så ångrar jag djupt att 
vi valde att flytta till Tjörn. Skolorna är bedrövliga. Har bra erfarenhet av personal också men vet att de går 
på knäna pga hur kommunen sköter det.    

lärare saknas utbildad personal saknas  små klasser som ökar kostnaden per elev  omoderna lokaler och 
som är spridda över hela tjörn resultatet ökar kostnaden per elev 

Kållekärrsförskola. Supernöjd med personal och engagemang. 

Barnen lämnade förskolan för några år sedan då det var stora neddragningar, dessa tärde enormt på 
både.barn och personal. Har förhoppningsvis blivit bättre sedan dess.    I skolan finns många elever i behov 
av mycket stöd, känns som de borde fått detta tidigare. Tillfälliga eller slitna lokaler drar också ner elevernas 
vilja att vara i och ta hand om skolan. 
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Är extremt orolig inför när mina barn ska upp på högstadiet (miljön hamnar de i redan vid åk 6!) eftersom det 
pågår utanförskap och mobbning! För lite pengar läggs på resurser och behöriga lärare! Skärpning nu med 
framtidens vuxna! Ge dem de förutsättningarna som de har rätt till! Andra kommuner pratat illa om Tjörns 
utbildning. 

För långt till närmaste grundskola 

Rörigt och byter personalen ofta 

Ingen åsikt, barnen går på Tjörns Montessori. 

Har barnen i Långekärr och är nöjd 

För lite personal och pedagoger 

Kommentarer från Norra (Mjörn, Lilla Askerön) 

Känns som personalen inte är kunnig inom sin profession 

Fler förskollärare behövs! 

Låg lärartäthet, för stora klasser. Inte tillräckligt med medel för utrustning, böcker osv. 

För lite till antal anställda på plats och okunnig personal 

Nordöstra (Myggenäs, Häggvall, Hjälteby, Valla) 

Fungerar så länge man inte har barn i behov av extra stöd 

Stora barngrupper, överarbetade och oinspirerade pedagoger på förskolan.     Skolan lämnar oerhört 
mycket att önska när det kommer till både förståelse för styrdokument och arbetet med värdegrunden! 

Förskolan vid Myggenäs skola var tillfällig för 4 år sedan och det fanns inga pengar att utrusta 
avdelningarna. Idag köper pedagogerna och vi föräldrar pyssel och liknande för egna pengar. 

För lite personal  För lite extra resurser   

Tacksam att jag inte har barn i den åldern längre.  På dom verkar ni inte vilja spendera några pengar.  
Rekommenderar inga att bosätta sig på Tjörn om dom har barn längre. 

På Myggenäs förskola är det mycket uppskattat med en grupp för enbart 5-åringar. Det har fått mitt barn att 
växa! 

Storskaliga skolor med för många blandade åldrar fungerar dåligt. T.ex borde sexorna få gå på 
Myggenässkolan.  De exempel på hur Häggvallskolan styrts tidigare som figurerat i pressen är ett tydligt 
exempel.    Eftersom detta är det enda textfältet i enkäten vill jag även påpeka att hela enkäten känns 
vinklad för att ge argument för ett fåtal stora skolor. Många av de saker som skall viktas i enkäten går ju inte 
att ställa emot varandra, de är förutsättningar för att kunna bedriva en skolverksamhet och i många fall 
lagkrav. 

Man har inte resurser att ta hand om elever i svårighet. 

Skolmiljön är inte gynnsam för att skapa trygghet eller studiero 

Storleken på barngrupperna i förskolan är under all kritik. 
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Tillbud och knark förekommer. Tveksamt ansvarstagande, undfallenhet från ledningen i vissa fall vid tillbud. 

lärartätheten ,skolledningen miljön (Bleket) negativt med 6-9 på våra högstadie skolor 

För stora barngrupper/för få pedagoger är inte bra för barnen! 

Pedagogerna har förmätet att göra på för lite tid.   Dom hinner inte se barnen eller uppfylla skollagen 3kap 

Då vi går i Myggenäs hade man önskat att de ʺ tillfälligaʺ lokalerna ( Skogsgläntan) blev en riktigt fin förskola 
permanent inom snar framtid. 

Det saknas ändamålsriktiga lokaler inom skolan. Skolklass storleken skiljer sig mellan olika skolor på ön - 
mina barn har alltid gått i stora klasser . 

Trött organisation och dålig hjälp till dem som behöver. Övergrepp mellan barn som inte tas på allvar. Inget 
jobb med hur man är mot varandra och händelser tystas ner.     Barn blir oroliga när händelser tystas ner, de 
behöver prata om det och få höra rakt ut att det inte är ok 

Beroende av rektors ledning och styrning blir skoldagen en trygg eller otryggmiljö. Stor förändring vid 
rektorsbyte från hösten 2021.   Samarbete med föräldrar och elever har börjat fungera och ett relationellt 
perspektiv kan utvecklas. 

Framför allt handlar det om se till barnens bästa. Se till att det finns rastaktiviteter för barnen för att slippa 
konflikter och mobbing. Våga visa ett tydligt ledarskap från rektorssida gentemot föräldrar och personal. 
Lyssna på elever och föräldrar och ta tag i problem eller konflikter i tidigt stadium. Från och med 
höstterminen 2021 har ett rektorsbyte skett vilket har varit väldigt positivt t. 

Dålig kommunikation från pedagoger om barnens utveckling och välmående. 

Kommentarer från Östra (Höviksnäs, Hakenäset, Vallhamn, Svanvik) 

STÄNDIG personalbrist och har varit många år. Något som absolut inte får förekomma på en förskola där 
man har omsorg om mycket små barn. Lekplatser rustas inte upp. Barn verkar inte vara prioriterade trots att 
medelåldern i kommunen är en av de högsta i Sverige. Vilka kommer vilja stanna kvar och försörja de äldre 
efter att inte få sina barn prioriterade? 

Hade dagmamma och därför ingen erfarenhet av Tjörns förskolor. 

Detär för lite resurser, minskad personal, mkt bråk bland elever 

Förskolan har under alldeles för lång tid saknat vikarier. Det skickas ut brev där vårdnadshavare ombeds 
stanna hemma pga säkerhetsskäl?! Förstår att pandemin påverkar men det borde rimligtvis gå att lösa 
under den period pandemin nu pågått. Hör inte samma ”problem” från bekanta i andra områden på Tjörn. 
Gällande skolan i Höviksnäs är den för liten för området och det har den varit under en lång tid men ev. 
åtgärder tycks fastna i diskussionstadiet för att aldrig komma vidare? 

För stora grupper inom förskolans äldre barngrupper ffa samt för hög personalomsättning. 

Fridas Hage är en mycket bra skola med engagerad rektor och bra lärare. 

Mycket rörigt med många och ofta förekommande personalbyten under alla förskoleåren.   Även många 
lärarbyten i skolan. Brist på resurspersonal i skolan. 

Alldeles för få pedagoger i jämförelse med antal barn. Barnen ges inte möjlighet att få den närvaro som kan 
behövas samt att pedagogerna känner sig otillräckliga. 
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Enligt rykten verkar Häggvall vara en stökig skola med dåligt ledarskap o kultur i skolan 

Helt värdelöst med förslaget att ha Förskola i myggenäs för Höviksnäs barnen. Flyttade till Höviksnäs pga 
närheten till förskola och skola hela vägen ifrån F-9. Bussa eller behöva köra små barn till Myggenäs är 
inget bra, ställer till det för föräldrar, dåligt för miljön. Trafiken kommer öka något enormt i Myggenäs 
bostadsområde som vägen går igenom. Nu får barnen frihet och ansvar att promenera till och från skolan, 
vilket är bra för deras utveckling, motion och frisk luft och de har framför allt en säker väg till skolan. Att ha 
en stor skola i Häggvall 5-9 kan väl vara okej men rör inte Fridas Hage, det är en sådan fin och bra skola, 
lagom stor och trygg miljö för våra yngre barn och fantastiska pedagoger. Att ha lägre åldrar på Häggvall 
kommer inte bli bra, det är en mycket tuffare miljö, lättare att bli utsatt för mobbing och påtryckningar av 
äldre elever. Inte lätt när man är 7-10 år att våga säga ifrån. Har redan märkt av det då Fridas Hage elever 
har gymnastik på Häggvall, mina barn har blivit erbjuden cigarretter och blivit kallad horunge av äldre elever 
på Häggvall när de gått i lokalerna till gymnastiken, detta har påverkat dem negativt och mått dåligt över det. 
Nu har jag barn på båda skolorna. 

Så mycket mobbning dom försiggår på Häggvalls skolan från årskurs 7 -9 då min dotter som inflyttad till 
Tjörn fick genomlida ett helvete av skolkamrater .  Rektorn var väl informerad och gjorde ingenting, lärare 
hade inget stöd och hjälp med situationen.  Vi har en dotter som vi har hämtat från Tjörnbron för att hon inte 
orkat med skolan .  Total katastrof vill jag säga och tufft för många på den skolan och oerhört tufft för de 
som flyttar hit för hur många ggr kan man höra att man inte hör hemma på Tjörn och aldrig kommer att göra 
det utan att man aldrig blir Tjörnbo utan är en stadsbo?  Rädda de som är utsatta på skolorna , få stopp på 
all mobbning och skit dom finns för det blundas det för och barn far illa.   

mina svar avser kommunal skola! friskola får helt annat betyg! 

Alldeles för stora barngrupper! Pedagoger hinner inte se alla barn och barnen förväntas klara alldeles för 
många relationer i för liten/ung ålder. Både gällande jämnåriga och vuxna. Verksamheten kan inte leva upp 
till styrdokumentens beskrivningar. Den pedagogiska verksamheten med tillgängliga lärmiljöer och att möta 
ALLA barn utifrån deras förutsättningar och behov. Inte pedagogernas fel, de gör säkert sitt allra bästa men 
organisatoriska svårigheter. Vilka vuxna vill vi ha i framtiden när grunden de får inte är så trygg och 
välfungerande? Hamnar lågt i Skolverket statistik och ranking och stämmer heller inte överens med hur det 
är i verkligheten. Större satsningar borde göras på minskade barngrupper storleksmässigt! 

Möjlighet till frågor/dialogmed ex föräldrarna när man ansöker om förskoleplats finns inte/fungerar inte. 

Förskolan är inte pedagogiskt koherent. Väldigt stor skillnad beroende på vilka fröknar barnen haft och 
därmed stor skillnad i kunskapandet. 

Behövs bättre enskild kommunikation mellan skola och föräldrar, särskilt då 6:orna börjar Häggvall. 

Man har totalt misslyckats med trygghet för elever på Häggvallskolan. Plus skolan stort behov av 
renovering! Hur kan man bara låta omklädningsrummen vara i sånt dåligt skick, kostar väl inte många 
kronor att bara måla väggarna. Om man vill att elever ska visa respekt behöver kommunen/ansvariga börja 
göra likadant. 

Det är alldeles för stora grupper, det blir ingen arbetsro.  Dessutom behöver man fånga upp barn som 
behöver stöd tidigare än va som görs idag.    Vi har stångats med skolan i flera år och har äntligen fått hjälp. 
De hade inte behövt missa så mycket om det fångats upp tidigare 

Förskolan borde ha en bättre utemiljö med rätt till att barnen ska få gnugga och åka ruchkana Sammy 
klätterställningar. Och att man ska få bort alla dessa djupa hål i marken så man slipper dessa hättepölar 
med vatten.    Grundskolan borde ha bättre koll i skogen bakom skolan   Samt barn med svårigheter ska 
erbjudas med hälp/stöd tex fler stödlärare. 

Tyvärr har informationen från båda förskolan och skolan varit undermåligt under pandemin. Föräldramöten 
kan ersättas med digitala möten. Men att skicka ut en PowerPoint och kall det för ett digitalt möte är ett hån. 
Det är bara ett utskick!     Genom att välja att inte ha dialog med föräldrarna har vi inte heller någon bra bild 
av verksamheten.      

För lite resurser till elever i behov av särskilt stöd, outbildade lärare, brist på lärare, stora klasser. 
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Idagsläget är det för dåligt bemannat på både förskolan. Det behövs mer pedagogiskt utbildad personal och 
bättre rutiner för personalen. Cheferna behöver ta större ansvar för att stötta personalen med att det är 
bemannat och rekrytera mer personal. Detta visade sig tydligt under corona. 

Kommentarer från Centrala (Kållekärr, Röra, Hultet, Säby, Tyft, Sibräcka, Gunneby, Gläshed, 
Furusäter) 

Alldeles för lite personal. Omöjligt för barnen att känna sig trygga 

Mycket bra med små enheter, men personal måste ökas 

För stora barngrupper och hela tiden nya pedagoger. 

För stora klasser på 7-9 

Det kom ut för ett tag sen att en ung tjej blev grovt mobbad och fick även utstå misshandel. Vad jag har 
förstått så har kommunen och skolan inte varit så stöttande eller kunnat förebygga det som har hänt. Det 
gör mig ledsen i själen att veta om att andra barn ska behöva gå igenom samma saker utan att få det stödet 
de behöver. Att det ens händer är förfärligt men att höra att skolan inte tar tag i det på riktigt och för något åt 
det är fruktansvärt. Något måste hända här. Verkligen.    Hört om andra också som känner sig utsatta och 
det borde finnas system för att se till att alla får det de behöver. 

Upp till högstadiet är bra. 7,8,9 är väl inte det bästa jag sett. Kanska kast faktiskt 

Tydligt underfinansierade skolor 

grundskolans värderingar är alldeles för utraderade. 

För lite ordinarie personal på antal elever 

Det är brist på lärare. Vilket medför att kvaliteten på lärare inte är den högsta. För en bra lärare krävs 
genuint engagemang och bra pedagogik. Det läggs inte tillräckligt med resurser på skolan, det förbises. 
något som grunläggande måste ändras för att smahället ska kunna förändras. Skolan lägger grunden för 
framtida samhälle! Det är viktigt att lärare inte tar elever för givet. Det är viktigt att höra till elevernas åsikter. 
Det är viktigt att stimulera och engagera eleverna. Och att det skall finnas resurser att tillgå för de som 
behöver. Lärarna och ni som styr över skolan lägger grunden för disciplinen som är i skolan. Mer behöver 
göras för uppröstning samt för att motverka mobbning. Mer behöver ingå där man pratar om hur man 
behandlar andra etc. Hur vi bygger karaktär inom oss och inte bara blir duktiga på ett visst ämne. Det krävs 
mer engagemang från kommunens håll att visa att man engagerar sig i skolan. För att eleverna skall kunna 
ta det mer på allvar. Jag funderar för närvarande att plugga till lärare och vill gärna bosätta mig på Tjörn. 
Som lärare vill jag göra ett bra jobb men jag förväntar mig även att arbetsplatsen ska ge mig något tillbaka. 
Arbetet som lärare inom Tjörns kommun idag är tyvärr inte särskilt attraktivt i de högre årskurserna. Ser 
många lärare som byter jobb varvid jag själv inte skulle vilja arbeta inom Tjörns kommun, tyvärr! Ifall det inte 
ändras inom snartid. 

Låg personaltäthet i förskolan. Låg personaltäthet i grundskola och därför inträffar kränkningar lätt. 

mentorer har inte möjlighet att möta upp barns individuella behov, stora grupper där alla ska ʺläraʺ utefter 
samma sätt 

Lite stökigt att få plats på närmsta förskola 

Studiedagarna för pedagogerna/lärarna har tidigare legat väldigt märkligt, tisdagar&torsdagar (vad jag 
förstått för att matcha alla skolorna parallellt?) speciellt när man haft barn som gått 15 tim/vecka vid 
föräldraledighet. De har drabbats hårt och blivit av med 1/3 av sin förskoletid den veckan utan erbjudande 
om att gå en annan dag (mån alt. fredag). Synd för barnet som missar tid & möjlighet att utvecklas och 
framförallt träffa kompisarna som, från mitt synsätt, egentligen bara är resultatet av en dålig planering. 

Grundskola: Behövs mer personal som specialpedagog logoped resurspersonal. Resurs idag har ingen 
utbildning skandal, outbildad personal har inget att göra i skolan. Sen att tieto spärrar så man inte kan lägga 
in tider, jag studerar och vet mina tider 1 dag innan den första varje månad. 
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Sida 31 (44) 
Sammanställning av resultat från enkät riktad till allmänheten 

angående skolstruktur 
 

Dåligt med extra personal ofta hot att man måste ev stänga förskolan pga av att personal är sjuka finns inga 
extra. 

Många barn på avdelning ca 50 st, fördelas dock i grupper. Men ett minus för barnet. 

Besparingarna drabbar lärartätheten. Det är katastrof. 

Lokalerna är inte ändamålsenliga och lever inte upp till krav utifrån dagens läroplaner och modern 
pedagogik. Lokalernas utformning innebär även ineffektivt nyttjande av kommunens resurser. 

Svårt att få mina behov som förälder hörda speciellt inom förskolan! 

Kommentarer från Sydöstra (Tyft, Olsnäs, Fagerfjäll, Djupvik) 

Galet att åk 6 går på Häggvall men inte på blekte. varför har man inte samma åk? pluss att det är kursplan 
för åk 4-6 så lärarna på Häggvall får svårt att hinna betygsätta. 

Vi får för lite information ifrån skolan. De har tagit bort bussvakt på morgonen så barnen från 6 års ålder går 
själva vägen till skolan med trafikerad väg. De får datorer i skolan i 1:an utan skydd så de kan surfa runt på 
en massa olika sidor. Fritids är som en förvaring utan aktiviteter. 

Förskolan fungerar bra.  Lågstadiet är total katastrof! Brist på lärare och stödpedagoger. Mobbing både 
psykiskt och fysiskt sker varje dag och skolan tar det inte på allvar! Skolan är tydligen inte gratis då det 
uppmanas att ta med frukt varje dag och matsäck vissa vissa dagar. 

Har erfarenheter från Mölnlycke via barnbarn, föräldrar och barn är nöjda 

Nerdragna resurser och sparbeting slår hårt mor barnen i vissa klasser  Skärhamns skola  Lärare gör 
fantastiska insatser men det behövs fler resurser och vuxna i klassrum och på raster. 

Kommentarer från Södra (Rönnäng, Dyrön, Åstol, Bleket, Mossholmen, Klädesholmen, Aröd, Morik, 
Tolleby, Mölnebo, Kuballe) 

Det är alldeles för stora barngrupper i förskola och skola. Det saknas förskollärare och lärare. De kan 
omöjligt utföra sitt uppdrag på ett bra sätt med dessa stora barngrupper! 

För stora klasser.  32 elever i mellanstadiet i trång skolsal 

Urusel ekonomi. Blandklasser. Inga pengar till skolböcker eller material. Tryggheten på raster är under all 
kritik med alldeles för få rastvakter. För låg personaltäthet. Inga bussvakter. 

Min dotter går i femte klass på rönnängs skola. Dom är 32 st och får knappt plats i klassrummet. 

Mer förebyggandearbete i skolan annars sker ingen förändring. 

För stora barngrupper anpassat för lokalerna. För lite vuxna. 

Det har varit väldigt dåligt med ålders-integrerade klasser. Denna höst har det tagits bort, så det kan bara bli 
bättre… 

Min dotter har under sina 7 år i Rönnängs skola bytt klass 5 gånger och bytt lärare 6 gånger. Vilket tyvärr 
ger brister i hennes kunskaper. Stor del av tiden har gått åt att lära känna-få ihop klassen. Ett år var de 30 
elever i samma klass, både 4:or och 5:or i bland klass. Har inget att klaga på lärarna egentligen utan de har 
gjort sitt bästa utifrån de förutsättningar de fått. 

Blandklasser (olika åldrar).  Ingen kontinuitet, Man byter lärare mellan årskurser vilket gör att man får starta 
om från början och lärare har inte koll på kompetensnivå.  För stora klasser vilket gör att det blir stökigt (30 
pers+) 

Få lärare. Dåligt skötta skolor både ute och innemiljö 
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Sida 32 (44) 
Sammanställning av resultat från enkät riktad till allmänheten 

angående skolstruktur 
 

Många barn på förskolan med för få personal och inga vikarier.   Stora klasser då det ska sparas pengar så 
barnen får en dålig skolgång. 32 elever i ett klassrum som är anpassat för max 24 elever! Vansinne!    

Underbemannade 

För stora klasser 

Det mesta är bra utom miljön på bleketskolan. Igen bommade lokaler. Ser ut som en krigszon. Vad är det för 
miljö för våra barn 

Kan väl inte bli annat resultat när kommunen har sparat och sparat in i absurdum… 

Det är tryggt att ha en grund-och förskola nära hemmet. Det är livskvalitet för barnen att bo nära sin skola 
eftersom det kan ta sig fram och tillbaka till skolan på egen hand och därmed växa i sin utveckling. 

Många elever. Dåliga lokaler. Oklar framtid för kvaliteten på lokaler och undervisning. Långa resvägar. 

Oerhört ledsamt att inte Bleketskolans lokaler är åtgärdade för länge sen utan att eleverna får gå i baracker. 

Gäller främst Skärhamns skola där rektor fattat beslut om att ha ämneslärare redan på lågstadiet. Hur 
tänker vederbörande? Var skall eleverna finna trygghet? Vem är den lärare som de kan vända sig till när de 
mår dåligt, blir mobbade, känner sig utanför? Att inte ha en lärare som är ”deras” lärare är otroligt dåligt. Att 
lärarutbildningen varit helt fel i detta fall, tvåämnesutbildade, skall inte barnen behöva betala för. Har man 
arbetar inom skolans värld ( vilket jag förutsätter att nuvarande rektor har) så borde han veta vad trygghet 
betyder för elevernas lärande. Trygghet, visshet vem jag kan tala med, som elev, samt kontinuitet är 
grundstenarna för trygga elever. 

För få lärare och för stora klasser. 

Att barnen fått flytta runt för renovering, byta klasser och förknar konstant kannknappast vara utformat för att 
ge barnen en trygghet. Det vore skam att stänga ner fler skolor eller dagis på tjörn. Vi har super fina skolor 
om ni bara renoverar dom. Att bo nära skola/dagis för barnens skull är bland annat därför jga bor här. Ta 
inte bort det! 

För lite personal för många barn personalen räcker inte till barnen blir stressade av att de inte finns tillhands 
när dom behöver dom vid tex lämning eller om flera är ledsna eller bråkar barnen får klara sig mer själva 
med lite uppsikt, arbetsmaterialet möbler leksaker är gammalt slitet även plast som inte är godkänd farlig 
möbler är gamla och inte arbetsmiljö vänliga verken för barn eller personalen. Personalen gör allt dom kan 
för att få allt att funka så kritiken är riktad mot de högre upp för hur kommer barnen och personalen må om 
ett tag vi måste hjälpa till för att de ens ska finnas någon som vill jobba med detta i framtiden och för våra 
barns hälsa dom behöver den trygghet och personalnärvaro som dom förtjänar för att dom ens ska ha 
möjlighet att lära sig nått då kraven även är för höga med inlärning både i förskola och skola skapar stress 
både hos barn och personal… 

Byte av klass varje nytt läsår, byte av lärare varje läsår.   Blandade klasser och ny rektor varje termin. Var 
tog den trygga skolan vägen? 

För stora barngrupper.   Min son klagar på att det alltid är stökigt på lektionerna. 

Lokalmässigt är det dåligt underhåll och varit i många år på skolans lokaler. Man väntar för länge att åtgärda 
och då behöver det byggas nytt. Har barnbarn och hör att lokalerna inte är ändrade sedan länge. Även att 
lärare byts ut och detta även i förskola, detta ofta för att få höjda löner för personal. Man bör vara rädd om 
personalen o konkurrenskraftiga löner så de stannar och även för dem är lokaler viktiga. Förskolan får man 
tänka på att inte ha för stora grupper och ha lite mer titt framåt i tiden och inte sälja av lokaler när man 
förstår att nu kommer stora grupper om några år igen. Även när det byggs på Tjörn så får man tänka att det 
kanske flyttar in barnfamiljer och då behövs lokalerna. Tänka på hur man förvaltar pengarna. Inte spara på 
fel saker. 

För lite personal, för stora barngrupper.    Utemiljöerna skulle behöva rustas upp, fler saker för barnen.  Kan 
gungor vara för mycket att begära till barn? 

Var riktigt bra för 5 år sedan men tycker det blivit sämre under de senaste 5 åren 
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Sida 33 (44) 
Sammanställning av resultat från enkät riktad till allmänheten 

angående skolstruktur 
 

Sämre och sämre sedan sparkrav införts för några år sedan. Få/inga vikarier och få vuxna per barn. På 3 år 
har barngruppen för vår äldsta dotter fördubblats.   Förskolepersonal som ber om att man ska ha sina barn 
hemma pga personalbrist. 

Hela tiden försämringar, allt hamnar längre och längre bort. Svårt med skolbussen som ibland kör utan att 
alla barn är med. 

Behöver mindre grupper och mer personal 

Det funger bra/dåligt på olika sätt. Det finns mycket som fungerar bra men det finns också mycket som 
fungerar dåligt. Hade önskat mer specifika frågor att svara på för det går inte att endast ge ett svar på denna 
fråga. 

Stora barngrupper och för få pedagoger i förskolan.  Bleketskolan, där får eleverna gå i baracker för att 
kommunen inte tycker det är värt att renovera skolan. För få resurser för barn med speciella behov i skolan. 
Mycket problem med mobbing som ingen vill ta tag i, eller kanske inte vågar? 

Skolor samt förskolor är alldeles för få och för små. Det behöver byggas mer förskolor och renovera 
skolorna! Politikerna på Tjörn verkar tro att man inte behöver bygga ut samt renovera. Men man vill 
samtidigt att fler människor ska flytta till tjörn. Vi behöver även mer utbildad personal på plats 

Dåliga förutsättningar för att skapa struktur & trygga barngrupper pga låg personaltäthet. 

För stora grupper. Stressigt för barn och pedagoger. Bra lärare som gör gör det bästa för barnen. Men tyvärr 
räcker de inte till. 

För stora klasser i förskolan. 

Rönnängs skola:ostabila arbetsgrupper, byte av lärare och elevgrupper varje år, vårt barn bar bytt lärare och 
elevgrupp inför varje läsår, skapar otygghet hos barnen och inlärningen blir påverkad då lärarna måste lära 
känna barnen och reda ut konfliter i större utsträckning 

Vi behöver ha en bättre plan för att ha kvar våra lärare. Skolan behöver vara en attraktivare och bättre 
arbetsplats. Eleverna behöver få känns sig trygga med att de vuxna är där för deras skull och att man 
stannar några år.  Lokalerna är en stor del i att man har det bra under dagarna. Både som elev och lärare. 
Gör ett studiebesök på Bleketskolan så tror jag att ni förstår vad jag menar. så tragiskt att se en skolan helt 
igenbommad. 

Vi har alldeles för stora barngrupper/klasser och jag tror inte att dom kommer att bli mindre bara för att det 
möjligen byggs en ny ”storskola” snarare tvärtom! Här kan man knö in ännu fler… 

Mycket dålig kommunikation med föräldrarna. Skolan bestämmer om allt . De involverar inte föräldrarna.Jag 
har ingen aning vad mitt barn har gjort under fyra år .  Svaret på våran frågor verkar väldigt konstigt.  De 
brukar säga att det gick jätte bra för barnen men inget detaljerat. Rektor i förskolan i Rönnäng är inte 
kvalificerad för den här jobbet .Tyvärr.😔😔😔😔  Många gånger upptäckte att hon bara ljuger. 

Lokalerna är slitna och behövs renoveras . Förskolan bör byggas ut. 

Allmän förskola är för lite timmar. Skulle även få disponera timmarna hur man vill som i andra län. 

Det är stökigt i högstadiet ingen personal på raster, det är lätt att mobbarna får fritt fram 

Eleverna får inga läroböcker för det finns inga pengar, kopierade stenciler och utarbetade lärare. 

Stora klasser och för få resurser. 

Alldeles för stora barngrupper i förhållande till lokaler och personal. Känns otryggt att lämna barnen på 
förskola där det ständigt är för lite personal. 

Vissa märkliga prioriteringar och ändringar utan riktig grund 
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Sida 34 (44) 
Sammanställning av resultat från enkät riktad till allmänheten 

angående skolstruktur 
 

Rönnängs förskola - relativt ny, ändå för liten. Avdelningarna ”Vintergatan”, ”Äventyr”, ”Sjöboden” och 
”Linhäcklan” är på andra platser / byggda moduler pga att barnen inte får plats på förskolan. Bygg ut 
förskolan och anställ fler personal.     Rönnängs skola - för få personal på för många barn. Dålig säkerhet, 
skulle behöva inhängnad och grindar om man inte vill / kan ha fler vuxna ute och övervaka. 

Västra (Skärhamn, Utäng, Nordevikstrand, Röa, Stockevik) 

Tycker omorganisationen gör att barnen hamnar i kläm. Man gör felprioriteringar som inte gynnar de 
svagaste som är i behov av mest hjälp.  Osäkerheten gör arbetsmiljön ohållbar för personalen. Orimligt 
höga krav på personalen. 

Ledningen på Skärhamns skola är en katastrof. 

Ständiga nedskärningar leder till ständiga förändringar som i sin tur ger osäkerhet för barnen.   För många 
Tjörn-politiker förstår inte att det finns en lägsta gräns vad gäller antal personal som kan ”driva” en skola 
som lever upp till mål, krav och mening. 

Neddragningarna märks av tydligt i skolan. Personalen går på knäna pga färre personal, inga vikarier. Ökad 
undervisningstid, mindre plansringatid där fler lektioner ska planeras. Ledningen på Skärhamns skola är 
under all kritik. Våra barn är de som blir lidande. 

Föräldraföreningen på Skärhamns skola är under all kritik. De ägnar sig åt vuxenmobbning och har totalt 
missat vad deras roll är 

Skolan har blivit mycket rörig och ostrukturerad. Största bristen är att elever inte längre får de stöd som de 
har rätt till enligt skollagen. Sorgligt att en väl fungerande skola har nedmonterats. 

För få platser och på fel ställen 

Saknas platser på Skärhamns förskola sedan flera år tillbaka.    Skola: för då pedagoger på fritids i 
förhållande till antal barn, Skärhamn. 

Tycker det är mycket märkligt att man anser att barn redan från förstaklass skulle behöva/ ska ha 
ämneslärare. Tycker det istället att man bör satsa på trygghet och enkelheten för så små barn att veta vem 
de ska vända sig till. Upplever skolan väldigt rörig och brister i information och uppföljning.     Det är Stora 
fritidsgrupper på lite personal. Borde vara anmälningsbart att ha 42 st barn på två pedagoger. Oavsett om 
grupperna varit så stora tidigare år, har det isf varit fler pedagoger.     Det är mkt omorganisationer både i 
skola och förskola. Känns allmänt rörigt, ostrukturerat, samt otryggt. 

För få platser på förskolan i Skärhamn, klart underdimensionerad.   Viktigt att grundskola finns kvar i 
Skärhamn. 

För få förskoleplatser i Skärhamn - så mycket som det byggs måste där finnas fler platser 

Strukturen i Skärhamns skola är inte bra vare sig för elever eller pedagoger. Ständiga förändringar innebär 
otrygghet. 

Jag är lärare och ser hur politikernas beslut om nedskärningarna påverkar både elever och skolpersonal. 
Budgeten har större mandat än skollagen enligt Tjörns politiker. Skollagen bryts dagligen på grund av deras 
dumdristiga beslut. 

Undervisning, studiero, trygghet lärarbehörighet, och lärartäthet är under all kritik på skärhamns skola just 
nu.    Att kommunen över lag dragit ner på skolans budget ger tydliga resultat nu när lärare och skolpersonal 
inte mäktar med sina arbetsuppgifter och klasserna bara blir stökigare och stökigare. 

Nedskärningar försämrar både för elever och pedagoger. 

Det är för lite personal vilket ger för lite tid för undervisning i grundskolan och för lite pedagogisk lek i 
förskolan. Fokus hamnar på att göra det som måste göras. 
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Sida 35 (44) 
Sammanställning av resultat från enkät riktad till allmänheten 

angående skolstruktur 
 

Bleketskolan: C  Skärhamn: Den får sämsta betyg pga rektorns beslut som påverkat att personal slutar. 

Dålig struktur.  Man valde att göra en förändring till ämneslärare vilket hade troligt blivit bra om man gjort det 
i samråd och haft en mer öppen dialog hur en sådan skall göras innan beslut tagits.  Det har nu visat sig 
vara negativ till mina barn.  Mindre med behörig lärarledda lektioner etc. Barnen är betydligt tröttare och i 
min dotters klass är det väldigt rörigt. 

Lärare har ju varken resurser eller böcker till alla elever. Skamligt när barn har olika behov. 

Situationen på Tjörns skolor behöver åtgärdas omgående. Barnen är vår framtid och kunskap behövs i det 
kunskapssamhälle vi lever i. Dags att sluta snacka och debattera och börja agera för barnens bästa! 

Det finns inga regler när det gäller stökiga barn som inte kommer till skolan för att plugga, mobbning och 
kränkning. Ingen dialog med dessa barns föräldrar, ingen förbättring. Man har inte studiero och 
undervisningskvalitén i fokus. Man känner sig inte trygg och ibland vägrar barn gå i skolan. Hur hanterar 
kommunen dessa situationer? Vad gör kommunen när dialog mellan rektor, föräldrar och lärare inte 
fungerar? 

Pedagogerna gör sitt bästa, men undermålig ledning, direkt dålig kommunikation, påtaglig resursbrist och 
bristfälliga lokaler/utemiljö gör att helheten lämnar mycket mer att önska. 

Politikerna MÅSTE förstå att det inte går att spara mer i skolan. 

Kommunen måste satsa mer pengar på skolan och inte spara så mycket som görs nu. 

Både skola och förskola saknar kompetent personal och ekonomiska medel. Grupperna/klasserna är för 
stora och barnen/eleverna behöver binda för mycket kontakter med många personer vilket inte är bra ur ett 
lärandeperspektiv. 

Oerhört dåligt genomförd förändring i Skärhamns skola som medfört att det är stor röra och oro bland både 
elever, föräldrar och lärare. 

Barn i lågstadiet och mellanstadiet är alldeles för små för att ha ämneslärare. 

Många olika lärare per lektion. Dålig schemaläggning. Barnen får ibland sluta utan lunch och tidigare än 
schemat. Lite lärare ute på rasterna. 

Ingen bra start på höstterminen tyvärr! 

Hela Tjörn skulle leva men skolan i Långekärr lades ner..mycket roligt att läsa att den öppnat i annan regi. 

Förskola öppnar för sent jag hinner inte mitt jobba mycket stress för mig jag ensam hela vecka 

Bättre information och lyssna mer på medborgarna och föräldrarna.    För stor belastning på lärare och 
förskollärare. Saknas vikarier och långsiktighet. 

Väldigt rörigt i och med omorganisation. Få lärare/ pedagoger för respektive elevantal 

Det är på tok för stora grupper, personalen går på knäna. Vissa av era rektorer väljer att aktivt blunda för 
misshandel och mobbing 

Omplacering av stökiga, mobbare till lugna fina klasser. Dåliga lokaler. Dålig skolmat. Mycket personalbyten 
och obehöriga lärare. 

Skolan i sig är bra, men alldeles för få pedagoger finns på fritids och ute på rasterna. Vårt barn har beskrivit 
hur barn ramlat och skadat sig men där de vuxna ej haft uppsikt (gäller barn i fsk-åk 1).  Mitt barn känner sig 
otryggt på skolgården 
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Neddragningar och besparingar i kommunen har påverkat verksamheterna negativt. Minskad lärartäthet, 
större barn/ elevgrupper/ pedagog leder till otrygghet, mindre utrymme för pedagogen att ge undervisning 
utifrån läroplanen. Tjörns kommuns besparingar har även lett till att kompetenta lärare flyr skolorna på Tjörn 
. Brist på kompetent personal … 

Låg kunskapsnivå. 

Det förekommer mycket mobbing och alldeles för stora klasser. 

Jag tycker man har fått väldigt lite information från skolan.   Kommunikation till föräldrar är urusel. 

Ej kompetenta lärare  För mycket byte på lärare o rektorer 

Finns inget ledarskap. Ingen dom stor stadigt och vågar leda lärare och elever. 

Jag gick själv på förskola och grundskola i Tjörns kommun under min uppväxt men har inte koll på hur 
verksamheterna ser ut och fungerar idag. 

Lärarna har för hög belastning, fr a för mycket undervisning per vecka. 

Viktigt att inte skjutsa barnen till en högstadieskola . Låt åk 1-6 gå på en skola nära hemmet. 

Ni ser inte barnens behov, har jobbat ca 1-2 år på Rönnäng skola. Har 3 barn som studerat klart. Den enda 
skola som jag kan rekommendera är Långekärr. Dom har smarta, pedagogiska och strukturerade lärare. Ta 
efter dom. 

Mycket trött på att alla ekonomiska nedskärningar man gjort vilket drabbar barnen som är vår framtid. Det 
leder till en dålig arbetsmiljö för all personal och elever.   Många gamla skolor som inte håller måttet totalt 
nedgångna. 

Att grundskolan funkar så bra trots allt är HELT O HÅLLET lärarnas FÖRTJÄNST. Hela tiden med 
indragningar av allt  ( t ex stödpersonal för kombobarn som dessutom ökar hela tiden )Men helt klart är att 
pedagogerna går på knäna.  Politikerna BRYR DIG INTE😡😡 

Ni lägger inte en ända krona på oss i skolan. Min mamma jobbar som förskolelärare & hon måste springa 
runt hemma och leta material för att ni inte kan betala de? Vi i skolan får 1 penna som vi måste vara otroligt 
försiktiga med för dem kan inte köpa in mer pga att ni inte ger dem mer pengar. Det är så otroligt synd. 
Ingen elev på dem skolorna jag gått på har gillat er pga allt ni gör mot oss (gått på skärhamns & går på 
häggvall just nu. Vet några elever som har stort hat mot er eftersom ni lägger alla pengar på konst när de är 
skolan & vi barns utbildning som är viktigast. Vi har redan tillräckligt mycket saker som lockar hit turister) 

Förskola: För stora förskolor. Lokalerna är inte optimala. Barnen får för många kontakter per dag vilket 
skapar stress, oro, och konflikter. Finns inte tillräckliga resurser för barn som behöver stöd i form av extra 
personal.   Skola: Det saknas många utbildade lärare 

Orolig över att Bleketskolan har så svårt att behålla lärare och få nya.  Skärhamns skola känns ostabilt med 
den ledning som är idag. Orolig över att kommunen tappar duktiga pedagoger. 

Det dras ju in på allt på våra skolor, och våra barn. 

Dålig struktur och ledarskap inom skolan. Ogenomtänkta beslut om påverkar både barn och pedagoger, 
ingen ledning genom förändring så att kommunikationen till oss föräldrar totalt uteblivit. Ekonomi går 
återigen framför barnens välbefinnande. 

Dålig info om läxor, info kommer via flera kanaler 

Jag har erfarenhet av Skärhamns skola, Bleket och Häggvall. Bra lärare. Det verkar behövas fler 
fastanställda, eftersom vikarier är ett problem. För övrigt bör skolan satsa än mer på kamratskap och 
inkludering, så att alla får må bra i skolan. Till det krävs också tillräckligt med personal 

De som hänt på Skärhamns skola efter det att Leif tagit över är fullkomlig katastrof. Barn med extra behov 
får inte den hjälp de behöver utan de blir föräldrars bekymmer på helgen. Barn slutar tidigare utan att 
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meddela föräldrar. Finns hur mycket negativt som helst att rada upp sen nya rektorn, som blivit uppsagd ett 
par gånger tidigare, började här ute… 

Har gått på skola i skärhamn där jag gick både på tubbeskolan och folkskolan innan den blev 
sjöfartsgymnasiet. Blev splittrad från andra klasser och vänner när man inte kunde leka och umgås med 
dem på rasten 

Alla besparingar märks på verksamheten, dålig tillgång på vikarie, inga extra resurser till elever som mår 
dåligt.inget underhåll av byggnader, skolgårdar 

Hade man bara sett till i år hade grundskolan fått ett A! Jag har haft kontakt med grundskolan i 5 år och det 
har bara blivit sämre för varje år! 

Uppvuxen på tjörn och nu blivande förälder 

Förskolan: mer dagis än förskola. Finns det en pedagogiskplan för aktiviteterna på förskolan?    
Grundskolan: fritids är otryggt på så många sätt. Avsaknaden av vuxna ser barn och meningsfull 
sysselsättning. 

Tyckte det var bra med åldersindelade avdelningar på förskolan så som det var förra året. I synnerhet 4-
årsgruppen och 5-årsgruppen. Tyckte det var toppen att 5-årsgruppen (Udden) var i skolans lokaler, då 
barnen får ett litet försprång inför skolstart. 

Väldigt mycket förändringar på Skärhamns skola. Barnen måste få en trygghet 

Det är för stora klasser med för mycket barn/elever för att barnen skall få kvalite och tid till sin utveckling och 
sitt lärande. 

För få lärare och övrig personal. 

Lågt betyg pga en ledning (Skärhamns skola) som genomfört en omorganisation som varit dåligt planerad 
och som gjorts utan att ha sina medarbetare med sig, vilket gjort att flertal kompetenta och omtyckta lärare 
sagt upp sig och fått andra tjänster. Det har även inneburit en rörig skolstart för barn, personal och 
vårdnadshavare. 

För stora barngrupper  Stor personalomsättning  Stora skillnader på lokaler och arbetsmiljö i de olika 
förskolorna 

Rörigt i skolmiljön idag och för många obehöriga lärare 

Brister i alla människors lika värde 

Jag tycker det är ett problem att vissa personer i föräldrarådet ägnar sig åt vuxenmobbning mot rektor. Det 
är oerhört allvarligt då vuxna ska vara förebilder. 

Fantastisk personal. Dock vart lite problem med sjukfrånvaro och brist på personal. 

Många lärarbyten, blir ingen kontinuitet. 

Tycker grundskolan behöver utmana sig själva och se över vad som kan göras för att barn och 
vårdnadshavare vill fortsätta och gå på skolan. Att alla barnen ska bli sedda och att resurserna för alla barn 
finns. Skolorna måste bli npf medvetna och inkludera dessa barnen. Skapa en ram för alla barnen och inte 
tvinga in barnen i den lilla boxen med kunskapskrav. 

Ostrukturerat, dålig kommunikation från ledningen. Ser inte till elevers eller personalens bästa utan bara 
budget. Finns ingen långsiktigt plan som är förankrad och kommunicerad till vårdnadshavare och personal. 
Mycket laga efter läge, reaktivitet istället för proaktivtet. Bara att läsa hur Tjörns skolor rasat i Lärarförbundet 
årliga undersökning, från plats 119  Till 182 på ett år! 

Stora klasser. Inga lärare. 
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Nu svarar jag enbart för Skärhamns skola (grundskola) Där jag upplever att man inte ser till barnens bästa i 
många aspekter. För lite personal på fritids, och diskussionen om ämneslärare hit och dit.     Låt lågstadiet 
ha en och samma lärare där barnen kan hitta trygghet hos. Det är viktigare i den åldern än att ha en som är 
specialiserad på ett ämne! 

Ostruktur och ovillig rektor att beakta viktiga frågor om barns trygghet!   Fantastiska klassföreståndare 

Kommentar från bosatta i annan kommun 

Jag har barnbarnsbarn nu på Tjörn, så jag vet vad de tycker 

Man kallar det för att inkludera alla barn, men man ger inte förutsättningar för att skapa en inkluderande 
skola. 
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4 Bilaga 2 Avslutande kommentar 

De svarande på enkäten fick möjlighet att bidra med en avslutande 
kommentar kring skolan på Tjörn och vad som är viktigt för oss att få 
med oss i arbetet kring en framtida skolstruktur. De kommentarer som 
kom in finns nedan uppdelade på de olika geografiska områdena som 
de svarande tillhör. 

Nordvästra (Kyrkesund, Härön, Klövedal)  

Ha det som tidigare F-6 i grundskolorna och 7-9 på häggvall och Bleket! Lägg mer fokus på rätt 
resurser (dvs. Behöriga lärares och resurser för ALLA barns behov) istället på att göra om 
skolstrukturen!  
Jag har inga barn ännu men tänker att det viktigaste när man planerar framåt inte är att utgå från hur 
verkligheten ser ut idag. Om 10-20 år har verkligheten förändrats markant. Ska högstadiet ha fysiska 
lektioner eller har man utbildning via VR hemifrån? Viktigt att visionärer tittar på trolig utveckling innan 
miljoner skattepengar planerar för ålderdomligt synsätt på skolan.  
Dåliga alternativ inget av dom är bra. F-6 kållekärr 7-9 Häggvall  
Hur kan ni i en enkät tvinga väljaren att dela ut poäng på förslag som redan är lag?!? Blir riktigt 
upprörd!  
Fler lärare och fritidspedagoger i skolan. Fritids som undervisningsform bör inte glömmas bort i 
planerandet av skolans struktur och framtid. De flesta elever i lågstadiet går på fritids! Tragiskt att 
fritidshemmet alltid glöms bort i skolledningar och i politiken. Se antalet inskrivna i fritidshemmen på 
Tjörn. Se hur stort behovet är i klasserna att fritidspedagogerna är där i samverkan! Bättre villkor för 
fritidspedagogerna och låt dem få göra sitt arbete bland eleverna! Vi är där på morgonen och tar emot 
dem och vi är där på eftermiddagen och säger hej då och under alla de timmar som eleven är i skolan 
finns en fritidspedagog med i undervisningen. Elevernas sociala trygghet är också viktig!  

 
Nordöstra (Myggenäs, Häggvall, Hjälteby, Valla)  

En fundering är om det är kommunens behov av att inte behöva bygga nya lokaler för 
förskolan och därför låta elever ( åk 4-5) gå i större skola och ha längre skolväg? 
Barnens bästa och pedagogik i första hand, återigen luktar ekonomi istället.  

Fokus på barnens bästa.Barnen skall känna sig trygga.Erfarenhetsmässigt är det ingen 
bra idé att låta de mindre barnen gå tillsammans med högstadie elever. De behöver 
utvecklas tillsammans med sina jämnåriga skolkamrater. Ingen bra idé att ha skolskjuts 
för barn i årskurs fyra och fem.  
Att göra analys fram hur många barn det kommer finnas för att planera framåt istället 
för att slänga upp tillfälliga baracker/skicka runt barnen varje år.  

Tänk på de yngre barnen och deras möjlighet att gå/cykla till skolan. Centralisera ej 
skolan för de yngre barnen. Värna det lilla, trygga och närheten.  
Det framhölls, att skolorna ska vara moderna och hålla 40-50 år, då behövs förnyelse 
och inte att bygga om gamla 60-åriga skolor.  

En trygg och säker miljö där alla barn är trygga och en proffsig välutbildad personal.  

Viktigt att barnen har nära till skolan, i alla fall när de är små.  
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Viktigt att hålla bättre på stadieindelningen. Vissa barn är inte mogna att gå från 5an 
direkt till Häggvall. Speciellt när det hände mitt i pandemitid. Hela förra året. Mitt barn 
gick upp i sexan började på Häggvall alldeles för dålig information och kunskap från 
skolan vad gäller du är mellanstadieelev men ska bete dig som en högstadieelev. Jag 
tycker det var väldigt dåligt plus att det var dåligt att inte eleverna i sexan kund3 ha 
hemundervisning vid frånvaro som tyvärr blev stor iom restriktionerna. Lotta Wrenne 
är den bästa lärare ni har på Tjörn hoppas ni premierar henne. Så strukturerad och 
bra. Verkligen hjälpt eleverna genom pandemin.  

Trevligt fina lokaler, med bra lärarkompetens. Men viktigast av allt är att det ska vara 
anpassat för barnen, skolorna ska inte läggas på det områden som passar politikerna 
bäst! Behåll skolstrukturen som den ser ut idag men fräscha upp våra lokaler! Anpassa 
skolan till 2020 talet!  
 
Östra (Höviksnäs, Hakenäset, Vallhamn, Svanvik)  

Det som inte speglas i möjligheterna ovan är vikten av att 6:na ska tillbaka till F-6, de 
är för små för att gå i samma skol à med niorna  

Önskar ett kultur- och allaktivitetshus i Skärhamn. Använd Bleketskolan till andra 
ändamål och behov. Häggvall idag är ingen rolig skola, men den kan förbättras och 
detsamma gäller centrumkänslan runt Häggvall. Lite själlös, minst sagt idag. Hade allra 
helst sett att kommunen köpte gamla arresten intill Saga och byggde där. Här skulle 
även det berömda hotellet få plats och klättra upp på berget - med fantastiskt utsikt 
från både hotell och klassrum och bibliotek ut över havet. Och ingens utsikt skull 
störas så som i flera andra förslag. Låt inte denna fantastiska tomt gå till privata 
aktörer som bara bygger bostäder som sen säljs ut till att bli sommarhus och låta 
vinterdöden breda ut sig i hela Skärhamn. Nej, snäll, sluta med det sättet att sälja ut 
Tjörn. Fyll det med liv - som exempelvis en skola, biograf/kulturhus och bibliotek. Bygg 
klimatsmart! var lite framåt och före, inte bara efter. Hoppas över att ordna massa yta 
åt parkering av bilar, istället förbättra kollektivtrafik och cykelvägar. Inrätta särskilda 
pendelbussar som går i skytteltrafik mellan noder på Tjörn. Istället för att gå och 
hoppas på en svindyr Orustbro som kommer späda på klimatkrisen. Gör nåt åt det 
istället. Tänk på ungdomarna och barnen. Satsa på en innovativ och samtidigt 
platsanpassad skola för dem! I Skärhamn, som ju är huvudort.  

För att skapa trygga barn krävs trygga skolor och det är skolor där lärare har möjlighet 
att se alla barn. Vad som kan kännas som mest resurssparande nu kan visa sig i andra 
kostnader längre fram i form av psykisk ohälsa, arbetslöshet osv osv. Det alternativ 
som leder till att skapa största möjliga trygghet för så många barn som möjligt är det 
alternativ som bör väljas. Stora skolor i all ära vad gäller kostnadseffektivitet, men det 
kan stå kommunen dyrt på längre sikt att inte våga satsa på våra barn.  
Jag tror inte att det är bra för mindre barn (F-3) att gå på en gemensam skolgård med 
äldre barm (7-9) då yngre barn behöver en miljö och mer stöd i sin pedagogik 
utveckling och jag kan idag se att redan nu är det för dålig koll på skolgården på 
rasterna för barnen F-5 där lärarna missar. Tjörnskommun borde eftersträva att ha 
den bästa skolgång som kan tänkas. För våra barns framtid.  
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Centrala (Kållekärr, Röra, Hultet, Säby, Tyft, Sibräcka, Gunneby, Gläshed, Furusäter)  

Låt distans undervisning finnas kvar för dem som behöver det. Bättre program och 
tänk kring Ofrivillig skolfrånvaro.Stöd för de som behöver extra hjälp. Mindre klasser.  

För kommunens klimatomställning och hållbart resande är det otroligt viktigt att lära 
barnen och ge dem vana att ta sig själva till skolan genom att gå eller cykla. Vuxna som 
aldrig fått någon vana att cyklat/gått under sin uppväxt är väldigt svårt att börja med 
det i vuxen ålder.Förstår ni inte det trafikkaos som skulle skapas vid förskolor/skolor 
vid färre antal förskolor/skolor genom att föräldrarna måste köra bil då det är för långt 
att gå/cykla eller för dåliga kollektivtrafikförbindelser (kan inte vänta 30-60 min för att 
åka med nästa buss om man åkt buss dit)...  
Skolan är viktig för våra barn! Därför måste vi ha utbildad personal och rektorer som 
arbetar för barnens bästa! En trygg plats som inbjuder till positivt lärande.  

Kan inte förstå att man vill ha kvar högstadiet i Bleket.Svårt med inresande lärare. 
Mycket bättre i Skärhamn som är kommunens centralort med nya lokaler och stort 
elevunderlag.Ungarna från öarna får ju ändå åka buss.  
Vi flyttade hit för en nära lokal skola. För att barnen ska kunna cykla till skolan. För att 
ha en liten skola med god och nära kontakt med läraren. Inte för en stor skola. Då 
hade vi kunnat sökt en sådan i Gbg.  

Förtydliga att förskoleavdelningar planeras för i skolans ʺF-3ʺ lokaler i flera av 
förslagen!  

Tyvärr måste man tänka på att det är, och troligtvis blir ännu mer framöver, svårt att 
få behöriga och ʺrättʺ lärare till Tjörn och allra svårast är på västra Tjörn. Därför 
kanske man måste frångå tanken på att ha många småskolor nära hemmen och i 
stället satsa på få skolor för att få en samlad kompetens av lärare och annan viktig 
skolpersonal. Så även om jag inte är för stora skolor generellt så tror jag att Tjörn 
måste tänka på hur gör man bäst för att få likvärdiga skolor med kompetent personal.  
 
Sydöstra (Tyfta, Olsnäs, Fagerfjäll, Djupvik)  

Trygghet och studiero, fler vuxna och resurser i klasserna men också på rasterna.  
 
 
Södra (Rönnäng, Dyrön, Åstol, Bleket, Mossholmen, Klädesholmen, Aröd, Morik, 
Tolleby, Mölnebo, Kuballe)  

Mindre Skola är bäst for små elever och miljö, när den ligger nära hemma!  
Mindre barn per klass/grupp.  

Jag arbetar själv som lärare och har gjort i 15 år. Det är viktigt att ni politiker pratar 
med lärarna vad dom själva tror på. Av min erfarenhet kan jag känna mig helt säker 
på att små skolorna inte ska tas bort. Det blir en helt annan trygghet på en liten skola 
. Personalen har möjlighet att se alla elever och gemensamt fort kunna fånga upp om 
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det händer saker . Du har även lättare att gemensamt jobba med måluppfyllelse. Hur 
ska man gemensamt arbeta i de olika ämnena för att eleverna ska nå målen. Om inte 
skolan är bra på Tjörn kommer folk flytta sina barn till grann kommuner eller andra 
alternativ  

Satsa på våra barn! Ge dem en lugn, trygg och inspirerande läromiljö.  
Barn som börjar på förskola är mycket små, låt dem få vara det och låt dem slippa gå 
på samma skola som 16åringar. Barn som går på låg och mellanstadiet är också 
relativt små fortfarande, att börja på samma skola som de som går i högstadiet redan 
då känns tidigt. De växer upp fort nog ändå! Jag minns när jag själv gick i sexan och 
snart skulle börja i högstadiet. Det var häftigt att få vara ”störst” på skolan samtidigt 
som vi forfarande fick vara barn. Så fort vi flyttade till bleket kändes det totalt 
annorlunda, lekarna vi lekte på rasterna i sexan skulle vi aldrig få för oss att göra när 
vi istället gick på högstadiet. En annan aspekt är svårigheten med att ha väldigt stora 
skolor. Det kan så klart vara positivt också men framför allt tror jag att det känns 
mindre tryggt för eleverna att bara vara en i mängden istället för att ha tryggheten i 
att gå i en mindre skola.  

Att som ni föreslår ovan att vilja skapa jätteskolor med F-9 verkar ytterst märkligt.Har 
någon i lågstadiet någonsin gynnats av äldre barn och ungdomar i sin direkta närhet? 
Skolan ska vara en säker och trygg plats för alla ungdomar och barn.Hur är det tänkt 
att 7-9 åringar som har mopeder och tjuvrökning i sin vardagsmiljö eller utanför sina 
klassrum ska kunna känna ro och trygghet?Den här ʺenkätenʺ verkar bara finnas för 
att boosta egot hos hybrisstinna politiker som utan vetenskaplig grund tror att de 
åstadkommit något.  
Det allra sämsta hade varit en eller få stora skolor på Tjörn. Det hade rent ut sagt 
blivit katastrofalt, framför allt för barnen. Det hade inte bara blivit längre för många 
tjörnbor att åka för att komma till skolan (större barn kan ta bussen / mopeden en 
längre sträcka själva, det kan inte mindre barn), risken är också mycket stor att vi 
hade missat många barn, missat mobbing, missat behov. I den lilla gruppen ser vi 
lättare det enskilda barnet, har möjlighet att se behov och problematik, och 
möjlighet att hjälpa och förebygga för hennes framtid.Vi behöver mer personal, fler 
trygga, bra vuxna förebilder för våra barn, fler vuxna som stöttar upp för läraren i 
stökiga klassrum, och fler vuxna som förvissar föräldrarna om att det finns vuxna 
människor som ser och tar hand om våra barn när vi inte kan det. Mer personal, mer 
personal, mer personal. En stadig grund för barnens liv, framtid och hennes 
utbildning, byggs i den lilla gruppen tillsammans med trygga vuxna.  
 
Västra (Skärhamn, Utäng, Nordeviksstrand, Röa, Stockevik)  

Viktigt att man ser till logiska argument från förvaltningarna när man politiskt tar 
ställning i frågan så att man inte bara gå efter vad man själv tror. Det kommer att 
krävas politiskt mod att fatta de nödvändiga besluten - dvs att vi behöver större 
skolenheter på Tjörn för att bedriva en effektiv och kvalitetsmässigt bra skola.  
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Bestäm ngt bara så allt blir klart och denna generationen barn inte får lida för 
politikernas beslutsamhet  

Det viktigaste är små barngrupper/klasser med utbildade lärare som följer barnen. 
Som det är nu är det 20-25 barn på 3 pedagoger (varav en är på 
rast/planering/möten så totalt 2 pedagoger på 20 barn) vilket är ohållbart och ett 
brott mot barnkonventionen. Små barngrupper med 15 barn på 3 pedagoger är 
mycket rimligare och ger barnen bättre kvalite och ger de större chans att ta till sig 
lärande och utveckling, både i skola och förskola!  
Viktigt att ha barnens bästa i fokus, och inte bara tänka budget. Många gånger blir 
det kortsiktiga lösningar som inte sparar några pengar i längden utan tvärtom blir 
mer kostsamma. Satsa på barnen! Det kommer löna sig!  

Viktigt att planera långsiktigt och alltid med tanke på barnens bästa.Med tanke på att 
Skärhamn är centralorten på Tjörn med stor inflyttning och ständigt brist på 
förskoleplatser bör hela skolsituationen just där ses över..Förskola och lågstadiet 
tillsammans samt åk4- åk9 kan vara en bra tanke..Vill vi att Tjörn skall ha barn som 
lär, trivs och mår bra i sin skola?Vill vi ha en skola som är attraktiv för behöriga 
lärare? . Detta tror jag är två viktiga frågor att ta ställning till.  
MOTVERKA MOBBNING !Alla människors lika värde  

att blanda alla årskullar i en och samma skola är i mitt tycke mindre bra. Bättre att 
särskilja dem i lågstadie, mellanstadie och högstadie grupper och skolor.  

Jag måste säga att undersökningen känns märklig. Många alternativ är reglerade i lag 
som anpassningar för funktionsvariation och bra arbetsmiljö. Det finns inget 
motsatsförhållande mot närhet till sin skola. Inte heller bra lärande står i motsats till 
placering av skolor. F-6 borde man försöka minimera resorna för barnen. 7-9 spelar 
placeringen mindre roll.  
Viktigast att ha få alternativ. Lätt att inte komma till beslut och handling. Oavsett så 
är det största problemet att inget beslut tas och att skolan förfaller med provisoriska 
lokaler, lärare och resurser.  

Kontinuitet och långsiktighet. Minska de ständiga bytena av lärare. Att de lägre 
klasserna kan gå i skola nära hemmet. Ordning och mer disciplin i klassrummen. 
Mindre tjafs bland politikerna, arbeta fram ett ett väl genomtänkt förslag och håll 
fast vid det. Den här enkäten var bra!  
Skärhamn är det största samhället på ön och därför är det helt självklart att det ska 
finnas en större skola i Skärhamn. Om det blir två skolhubbar på Tjörn så ska den ena 
ligga i Häggvall och den andra i Skärhamn, det är en otrolig omväg för många att 
behöva skjutsa barnen till Bleket! Skärhamn behöver ha antingen F-6 eller F-9.  

Tänka stort och tänka allas lika värda. Tänka att det är världsmedborgare som 
utbildas. Alla barn ska vilja gå till skolan med en bra känslan och avsluta dagen med 
en ännu bättre känsla. Att barn med npf diagnoser samt funktionsvariationer känner 
sig delaktiga i alla moment. Att hitta lärare som ser och hör alla på sin arbetsplats!  
Skärhamn måste ha en stor skola punkt. Då mycket annat finns i Skärhamn är det 
inte mer än logiskt att det finns en stor skola där med.  
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Sammanställning av resultat från enkät riktad till allmänheten 

angående skolstruktur 
 

Jag ser ju utifrån mitt egna perspektiv som vi alla gör. Jag bor i Skärhamn och har två 
barn. En av anledningarna till att vi är bosatta i Skärhamn är att vi vill ha närhet till 
skola och inte behöva ta skolbuss. Att när man börjar fyran ska kunna ta cykeln till 
skolan har många fördelar och inte sätta sig på en buss.Skärhamn som också är det 
största samhället på Tjörn borde verkligen ha ett mellanstadie!  

Att det finns personal ute på skolgården från 7:30-8:00 som finns där och både 
välkomnar men även är en trygghet för barnen. Vi föräldrar som måste lämna dom 
den tiden och moegonfritids äter frukost lämnar i dagsläget våra barn utan att det 
finns en vuxen nära och jag som förälder vill känna mig trygg med att lämna mitt 
barn. Vid ett flertal tillfällen är det just den tiden incidenterna har hänt!  
 
Bosatt i annan kommun.  

Att man ska ta hänsyn till de elever som går på skolorna. Alltså även ta hänsyn till om 
de finns elever med extra behov av stöd och stöttning. De e även viktigt att de finns 
vuxna personer som eleverna kan lita på och vågar prata med o de kan vara sånna 
som jobbar på skolan som lärare eller bara nån annan som förstår och lyssnar på 
eleven som vill ha nån å prata med även skoltiderna borde ses över då väldigt många 
elever inte kommer till skolan på grund av att de inte mår bra och inte klarar av att ta 
sig upp på morgonen därför kanske de hade hjälpt om man hade börjat senare vissa 
dagar för då hade nog fler elever kommit till skolan varje dag med hjälp av de så 
minskas frånvaron och eleverna missar inte lika mycket som de annars gör. Sen om 
man får en ökad trygghet så kommer fler elever att må mycket bättre då gäller de att 
jobba mer emot mobbning och trakasserier. Även fler utbildade lärare och även 
några fler utbildningar för de lärare kommunen redan har då inom hur barn med 
olika funktionsvariationer så som adhd, autism, add. Detta skulle göra att fler lärare 
vet hur man ska hantera och lägga upp saker för de elever med olika diagnoser och 
de ska inte behöva gå i en särskild undervisnings klass yta de kan gå i en de vanliga 
klasserna. Mvh en elev på häggvallskolan  
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Möjligheternas ö hela året och för hela livetMöjligheternas ö hela året och för hela livet

Tjörn
Möjligheternas ö hela året och för hela livet
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Möjligheternas ö hela året och för hela livetMöjligheternas ö hela året och för hela livet

Resultat invånardialog 
skolstruktur, steg 1
Kommunstyrelsen 2021-06-03
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Möjligheternas ö hela året och för hela livet

Invånardialog skolstruktur, steg 1

Enkät till vårdnadshavare och medarbetare
Enkät till elever i åk 3, 6 och 9 – utförda med assistans av lärare
Möjlighet att anmäla sitt intresse för att delta i kommande 
invånardialoger om skolstrukturen. 
Mellan perioden 10 - 23 maj, två påminnelser
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Möjligheternas ö hela året och för hela livet

Invånardialog skolstruktur, steg 1

711 vårdnadshavare har svarat. 26 % svarsfrekvens
124 medarbetare har svarat. 30 % svarsfrekvens
En svarande kan ha både rollen som medarbetare och 
vårdnadshavare
100 vårdnadshavare har anmält intresse för att delta i fortsatta 
invånardialoger
226 elever i åk 3, 6  och 9 har svarat. 45 % svarsfrekvens
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Möjligheternas ö hela året och för hela livetMöjligheternas ö hela året och för hela livet

Resultat enkät 
vårdnadshavare och 
medarbetare skolan
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Möjligheternas ö hela året och för hela livet

82 procent av de som svarat är i åldern 31-50 år. 

359



Möjligheternas ö hela året och för hela livet

Det finns representation från vårdnadshavare med barn i 
alla skolformer. 
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Möjligheternas ö hela året och för hela livet

Boendeort
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Möjligheternas ö hela året och för hela livet

Undervisning

Påståenden som 
graderas från Inte 
alls viktigt (rött) till 
Mycket viktigt 
(mörkblått).
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Möjligheternas ö hela året och för hela livet

Om undervisningen – rangordning utifrån ”Mycket viktigt”

God tillgång till elevhälsa och stödresurser 83,3 %
Kvalificerad utbildning med behöriga lärare 82,9 %
God pedagogisk utveckling 82,2 %
Alla elever på Tjörn får en likvärdig skola 77,9 %
Färre byten av lärare och kända vikarier 64,1 %
Attraktiv arbetsgivare för skolpersonal 63,9 %
Lärare som följer med eleverna i årskurserna 62,0 %
Nära till skolan 38,8 %
Fritidsaktiviteter nära skolan 17,6 %
En gemensam högstadieskola 6,0 %
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Möjligheternas ö hela året och för hela livet

A Kvalificerad 
utbildning med 
behöriga lärare

B God tillgång 
elevhälsa och 
stödresurser

C Få byten av 
lärare och kända 

vikarier

D Lärare som följer 
eleverna genom 
åren och som 
stannar kvar

E En likvärdig skola 
för alla elever

F God pedagogisk 
utveckling

G Fritidsaktiviteter 
ska ligga nära 

skolan

H Tjörn ska vara en 
attraktiv 

arbetsgivare för 
skolpersonal

I Barnen ska ha 
nära till skolan

J Alla ska gå i 
gemensam 

högstadieskola
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Vad prioriterat du högst? Välj tre alternativ
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Möjligheternas ö hela året och för hela livet

Skolmiljön 
– inne och ute
Påståenden som 
graderas från Inte 
alls viktigt (rött) till 
Mycket viktigt 
(mörkblått).
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Möjligheternas ö hela året och för hela livet

Om miljön – rangordning utifrån andel ”mycket viktigt”

Skolmiljön ska vara utformad så att elever                                                                       
känner sig säkra och trygga 94,4 %
En innemiljö med fräscha lokaler, grupprum och                                                    
möjligheter till arbetsro 80,8 %
En säker och trygg trafiksituation för hämtning/lämning                                                          
och av- och påstigning buss 74,1 %
Tillgång till gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik 68,2 %
Skolmatsal – miljön och möjlighet till matro  67,9 %
Skolmiljön ska vara tillgänglighetsanpassad  59,5 %
En skolgård där det finns mycket att göra 47,0 %
Skolans lokaler ska kunna användas till annat efter skoltid 15,4 %
Flera olika årskurser på samma skola 10,5 %
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Möjligheternas ö hela året och för hela livetMöjligheternas ö hela året och för hela livet

Resultat enkät elever 
åk 3, 6 och 9
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Möjligheternas ö hela året och för hela livet
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Möjligheternas ö hela året och för hela livet

Vad behöver du för att trivas och må bra i skolan?
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Chart Title
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Möjligheternas ö hela året och för hela livet

Kommentarer
Mat, bra lektioner och bra lärare och bra vänner
Jag behöver kompisar som är snälla
Många vänner
Jag behöver snälla kompisar och snälla fröknar
Fräschare toaletter, klassrum till 6:orna, större klassrum, renovera skolgård
Större fotbollsplan
Kompisar och arbetsro
En trygg miljö och kompisar
Skolsyster ska vara här varje dag
Fräschare toaletter, större skola, 
Vi behöver en bättre matsal
En egen idrottshall
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Möjligheternas ö hela året och för hela livet

Vad är viktigast i 
framtidens skola på 
Tjörn?
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Möjligheternas ö hela året och för hela livet

Rangordning utifrån andel ”mycket viktigt”
En skola där du får den hjälp du behöver 86,3 % (83,3)
Alla elever på Tjörn får lika bra kunskap 80,1 % (77,9)
En innemiljö med fräscha lokaler, grupprum 69,5 % (80,8)
Gång- och cykelvägar, kollektivtrafik 56,2 % (68)
En skolgård där det finns mycket att göra 36,3 % (47)
Lärare som följer dig i flera år 34,5 % (62)
Färre byten av lärare och kända vikarier 18,6 % (64,1)
Flera årskurser på samma skola 16,4 %  (10,5)                                                                                 
Du har nära till skolan 18,1 % (38,8)
Fritidsaktiviteterna ligger nära skolan 11,1 % (17,6) 
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Möjligheternas ö hela året och för hela livet

A Att alla elever på 
Tjörn får lika bra 

kunskap

B Du får lärare som 
föjer dig genom 

åren

C Du får få byten 
av lärare och 

vikarier som du 
känner

D Du har nära till 
skolan

E 
Fritidsaktiviteterna 

ska vara nära 
skolan

F En skolgård där 
det finns mycket att 

göra

G En innemiljö med 
fräscha lokaler, 
grupprum och 
möjlighet till 

arbetsro
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Möjligheternas ö hela året och för hela livet

Vad tror du är viktigast i skolan om 20 år?
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Möjligheternas ö hela året och för hela livet

Kommentarer - exempel
Att alla ska få lära sig lika mycket
Att alla är kompisar och att ingen retas
Att få ha idrott och få mat och lära sig mycket
Att vara trygg med de vuxna och att det ska finnas bra lärare och att man har någon vän och att man har någon som man tycker om
Lära sig matte, svenska och geografi
Att man ska lära sig massor av ämnen
Att alla får hjälp
Bra skolhus och bra lärare
Alla ska få rätt kunskap
Att man lyfter eleverna och hjälper dem att bli bättre
Att få eleverna att finna motivation och lärare som man kan ha en bra relation till
Att det är fräscht, att de målar och tar bort smuts på väggarna
Jag tror det är viktigast med utbildade lärare
Att man lär sig nödvändiga saker
Arbetsro, skolgården och maten
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Sida 3 (15) 
Sammanställning remissvar skolstruktur i Tjörns kommun 

1 Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 maj 2021 att remittera 
redovisade förslag till ny skolstruktur på Tjörn till samtliga nämnder 
och styrelser. Förslagen som avses är följande: 

• Alternativ 1
F-3 skola Skärhamn, Myggenäs, Rönnäng, Kållekärr
4-9 skola Häggvall/Fridas Hage
4-9 skola Skärhamn

• Alternativ 2
F-3 skola Skärhamn, Myggenäs, Rönnäng, Kållekärr
4-9 skola Häggvall/Fridas Hage
4-9 skola Bleket

• Alternativ 3
F-3 skola Kållekärr, Myggenäs
F-6 skola Skärhamn, Rönnäng
F-9 skola Häggvall/Fridas Hage

• Alternativ 4 (som idag)
F-5 skola Kållekärr, Myggenäs, Fridas Hage
F-6 skola Skärhamn, Rönnäng
6-9 skola Häggvall
7-9 skola Bleket

• Alternativ 5
F-3 skola Kållekärr, Myggenäs
F-6 skola Skärhamn, Rönnäng
7-9 Bleket
F-9 Häggvall/Fridas Hage

• Alternativ 6
F-9 skola på västra Tjörn, Bleket eller närmare Skärhamn
F-9 skola Häggvall/Fridas Hage

Mer om de olika alternativen finns att läsa i rapport om skolstrukturen 
1daterad 2021-06-04. 

Samtliga nämnder och styrelser, med undantag från Tjörns Hamnar AB, 
har inkommit med remissvar och i detta dokument finns en kortfattad 
sammanställning av svaren.  

1 Finns tillgänglig på kommunens webbplats 
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2 Remissvar barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslutet från barn- och utbildningsnämnden lyder: 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna 
förvaltningens remissvar. Barn- och utbildningsnämnden gör 
inget eget ställningstagande i frågan.  

Barn- och utbildningsförvaltningen har besvarat remissen genom att 
titta på för- och nackdelar kopplade till de föreslagna alternativen 
utifrån ett flertal olika perspektiv. De olika perspektiven är: 

• Elevperspektivet
• Lärar- och personalperspektivet
• Rektorsperspektivet
• Elevhälsan
• Särskola
• Särskild undervisning
• Skolskjuts
• Förskola

2.1 Elevperspektivet 
Faktorer som lärartäthet och storlek på skolklass har enligt flera 
forskningsstudier betydelse för elevernas resultat, den faktor som kan 
påvisas som mest betydelsefull är lärarkompetens. Forskning visar att 
av de 30 faktorer som har högst positiv påverkan på elevens lärande är 
19 kopplade till läraren, undervisningen och uppföljningen av 
undervisningen.  

Nuvarande skolstruktur är sårbar ur behörighetsperspektiv. När den 
enda MA/NO-läraren slutar eller blir sjuk så finns ingen med korrekt 
behörighet. 

Genom att elever går hela grundskoletiden på en F-9 skola kan man 
undvika de skarpa övergångarna som det är idag mellan t ex årskurs 5 
och 6 (östra Tjörn) och årskurs 6 och 7 (västra Tjörn). Eleverna kommer 
att känna merparten av sina lärare då de alla befinner sig på samma 
skola.  

Det är i dagsläget svårt att erbjuda stöd utifrån behov på alla enheter när 
det är så små och många enheter. Stora enheter får andra förutsättningar 
att organisera samt möjliggör ett likvärdigt differentierat stöd i 
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kommunen utan att elever med de största svårigheterna behöver 
transporteras till andra enheter.  

Skolans läroplan har genomgått stora förändringar sedan skolorna på 
Tjörn byggdes. Detta innebär att skolorna inte är anpassade för de krav 
på specialsalar och anpassade undervisningslokaler som dagens 
läroplan kräver. Många av de befintliga skolorna lever inte heller upp 
till dagens krav på tillgänglighetsanpassning. 

2.2 Lärar- och personalperspektivet 
Bristen på behöriga lärare är stor och förväntas öka. Större skolenheter 
har större möjligheter att utlysa heltidstjänster i specialämnen. Detta gör 
dessa skolor mer attraktiva som arbetsplats. 

Möjligheter till kollegialt samarbete och utveckling ökar på större 
enheter.  

2.3 Rektorsperspektivet 
Dagens skolstruktur ger rektorerna inga eller mycket begränsade 
möjligheter att leda en verksamhet i pedagogisk framgång och 
ekonomisk balans. Det är en sårbar situation då vissa lärarbehörigheter 
enbart har underlag för en tjänst. Det innebär att vid sjukdom eller 
vakans har rektorn ingen möjlighet att planera om sin verksamhet. 

Större enheter skapar också en möjlighet till utökat administrativt stöd 
för rektorerna.  

2.4 Elevhälsa 
Dagens skolstruktur innebär att många enheter behöver bemannas med 
personal från den centrala elevhälsan. Det sliter i sin tur på 
medarbetaren att ha flera rektorer, skolor att förhålla sig till samt många 
möten.  

En struktur med F-3 skolor är svårare att bemanna då detta kommer att 
innebära att några i personalen får ha många enheter i sin tjänst. 

En struktur med 4-9 skolor innebär fler elever per enhet vilket i sin tur 
innebär att personal får mer tid på plats på enheten och en större 
likvärdighet för eleverna. 

2.5 Särskola 
Grundsärskolan behöver en organisation som ger utrymme för 
flexibilitet, förutsägbarhet och förförståelse.  
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Grundsärskola i F-3 skolor (små enheter) kan därför få stora problem att 
möta behovet av skolhusets fysiska gestaltning och personalens 
kompetenser. Man ser den kommande konstaterande lärarbristen som 
en utmaning att rekrytera in ny personal. 

Grundsärskola i större enheter vore en förbättring. Att samlokalisera 
med andra verksamheter innebär att elever kommer att erbjudas och 
kunna ta del av kultur- och fritidsintressen. 

2.6 Särskild undervisning 
Bristen på likvärdighet är ett problem med dagens struktur då det är ett 
högre tryck på SU-gruppen (särskild undervisningsgruppen) på östra 
Tjörn. 

Vid särskild undervisning vid F-3 skolor så ser man en utmaning med 
en sådan liten grupp då det är svårt att få förutsättningar för att skapa 
en bra och likvärdig pedagogisk verksamhet. 

En skolstruktur med två F-9 skolor skulle innebära bättre förutsättningar 
för att skapa två centrala SU-grupper med olika åldersindelningar på 
respektive skola. 

2.7 Skolskjuts 
I en kommun som Tjörn med spridd bebyggelse över hela ön och stor 
andel boende på landsbygd är transportberoendet stort. Idag åker cirka 
50 % av Tjörns grundskoleelever skolskjuts till och från skolan.  

Antalet elever som är i behov av läsårskort skiljer sig inte nämnvärt 
mellan förslag 1-5 eftersom förslaget innebär att antalet skolor i stort sett 
blir oförändrat jämfört med idag. Förslag 6 med två F-9 skolor innebär 
att ca 25% fler elever jämfört med idag skulle behöva åka buss till och 
från skolan. Men det innebär också att de bussar som kommunen 
upphandlat skulle kunna utnyttjas mer effektivt med färre antal skolor i 
kommunen.  

Förslag nummer 6 innebär också ett minskat resande för personal inom 
till exempel skola, måltid, lokalvård samt kultur- och fritidsverksamhet. 

2.8 Förskola 
Sett ur ett barnperspektiv kan en sammanhållen utbildning från förskola 
till årskurs 3 bli en mjuk övergång och positiv upplevelse.  

Utifrån en rektors perspektiv kan uppdraget bli splittrat då man har tre 
olika läroplaner att följa (förskola, skola och fritids). 
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Med nuvarande resurstilldelning blir enheten för liten för att skapa en 
organisation som bär sig ekonomiskt. 

2.9 Bedömningsmatris 
Som ett komplement till rapporten med remissvaret har barn- och 
utbildningsförvaltningen även lämnat ifrån sig en bedömningsmatris 
där de olika alternativen poängsätts utifrån olika kriterier.  

Utifrån matrisen kan man se att det alternativ som får både högst 
sammanslagna poäng och högst medelvärde är alternativ 6. 

Förslag 1 Förslag 2 Förslag 3 Förslag 4 Förslag 5 Förslag 6 

Personal/organisation 2,7 2,73 2,55 2,54 2,52 3,57 

Elev 2,67 2,60 2,10 1,69 2,10 3,27 

Miljö 1,63 1,58 1,58 0,75 1,00 1,8 

Samhälle/verksamhet 2,61 2,81 1,53 1,31 1,94 4,00 

Lokaler 3 2,63 1,38 0,88 1,75 4,00 

Synergier 1,55 1,55 0,6 0,6 0,7 3,65 
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3 Remissvar kultur- och 
fritidsnämnden (KOF) 

Beslutet från kultur- och fritidsnämnden lyder: 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen i ”Remissvar 
från kultur- och fritidsförvaltningen – skolstruktur i Tjörns 
kommun.” 

Kultur och fritid har analyserat de olika förslagen och förvaltningen 
anser att förslag 6 presenterar den mest attraktiva lösningen då det tar 
ett helhetsgrepp kring kultur- fritids- och turistfrågor. 

De flesta av kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter och uppdrag 
påverkas av en förändrad skolstruktur (personal, ekonomi, synergier), 
inte minst för att skolan utgör arbetsplats för förvaltningen på både 
skoltiden och fritiden. 

Verksamheter som påverkas mest av en framtida skolstruktur är de 
verksamheter som har en fysisk etablerad verksamhet och material i 
skolorna. Dessa verksamheter är skolbibliotek, delar av Kulturskolan, 
folkbibliotek (filial), kultur- och fritidscentra och Funkis fritid. Därtill 
kommer lokaluthyrningsarbetet. Den personal som framförallt berörs av 
skolstrukturen är skol- och folkbibliotekarier, kultursamordnare, 
kulturpedagoger, ungdomskonsulenter och anläggningsvärdar.  

Gällande lokaler så är KOF:s största problem att lokalerna inte är 
anpassade/alltid åtkomliga för KOF:s verksamheter på skoltid och fritid. 
Konsekvenserna blir att KOF har svårigheter att uppnå kultur- och 
fritidsnämndens mål för barn och unga.  
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3.1 Bedömningsmatris 
KOF har graderat förslagen enligt olika kategorier såsom mål/krav, 
personal/organisation, elev/barn, miljö, samhälle/verksamhet, lokaler 
samt synergier. Efter poängsättning av varje kategori med max 4 poäng 
per kategori så har ett medelvärde räknats ut. Graderingen bedöms 
utifrån medelvärdet och ser ut enligt nedan: 

Förslag 1 Förslag 2 Förslag 3 Förslag 4 Förslag 5 Förslag 6 

Mål/krav 4,0 3,3 3,6 2,1 2,1 4,0 

Personal/organisation 2,9 1,7 2,9 1,3 1,3 3,6 

Elev/barn 2,9 2,3 2,8 1,7 1,7 3,0 

Miljö 3,3 2,8 3,3 1,2 1,2 3,3 

Samhälle/verksamhet 3,2 1,5 2,9 1,2 1,2 3,4 

Lokaler 3,5 2,1 3,2 1,5 1,5 3,5 

Synergier 4,0 2,0 3,5 1,5 1,5 4,0 

3.2 Slutsats 
Förutsatt att det västra navet byggs i närhet till Skärhamns infrastruktur, 
så anser KOF att förslag 6 är det bästa förslaget. Det är det enda förslaget 
som sätter in skolstrukturen i en översiktlig planering av Tjörns framtid. 
Det rimmar bäst med kommunövergripande vision och mål, samt 
förvaltningsövergripande mål. 

Genom förslagets bredare anslag kan skolorna anpassas till 
allmännyttan och föreningslivet för högre grad av synergieffekt och 
samverkan, vilket står kopplat till barnens hälsa. Förslaget möjliggör att 
en god allmän kommunikation till och från skolor även på fritiden 
upprättas. Fler barn kan därmed deltaga i Deltas aktiviteter vilket 
borgar för en mer jämlik kultur och fritid.  

Förslag 6 inbegriper även mindre resande under arbetstid för personalen 
vilket leder till attraktivare arbetsplats.  
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4 Remissvar 
samhällsbyggnadsnämnden 

Beslutet från samhällsbyggnadsnämnden lyder: 

”Samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig till kommunstyrelsen i 
enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 
daterat 2021-08-19, med ändring av stycket ”klimat och miljö” där 
ordvalet ”som Skärhamn” stryks” 

Samhällsbyggnadsförvaltningen lyfter upp olika perspektiv som de 
uppfattar som viktiga att poängtera inför beslut om en ny skolstruktur, 
nämligen: 

• En ny skolstruktur bör gå hand i hand med nuvarande översiktsplan
och det pågående arbetet med att ta fram en ny översiktsplan.
Speciellt är detta kopplat till lokaliseringen av skolorna.

• Hur förskola och skola fungerar och är strukturerad är viktiga
parametrar när det gäller hur kommunen uppfattas som en plats att
leva och bo på – för både nya och befintliga kommuninvånare. Om
kommunen vill behålla och dessutom attrahera nya
kommuninvånare bör föräldraperspektivet lyftas fram mer i
diskussionerna om en framtida skola på Tjörn.

• Tjörns vision pekar ut ”närhet” och ”småskalighet” som viktiga
värden som ska känneteckna Tjörn. Beslut om en ny skolstruktur bör
beakta detta.

• Exploatering av nya områden och ny lokalisering i befintliga
områden behöver göras utifrån miljö- och klimatanpassningshänsyn.

• Även beslut om den fortsatta användningen av eventuellt frigjorda
befintliga lokaler behöver göras utifrån miljö- och
klimatanpassningshänsyn.

• En ny skolstruktur bör beakta hur transporterna till och från skola
och annan kommunal verksamhet påverkas. Tillgång till
kollektivtrafik och alternativa transporter till bil bör finnas. Större
enheter medför ett större underlag för att kunna skapa en bra
kollektivtrafik.
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5 Remissvar socialnämnden 

Beslutet från socialnämnden lyder: 

Socialnämnden överlämnar yttrandet som sitt remissvar till 
kommunstyrelsen avseende skolstruktur. 

Socialnämnden avstår att yttra sig i frågan om vilket av de sex olika 
alternativen som är att föredra då man menar att denna bedömning bör 
göras av barn- och utbildningsnämnden såsom ansvarig nämnd för 
skolverksamheten. 

Socialnämnden trycker på vikten av att LSS-verksamheten 
implementeras i både skolverksamhet och i fritidsverksamheten genom 
att denna verksamhet finns i nära anslutning till skolans verksamheter. 
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6 Remissvar Tjörns Bostads AB 

Beslut från styrelsen i Tjörns Bostads AB lyder: 

Styrelsen beslutar att 
1. Anta ”remissvar Tjörns Bostads AB – skolstruktur Tjörns
kommun”.
2. Lokalförsörjningsplan och skolstruktur innebär en byggprocess
där ett antal beslut kommer att fattas under en lång tidsrymd. För
bolagets del är det helt avgörande att beslut leder till så snabb
byggstart som möjligt, i synnerhet vad gäller området vid
Bleketskolan. Där står värden på spel för bolaget.
3. I övrigt gör bolaget inget eget ställningstagande i frågan.

Tjörns Bostads AB har med utgångspunkt från bolagsordningen och 
ägardirektiv bedömt de olika förslagen i remissen utifrån följande 
perspektiv: 

• Möjlighet att uppnå synergier med andra verksamheter
• Möjlighet att effektivisera bolagets tjänster
• Möjlighet att främja kommunens bostadsförsörjning
• Möjlighet att utveckla Tjörn till en attraktiv kommun

Slutsatsen av bedömningen och analysen är att alternativ 6 är det bästa 
alternativet då det: 

• Främjar kommunens bostadsförsörjning då lokaler och mark ägda av
bolaget frigörs och ger plats för nya bostäder alternativt
verksamheter

• Möjliggör exploatering och nybyggnation utan att ny mark behöver
tas i anspråk

• Möjliggör etappvis nybyggnation av två nya f-9 skolor
• Möjliggör ökade skatteintäkter i och med att nya bostäder kan

byggas och nya kommuninvånare kan flytta in
• Möjliggör effektivisering av bolagetstjänster då det blir färre och

större arbetsplatser
• Underlättar den långsiktiga kommungemensamma

lokalförsörjningsprocessen
• Skapar möjlighet att öka utbudet av hyresrätter
• Ökar Tjörns attraktivitet som boendekommun då det ger möjlighet

att tillgodose ett varierat bostadsbestånd
• Gynnar näringslivet då lokaler och mark som frigörs kan nyttjas för

expansion och nyetableringar inom näringslivet.
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I remissvaret presenterar även TBAB olika idéer för hur byggnation av 
de två nya skolorna skulle kunna se ut samt hur de lokaler som frigörs 
skulle kunna användas till bostäder och verksamheter. 
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7 Remissvar Tjörns Måltids AB 

Beslut i styrelsen Tjörns Måltids AB lyder 

Styrelsen yttrar sig i enlighet med upprättat förslag till yttrande. 

Bolaget har analyserat de olika förslagen med slutsats att förslag 6 
skapar störst förutsättningar för bolaget att nå de politiska 
målsättningarna. 

Val av skolstruktur kommer att påverka antal kök som i sin tur har en 
stor betydelse för personal- och administrationskostnad framöver. 
Förslag 6 innebär att bolagets tjänster blir konkurrenskraftiga även med 
ett utökat elev- och barnantal. 

För att kunna bedriva en lagstadgad måltidsverksamhet med ett utökat 
elev- och barnantal kommer, oavsett val av skolstruktur, utformning och 
dimensionering av kök och matsalar att påverkas. Förslag 4 innebär att 
alla kök samt matsalar är kvar som idag vilket kommer att kräva flest 
antal åtgärder. 

En av grundförutsättningarna för att uppnå bra måltider i skolan är att 
ha en verksamhet som lockar till sig kompetent och engagerad personal. 
Där ser Tjörns Måltids AB att förslag 6 bidrar till högst andel 
heltidstjänster och lägst antal individer med deltid. 

Val av ny skolstruktur möjliggör även för nya tillagningskök och 
synergier med skolans verksamhet. Med nya förutsättningar kring 
utformning av kök och skolmatsalar ges möjlighet att utnyttja 
matsalarna till andra ändamål, både dag- och kvällstid. Förslag 6 
innebär färre kök med större arbetsplatser vilket möjliggör för en 
säkrare kompetensförsörjning och en attraktivare arbetsmiljö. 

Tjörns Måltids AB föreslår att kommunen arbetar vidare med förslag 6 
då förslaget bedöms ge bäst förutsättningar för bolaget att bedriva en 
effektiv, professionell och integrerad måltidsverksamhet även i 
framtiden. 
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Förslaget bedöms vara det som bäst kan möta framtida utmaningar med 
ett ökat elev- och barnantal och med bibehållen kvalité och 
kostnadseffektiv måltidsservice. Det bedöms att förslag 6: 

• Bidrar till lägst personal- och administrationskostnader
• Bidrar till högst andel heltidstjänster
• Säkrar kompetensförsörjningen med större arbetsplatser och ett

kollegialt lärande
• Ökar möjligheten för utveckling av måltidsservicen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-16 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 91 

Remiss till samtliga nämnder och styrelser avseende 
Skolstruktur i Tjörns kommun 

2021/130 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens 
remissvar. Barn- och utbildningsnämnden gör inget eget 
ställningstagande i frågan.  
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 maj 2021 att 
remittera de redovisade förslagen avseende skolstruktur och 
lokalförsörjning inom Tjörns kommun till samtliga nämnder och 
styrelser. Förslagen som avses är följande:  

Förslag 1: Skolstruktur enligt KF beslut, östra navet 4–9 Häggvall och 
västra navet Skärhamn 4–9 enligt lokalstrategens rapport februari 2021 

Förslag 2: Skolstruktur enligt KF beslut, östra navet 4–9 Häggvall och 
västra navet Bleket 4–9  

Förslag 3: Skolstruktur F-6 i Skärhamn och Rönnäng. F-3 i Kållekärr och 
Myggenäs. F-9 i Häggvall-Fridas Hage.  

Förslag 4: Nollalternativ, dvs skolstruktur enligt dagsläget  

Förslag 5: Skolstruktur enligt dagsläget i väster, dvs. Skärhamn och 
Rönnäng F-6, Bleket 7 - 9 samt enligt KF beslut i öster dvs. Kållekärr och 
Myggenäs F-3 och Häggvall / Fridas Hage F-9.  

Förslag 6: Lokalförsörjningsplan för hela kommunkoncernen. Två 
kultur- och kompetenscentrum i F-9-nav (ett i Häggvall och ett på 
västra Tjörn mellan Skärhamn och Bleket)  

11 mars 2021 beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet om 
skolstruktur för vidare utredning utifrån fem tilläggsalternativ. Barn- 
och utbildningsförvaltningen deltog på KSAU:s möte den 24 april där 
förvaltningschef föredrog de förutsättningar som ligger till grund för 
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Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

värdering och beräkning i samtliga förslag. Detta avsåg både dåvarande 
förslag (alternativ 1–5) samt nu också förslag 6. 

Dessa förutsättningar är:  

- Att tilldelningsresursen till skolan, det vill säga skolans samtliga 
skolformer vilka bedrivs av kommunen i egen regi ligger fast, varken 
ökar eller minskar. Det är samma resurs vilken fastställdes i 
detaljbudgetbeslutet 28 feb 2019.  

- Att vi använder den senaste befolkningsprognosen för beräkningar av 
kommande elevunderlag. 

- Att vi använder ett teoretiskt delningstal (f-3 = 23, 4–9 = 27 
elever/klass) främst på grund av att vi vet att de små klasser vi har idag 
inte kan finansieras av nuvarande tilldelningsresurs.  

- Att vi använder den lärar-resurs per årskurs vilken gällande timplaner 
stipulerar. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har besvarat remissen genom att 
utifrån ett flertal perspektiv beskriva nuvarande skolstruktur utifrån 
vilka utmaningar och möjligheter man ser i Tjörns kommun. Detta har 
ställts mot de olika förslagen. Förslag 1–6 behandlas löpande i 
rapporten utifrån respektive perspektiv. 

Sammanfattning av några perspektiv från förvaltningens 
remissvar: 

Elevperspektiv:  
Faktorer som lärartäthet och storlek på skola och skolklass har enligt 
flera forskningsstudier betydelse för elevernas resultat, men den faktor 
som kan påvisas som mest betydelsefull är lärarkompetens. Nuvarande 
skolstruktur är sårbara ur behörighetsperspektiv. När den exempelvis 
enda MA/NO-läraren slutar eller blir sjuk, finns ingen annan med 
korrekt behörighet.  

Det är idag svårt att erbjuda särskilt stöd utifrån behov på alla enheter 
när det är så små och många enheter. Stora enheter får andra 
förutsättningar att organisera ett stöd på olika nivåer som möter olika 
behov. Två stora nav möjliggör ett likvärdigt differentierat stöd i 
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kommunen utan att elever med de största svårigheterna behöver 
transporteras till andra enheter. 

Lärar- och personalperspektiv:  
Bristen på behöriga lärare och förskollärare är stor och förväntas öka 
avsevärt. Framför allt inom svår-rekryterade och “små” ämnen som 
exempelvis musik och slöjd men generellt även alla ämnen, ökar 
möjligheterna med större skolenheter till att i större omfattning utlysa 
och tillsätta heltidstjänster. Detta i sig gör alltid tjänster mer attraktiva 
än deltidstjänster eller heltidstjänster som är uppdelade på flera 
enheter. 

Rektorsperspektiv: 
Dagens skolstruktur, samt de varianter av skolstrukturer som finns 
föreslagna och innehåller delar med samma små enheter som idag, ger 
rektorer inga eller mycket begränsade möjligheter att leda en 
verksamhet i pedagogisk framgång och i ekonomisk balans. 

Enheter av ovan karaktär är framför allt för sårbara då de till exempel 
erbjuder underlag för enbart en tjänst inom vissa lärarbehörigheter. Det 
innebär att vid sjukdom eller vakanser orsakas stora risker där eleverna 
inte får den kvalité i utbildning de har rätt till samtidigt som 
måluppfyllelsen sannolikt minskar. Vid sådana tillfällen har rektor 
ingen möjlighet att planera om sin verksamhet. 

Elevhälsan: 
Dagens skolstruktur innebär att många enheter behöver bemannas med 
personal från den centrala elevhälsan. Det sliter på medarbetaren att ha 
flera skolor, olika rektorer att förhålla sig till och många möten. 

En struktur med F-3-skolor är svårare att bemanna, då detta kommer 
att innebära att några i personalen får ha många enheter i sin tjänst. 

En struktur med 4–9-skolor innebär fler elever per enhet vilket innebär 
att elevhälsans personal får mer tid på plats på enheten och deras 
respektive tjänster blir bättre och genererar en större likvärdighet för 
eleverna. 

Med endast två enheter uppstår likvärdighet, både ur ett personal - 
men framför allt elevperspektiv. 
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Skolskjuts: 
Antalet elever i behov av läsårskort skiljer sig inte nämnvärt mellan 
förslag 1 – 5. Det beror på att antalet skolor i dessa förslag i stort sett 
blir oförändrat jämfört med idag. 

Förslaget med två F-9-skolor innebär att ca 25% fler elever jämfört med 
idag skulle behöva åka buss till och från skolan. 

Samverkan 
FSG 2021-06-09 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-06-16 
Remissvar barn- och utbildningsförvaltningen 2021-06-14 
Värdering och viktning förslag 1–6 
Beslut KSAU 2021-05-20 - Beslut om remiss 
Återremiss till KSAU den 20 maj 2021 – 5 alternativ 
Presentation – KSAU 210520  
Samtliga nyttobedömningar 210520 
Resultat invånardialog – 2021-06-02 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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1 Remissen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 maj 2021 att remittera 

de redovisade förslagen avseende skolstruktur och lokalförsörjning 

inom Tjörns kommun till samtliga nämnder och styrelser.  

Förslagen som avses är följande:  

 

Förslag 1: Skolstruktur enligt KF beslut, östra navet 4–9 Häggvall och 

västra navet Skärhamn 4–9 enligt lokalstrategens rapport februari 2021  

  

Förslag 2: Skolstruktur enligt KF beslut, östra navet 4–9 Häggvall och 

västra navet Bleket 4–9   

  

Förslag 3: Skolstruktur F-6 i Skärhamn och Rönnäng. F-3 i Kållekärr och 

Myggenäs. F-9 i Häggvall-Fridas Hage.  

  

Förslag 4: Nollalternativ, dvs skolstruktur enligt dagsläget  

 

Förslag 5:  Skolstruktur enligt dagsläget i väster, dvs. Skärhamn och 

Rönnäng F-6, Bleket 7 - 9 samt enligt KF beslut i öster dvs. Kållekärr och 

Myggenäs F-3 och Häggvall / Fridas Hage F-9.  

  

Förslag 6: Lokalförsörjningsplan för hela kommunkoncernen. Två 

kultur- och kompetenscentrum i F-9-nav (ett i Häggvall och ett på västra 

Tjörn mellan Skärhamn och Bleket)    

 

11 mars 2021 beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet om 

skolstruktur för vidare utredning utifrån fem tilläggsalternativ.   

Barn- och utbildningsförvaltningen deltog på KSAU:s möte den 24 april 

där förvaltningschef föredrog de förutsättningar som ligger till grund 

för värdering och beräkning i samtliga förslag. Detta avsåg både 

dåvarande förslag (alternativ 1–5) samt nu också förslag 6.  
 

Dessa förutsättningar är:  
 

- Att tilldelningsresursen till skolan, det vill säga skolans samtliga 

skolformer vilka bedrivs av kommunen i egen regi ligger fast, 

varken ökar eller minskar. Det är samma resurs vilken 

fastställdes i detaljbudgetbeslutet 28 feb 2019.  

 

- Att vi använder den senaste befolkningsprognosen för 

beräkningar av kommande elevunderlag. 
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- Att vi använder ett teoretiskt delningstal (f-3 = 23, 4–9 = 

27 elever/klass) främst på grund av att vi vet att de små klasser vi 

har idag inte kan finansieras av nuvarande tilldelningsresurs. 
 

- Att vi använder den lärar-resurs per årskurs vilken gällande 

timplaner stipulerar. 
 

 

Följande rapport avser besvara remissen genom att utifrån ett flertal 

perspektiv beskriva nuvarande skolstruktur utifrån vilka utmaningar 

och möjligheter man ser i Tjörns kommun. Detta ställs mot de olika 

förslagen. Förslag 1–6 behandlas därmed löpande i texten utifrån 

respektive perspektiv.  

 

 

 

Lena Ericsson, 

Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 

2021-06-14 
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2 Elevperspektiv 

2.1 Förutsättningar att möta behöriga lärare – 
nuvarande skolstruktur 

Med dagens struktur med många små skolor kan konstateras att de 

behöriga lärare vi har idag inte används på adekvat sätt. Nuvarande 

skolor är sårbara ur behörighetsperspektiv. När den exempelvis enda 

MA/NO-läraren slutar eller blir sjuk, finns ingen annan med korrekt 

behörighet. 

Faktorer som lärartäthet och storlek på skola och skolklass har 

enligt flera studier betydelse för elevernas resultat, men den 

faktor som kan påvisas som mest betydelsefull är lärarkompetens 

(Hattie, 2012).  

På en större skola finns flera lärare med samma eller 

liknande behörighet. Ju fler skolor vi har, desto mer ökar risken att 

elever möter obehöriga lärare då bristen på behöriga lärare är stor och 

förväntas öka. Genom att personalstyrkan är större finns också större 

möjligheter för rektor att under till exempel en sjukdomsperiod planera 

om. Denna möjlighet är i nuvarande skolstruktur obefintlig och risken 

för undervisning av sämre eller undermålig kvalitet är betydligt större 

idag när den möjligheten saknas. 

2.1.1 Förutsättningar att möta behöriga lärare – större 
skolenheter 

Genom att elever istället går hela grundskoletiden, inklusive nuvarande 

förskoleklass, på en F-9-skola kan man kartlägga dagens lärare och deras 

behörighet i ämnen och årskurser. Det innebär att de skarpa 

övergångarna mellan till exempel årskurs 5 och 6 (östra Tjörn) och 

årskurs 6 och 7 (västra Tjörn) helt kan undvikas och då även det 

omfattande arbete som personal på låg-och mellanstadieskolorna och 

högstadieskolorna lägger ner på att försöka överbrygga 

dessa övergångar. 

 

Om dessa lärare med exempelvis behörigheter som F-3, F-6 och 4–6 och 

4–9 (ibland även gymnasiet) befinner sig på samma skola tillsammans 

med eleverna, kan rektor med god planering och tjänstefördelning i 

mycket hög utsträckning undvika tvära byten av flera lärare för 

eleverna. Det blir istället en generisk mjukare övergång under hela F-9-

tiden.  Eleverna känner alltid merparten av sina lärare och att lära känna 

nya lärare blir enbart en mindre del i skolgången eftersom man känner 

de flesta andra sedan tidigare.  
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2.2 Trygghet 
Forskning kring mobbning och storlek på skola är inte entydig. Vissa 

studier påvisar lika mycket mobbning i stora som i små skolor. 

Forskningen visar att mobbningen lättare upptäcks på små skolor, 

medan större skolor har större beredskap att hantera och förebygga 

mobbning. (Göteborgs Stad, 2020) 

 

På en stor skola går de små barnen tillsammans med grundskolans 

äldsta elever. Skolor som rymmer elever från förskoleklass till och med 

årskurs 9 utformas vanligen så att elever i de olika stadierna vistas i 

olika delar av skolan och med separerade entréer. Även om skolan är 

stor så kan man på det sättet ändå skapa trygghet genom egna mindre 

hemvister och därtill kopplade elevutrymmen. Den jämförelsevis stora 

personalgruppen och det sätt man organiserar undervisningen, det vill 

säga så att många lärare känner flera klasser, bör kunna bidra till en 

ökad möjlighet till tillsyn.  

2.3 Möjlighet till stöd   
Det är idag svårt att erbjuda särskilt stöd utifrån behov på alla enheter 

när det är så små och många enheter. Det finns olika och mycket varierat 

behov av stöd att det behöver vara mer differentierat, vilket är svårt att 

genomföra med så små och många enheter som inte har resurser att 

möta de olika behoven och anpassningar.   

Stora enheter får andra förutsättningar att organisera ett stöd på olika 

nivåer som möter olika behov.  

Två stora nav möjliggör ett likvärdigt differentierat stöd i kommunen 

utan att elever med de största svårigheterna behöver transporteras till 

andra enheter. Det skulle möjliggöra för elever att både delvis gå i 

särskild undervisnings-grupp men samtidigt ha kvar samma 

klasstillhörighet som tidigare. Idag behöver de yngre elever med svår 

autism byta skola för att få särskild undervisnings-grupp.  

2.4 Skolans storlek som faktor för elevens lärande  
Resultaten från den forskning som intresserat sig för relationen 

mellan skolstorlek och utbildningskvalitet och elevers skolresultat är 

inte entydig. Det går både att finna forskning som visar på såväl positiva 

som negativa samband mellan skolans storlek och undervisningskvalitet 

och elevers prestationer. Vad som gemensamt framhålls är 

att skolstorlek som ensam faktor inte har något större förklaringsvärde 
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utan måste förstås tillsammans med andra faktorer. (Skolverket, 1996) 

(Adolfsson, 2014) 

 

Forskarna Jan Håkansson och Daniel Sundberg (2020) på 

Linnéuniversitet har sammanställt svensk och internationell 

skolforskning de senaste två decennierna för att utifrån evidensbaserad 

forskning ge vägledning att utveckla kvalitativt god undervisning. 

Forskningen visar att strukturella faktorer såsom skolstorlek, 

utbildningsprogram, skolans ekonomiska tilldelning och klasstorlek, i 

mycket liten utsträckning påverkar elevernas skolprestationer. Det är 

lärarnas kompetenser som är den viktigaste kvalitetsfaktorn för barns 

lärande.  

 

Sammantaget är lärarens betydelse fundamental. Av de 30 faktorer som 

har högst positiv effekt på elevens lärande är 19 kopplade till läraren, 

undervisningen och uppföljning av undervisningen (Hattie, 2012).  

2.5 Läroplan och anpassade lokaler 
Skolans läroplan har genomgått stora förändringar sedan skolorna på 

Tjörn byggdes. Idag har till exempel eleverna redan i årskurs 6 

undervisning i hem- och konsumentkunskap och moderna språkval. Det 
innebär dels att eleverna behöver ha behöriga lärare i dessa ämnen, dels 

att det behöver finnas anpassade lokaler att bedriva undervisning 

i. Elevunderlaget i en F-6 skola är i dagsläget för litet för att kunna fylla 

en lärartjänst med dessa behörigheter. Som strukturen ser ut idag 

behöver därför elever som går i årskurs 6 på Skärhamns och Rönnängs 

skola åka med en extrainsatt buss till och från Bleketskolan för att få 

undervisning i dessa ämnen.   

 

Att ha tillgång till andra typer av anpassade undervisningslokaler som 

exempelvis NO-salar med möjlighet till laborationer eller väl utformade 

musik- och bildsalar är, utifrån läroplanen, inget krav för att 

undervisning i dessa ämnen ska kunna genomföras för elever i låg- och 

mellanstadiet. Däremot skulle det ge betydligt bättre förutsättningar för 

läraren att bedriva undervisning med högre kvalitet och väcka elevernas 

lust och nyfikenhet att lära.   
 

Timplanen för idrott- och hälsa har också förändrats, då den ökat med 

hela hundra timmar i för elever i årskurs 4–9 från läsåret 2018/2019 till 

läsåret 2021/2022. Detta ökar belastningen på de befintliga 

idrottshallarna avsevärt. På Häggvallskolan, där även elever från Fridas 

Hage får sin idrottsundervisning, är det redan idag svårt att 

få ihop schemaläggningen för de timmar som krävs enligt läroplanen 
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för varje årskurs. Förslag 6 föreslår två stora skolnav med två fullstora 

idrottshallar på respektive nav. Det här innebär att fler klasser skulle 

kunna ha undervisning i idrott och hälsa samtidigt.  

2.5.1 Framtidens tekniska skola 
Den begränsade digitala utrustning vi har idag, för till exempel 

programmering används i mycket liten skala. Tjörns kommun har 3D-

skrivare, VR-utrustning samt ett antal LEGO-robotar. För att 

utrustningen ska kunna användas krävs logistik vid planering, bokning 

och förflyttning mellan enheterna. Utrustningen placeras därefter i det 

enskilda klassrummet vilket kan innebära både trängsel och att den blir 

tillgänglig endast för den berörda klassens elever. Vi saknar idag 

utrymme på skolorna där elever och lärare kan använda och testa den 

nya tekniken. Färre och större skolor skulle ge möjligheten att utforma 

en yta per skola med exempelvis ”Makerspace”, studio för inspelning 

och redigering (för både elever och lärare), greenscreenrum etc. där ny 

teknik finns tillgänglig alltid - för alla.  När tekniken görs tillgänglig 

kommer nya förmågor att ta form.  

I framtidens skola behöver eleverna ha tillgång till och kunna använda 

sig av utrustning som de inte har tillgång till hemma. 

Barn lär på olika sätt och den fysiska miljön behöver svara upp mot 

detta genom att erbjuda en bred variation av miljöer och ge lärare och 

elever möjlighet att anpassa den fysiska miljön efter behov. 

Under pandemin har distansundervisning varit en framgångsfaktor för 

vissa elever. Från och med 1 juli 2021 ändras reglerna för fjärr- och 

distansundervisning för grund- och gymnasieskolan vilket gör det 

möjligt för skolor att använda fjärr- och distansundervisning i större 

utsträckning än vad som är möjligt idag (Skolverket , 2021). Möjligheter 

för en framtida teknisk förändring behöver finnas i skolan lokaler. 

 

Möjligheten att förändra lokaler skulle kunna innebära fler små rum för 

att erbjuda enskildhet för elever på vissa lektioner eller att de vid behov 

deltar digitalt, medan de kan vara med kompisar på rasterna och i de 

ämnen där det krävs att vara fysiskt på samma plats. 

 

Utifrån ovan resonemang kring läroplan, timplan och fullt nyttjande av 

lärares tjänster, skapas bäst förutsättningar för en effektiv organisation 

med större skolor. Det borgar för en högre nyttjandegrad 

av lärosalar och det blir lättare att samordna undervisning i exempelvis 

språkval för elever i årskurs 6 då högstadiets lärare finns i samma 

skola.   

405



 

 

Sida 11 (42) 

Remissvar barn- och utbildningsförvaltningen - 

Skolstruktur i Tjörns kommun 

 

2.6 Tillgänglighet och delaktighet 
Tillgängliga lokaler innebär bland annat att personer med 

funktionsvariation kan ta sig in i byggnaden, röra sig i lokalerna och att 

det går att utrymma lokalerna vid en nödsituation. Det kan också 

innebära att det finns skyltar och symboler som alla kan ta del av och att 

det finns kontrastmarkeringar och hörteknik i lokalerna.  

 

För skolan handlar tillgänglighet om att anpassa den pedagogiska, 

fysiska och sociala miljön så att alla elever får så goda förutsättningar 

som möjligt att lära. En god tillgänglighet i lokalerna leder därmed till 

ökad delaktighet. I skolan handlar det ofta om att vara en del i ett 

gemensamt lärande till exempel i klassrummet och att få vara med i 

kamratgemenskapen. Lokalernas utformning kring 

exempelvis färgsättning och ljus- och ljudmiljö spelar därför en oerhört 

viktig roll för elevernas inlärning och förmåga att koncentrera sig.  Det 

är både ett omfattande och kostsamt arbete att tillgänglighetsanpassa 

gamla lokaler så att elever och personal med funktionsvariationer kan 

förflytta sig obehindrat och delta i skolans aktiviteter.  

 

Många av Tjörns befintliga skolor byggdes under 1960-talet och är ofta 

utformade så att klassrummen ligger i direkt anslutning till korridor och 

entré. Dessa utrymmen är sällan ljuddämpade och är ett vanligt tillhåll 

för elever under rasten. Detta skapar mycket buller som stör eleverna 

som sitter i klassrummet. Ofta saknas också grupprum i anslutning till 

klassrummet, vilket gör det svårt för läraren att dela sin klass i mindre 

grupper utan att behöva ta ytterligare en resurs i anspråk. Många av de 

grupprum som finns på skolorna idag är heller inte ändamålsenliga då 

de även fungerar som genomfart för andra elever.  Detta är aspekter 

som måste tas höjd för oavsett skolstruktur.  

 

Att tillgänglighetsanpassa lokaler är enklare vid nybyggnation än 

genom att bygga om befintliga lokaler, detta eftersom nuvarande lokaler 

inte är byggda med hänsyn av tillgänglighet för alla. 

 

2.7 Elevernas tillgång till fritidsverksamhet 
 

Fritidshem ska erbjudas från förskoleklass till och med vårterminen det 

år då eleven fyller 13 år. Från och med höstterminen det år då eleven 

fyller 10 år får huvudmannen erbjuda öppen fritidsverksamhet i stället 

för fritidshem. 
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Om Bleket- och Häggvallskolan har elever från 10 år behöver man ha en 

tanke kring var elever som önskar ”öppen fritidsverksamhet” ska vara, 

på sin tidigare lågstadieskola eller på sin nuvarande 4–9 skola. Man 

behöver också ha en tanke runt vem som är rektor för dessa elever samt 

vilken personal som ska användas. 

 

Öppen fritidsverksamhet tillhör så kallad annan pedagogisk verksamhet 

som bedrivs i stället för utbildning inom skolväsendet. Öppen 

fritidsverksamhet är inte en egen skolform och ingår inte i skolväsendet. 

Det innebär till exempel att det inte nödvändigtvis behöver vara skolans 

rektor som är chef för den öppna fritidsverksamheten utan att det 

exempelvis skulle kunna vara kultur- och fritidsförvaltningen. Då kan 

även gemensamma lokaler användas för ändamålet. 

 

I de fall då öppen fritidsverksamhet erbjuds på bara två skolor ökar 

sträckan för flera elever att ta sig hem själva. Det kan få till följd att de 

stannar längre i fritidsverksamheten. Det kan innebära ett större 

personalbehov.  

 

2.7.1 Fritidsverksamhet vid F-3-skolor 
Fritidspersonal samt anpassade lokaler behövs på alla skolor. Även 4–9-

skolorna.  

Om kultur- och fritidsförvaltningens lokaler är i samma byggnad kan 

öppen fritidsverksamhet täcka behov för dessa elever avseende 

personal. Vi ser dock ett problem i att eleverna då skulle ha olika chef 

för skoldagens olika delar. Samverkansproblem kan uppstå. 

Personal för öppen fritidsverksamhet till 13 år bör ligga under skolans 

rektor.  

 

På F-3 skolorna tror vi att fritidsverksamheten gynnas då flertalet barn 

går på fritids och man kan se barnets hela dag.  

 

2.7.2 Fritidsverksamhet vid struktur med både F-3-skolor 
och F-6-skolor 

För västra Tjörn blir det ingen förändring från idag. Fördelen med större 

nav på Häggvall kan vara att fritidsverksamheten kan få bättre 

anpassade lokaler. 
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2.7.3 Fritidsverksamhet vid struktur med två F-9-skolor 
Fritidshemspersonal samt anpassade lokaler behövs på båda naven. 

Rektor för de olika stadierna ansvarar för fritidsverksamheten. Eleven 

har samma rektor hela dagen vilket kan vara en fördel. 

 

Trafiksituationen måste anpassas eftersom elever på fritidsverksamhet 

lämnas och hämtas av vårdnadshavare. Infrastruktur och logistik måste 

planeras utifrån detta. 

 

I de fall då öppen fritidsverksamhet erbjuds på bara två skolor ökar 

sträckan för flera elever att ta sig hem själva. Det kan få till följd att de 

stannar längre i fritidsverksamheten. Det kan innebära ett större 

personalbehov. Fördelen med större nav kan vara att 

fritidsverksamheten kan få bättre anpassade lokaler och fler möjligheter 

till varierad verksamhet.  

 

2.7.4 Fritidshemmets synergier med kultur- och fritid 
Barn- och utbildningsförvaltningen ser stora vinster med ett bättre 

samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen med två stora nav. 

Eleverna har bättre förutsättningar att få tillgång till kultur- och 

fritidsaktiviteter i direkt anslutning till skoldagen, vilket möjliggör för 

fler att få tillgång till dessa aktiviteter på ett mer likvärdigt sätt. Inte bara 

de elever där föräldrar kan köra. Detta gynnar elevernas hälsa och 

mående och främjar även skolresultaten. Kultur- och 

fritidsförvaltningen kan ihop med skolan ha förebyggande projekt, som 

exempelvis dans för hälsa som kultur- och fritid arrangerar redan idag.  

Hälsofrämjande aktiviteter kan också utvecklas på ett bättre sätt och 

även riktas till de elever som har störst behov. Det kan till exempel 

riktas mot grupper för att förebygga fetma och psykisk ohälsa.   

Inom fritidshemmens verksamhet skulle man också få större samarbete 

mellan skola och kulturpedagoger.  
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3 Lärar- och personalperspektiv 

3.1 Kompetensutveckling och kollegialt lärande 
Den samlade inre, befintliga kompetensen i ett kollegium blir 

givetvis större, både bredare och djupare, på en större arbetsplats. Det 

betyder även att möjligheten att öka den enskildes kompetens genom 

samverkan på arbetsplatsen är avsevärt bättre på en större jämfört en 

mindre arbetsplats. 

Då skolan som arbetsplats behöver tillägna sig ny kunskap, till exempel 

genom nationella myndigheter, nätverk eller upphandlad utbildning, är 

möjligheterna bättre på en större skola då rektor helt enkelt förfogar 

över mer ekonomiska medel för detta. 

 

Möjligheterna till kollegialt samarbete och även kollegial utveckling 

ökar med större arbetsplatser. Ju fler lärare som finns på en skola desto 

mer samlad kompetens och mer kraft till utveckling finns. Kollegialt 

samarbete, utveckling och lärande ska inte genomföras enbart utifrån 

lärarnas perspektiv utan med elevernas ökade måluppfyllelse i fokus. 

Samtidigt är det ur ett lärar-perspektiv attraktivt att det finns många 

lärare inom det egna ämnet/ämnesområdet på en skola för att 

ämnesutveckling ska kunna genomföras. Det är också attraktivt att man 

kan samlas flera lärare i ett arbetslag runt den grupp elever man 

tillsammans har ansvar för. Sannolikheten att alla dessa lärare har rätt 

behörighet ökar med storleken på skolan och då ökar sannolikheten att 

eleverna får undervisning av god kvalitet. 

 

Det läraren vet, kan och gör är en av de starkaste påverkansfaktorerna 

på lärande. Lärare behöver vara instruktiva, påverkande, 

omhändertagande, aktivt och passionerat engagerade i undervisning 

och lärande. Lärare behöver vara medvetna om vad varje elev tänker 

och kan för att skapa meningsfulla erfarenheter i ljuset av detta, samt 

själv ha goda kunskaper om sitt ämne för att kunna erbjuda meningsfull 

återkoppling till stöd för elevens progression. Lärare behöver kunna 

lärandemålen och kriterierna för måluppfyllelse för sina lektioner och 

veta hur bra de når dessa kriterier för alla sina elever, samt veta vad som 

är nästa steg, i ljuset av skillnaden mellan elevens nuvarande kunskap  

och kriterierna för måluppfyllelse.  

 

Det är också rimligt att anta att personalen på större skolenheter i större 

utsträckning får möjlighet till kollegialt lärande, samarbete och naturliga 

mötesplatser för att diskutera ämnesdidaktik utan särskild organisation 

eller transporter. Fler och bredare kompetenser hos personalen ger 
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ökade möjligheter till heltid och kollegor med samma ämnesbehörighet. 

Nya och outbildade lärare kan få stöd av en erfaren kollega vid 

planering, bedömning och vardagsarbete. I sin forskningsöversikt över 

faktorer som påverkar resultaten i skolor för Lakomaa (2017) fram 

argument för att stora skolor ger påtagliga stordriftsfördelar såsom att 

större skolor lättare kan arbeta med medbedömning och annan 

kvalitetssäkrande verksamhet, och är mindre beroende av enskilda 

lärares prestationer. De kan även lättare täcka upp för lärare som av 

någon anledning är frånvarande. Större skolor kan också sprida ut 

kostnaden för gemensamma verksamheter och ha råd med 

administrativt stöd vilket avlastar lärare och rektorer.  

3.2 Förutsättningar för rekrytering 
Bristen på behöriga lärare och förskollärare är stor, förväntas öka 

avsevärt och bli långvarig. År 2018 arbetade 215 000 lärare och 

förskollärare i skolan och förskolan. År 2033 beräknas behovet ha ökat 

till cirka 230 000. För att tillgodose lärarbehovet behöver det examineras 

188 500 lärare och förskollärare under 15-årsperioden 2019–2033, vilket 

motsvarar 12 600 per år i Sverige (Skolverket, 2019). 

 

Bild: Brist på drygt 80.000 lärare i början av 2030-talet (Utbildningsdepartementet, 2019) 

3.3 Lärartjänsternas utformning och omfattning 
Framför allt inom svår-rekryterade och “små” ämnen som musik och 

slöjd men generellt även alla ämnen, ökar möjligheterna med större 

skolenheter till att i större omfattning utlysa och tillsätta 

heltidstjänster. Detta i sig gör alltid tjänster mer attraktiva än 

deltidstjänster eller heltidstjänster som är uppdelade på flera enheter. 

Skolor med få elever kan ha svårt att erbjuda heltidstjänster inom de 
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ämneskombinationer som är vanliga bland lärare, vilket kan leda till att 

lärare undervisar i ämnen där de saknar behörighet. Det finns helt 

enkelt för få klasser för att fylla ut en lärartjänst.  

Sveriges kommuner och regioner (dåvarande Sveriges kommuner och 

landsting, SKL) uttrycker sig på följande sätt vad avser 

kompetensförsörjning och skolutveckling:  

”I ljuset av den demografiska utvecklingen är just kompetensförsörjningen en 

utmaning i hela landet. Jag möter kommuner som beskriver att det är svårare 

att rekrytera lärare till de riktigt små skolorna jämfört med de större där lärarna 

har flera kollegor för samarbete och utveckling inom till exempel sina ämnen. 

Skolstrukturen och möjligheter till samarbeten mellan skolor och kanske även 

mellan kommuner, kommer därför att vara en angelägen fråga för de flesta 

huvudmän, stora som små, framöver” Skolenhetsutredningen 29 (100) 

Delrapport Göteborgs Stad, Grundskoleförvaltningen 2020-01-24 (SKL 

2018)  

3.4 Möjligheten att rekrytera timvikarier 
Dagens skolstruktur innebär att många enheter konkurrerar om samma 

vikarier och det finns begränsade möjligheter att uppnå kontinuitet i 

vikarie-verksamheten.  

Större enheter innebär i allmänhet att dessa kan erbjuda återkommande 

vikariat till en mängd vikarier. Dessa blir bekanta med skolan och 

känner till de rutiner som skolan använder. Sannolikt betyder detta även 

större trygghet för elever och en ökad kvalité på verksamheten. Ur 

vikariernas synvinkel öppnar detta möjlighet för fler vikarie-timmar och 

ett attraktivt och bekant uppdrag. Skolans ordinarie personal känner till 

vikarierna och ett nära samarbete kan uppstå och utvecklas. 

Förmodligen innebär två stora enheter även ett totalt minskat behov av 

timvikarier då vikariat i ökad omfattning kan fördelas i ordinarie lärares 

tjänster 
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4 Rektorsperspektiv 

Dagens skolstruktur, samt de varianter av skolstrukturer som finns 

föreslagna och innehåller delar med samma små enheter som idag, ger 

rektorer inga eller mycket begränsade möjligheter att leda en 

verksamhet i pedagogisk framgång och i ekonomisk balans.   

Enheter av ovan karaktär är framför allt för sårbara då de till exempel 

erbjuder underlag för enbart en tjänst inom vissa lärarbehörigheter. Det 

innebär att vid sjukdom eller vakanser orsakas stora risker där eleverna 

inte får den kvalité i utbildning de har rätt till samtidigt som 

måluppfyllelsen sannolikt minskar. Vid sådana tillfällen har rektor 

ingen möjlighet att planera om sin verksamhet, det finns helt enkelt för 

få lärare för att tillräcklig flexibilitet kan finnas inom systemet.   

 

Nuvarande små enheter innebär att rektor inte har möjlighet att i den 

utsträckning som är önskvärt och tillika skolans skyldighet, kunna 

tillhandahålla tillräckligt med stöd. I dagens skola arbetar man 

med olika sorters stöd, bland annat det som kallas extra anpassningar. 

Det innebär justeringar i undervisningen inom klassrummets 

väggar som lärare genomför för att tillfredsställa mindre 

funktionsvariationer hos eleverna. Det är också skolans skyldighet att 

tillhandahålla särskilt stöd men här klarar sällan rektor det i 

den utsträckning skolan behöver för att uppfylla de nationella kraven, 

eftersom personalen helt enkelt inte räcker till. (Se bilaga 2. Presentation 

från KSAU  21 04 22)  

 

Den styrmodell för skolväsendet som tillämpas i Sverige sedan början av 

1990-talet förutsätter en ingripande styrning och uppföljning i flera led, 

där staten, huvudmannen, rektorerna och lärarna har  

viktiga roller och även viktiga inbördes relationer. Rektor har i den 

kedjan en nyckelroll som aktiv pedagogisk ledare. I en rapport 

publicerad av SNS (Johansson, 2013) lyfts särskilt fram behovet av att 

tydliggöra ansvar och befogenheter i hela styrkedjan från lärare till 

skolledare och vidare till skolchef, nämnd, huvudman och stat, i syfte att 

skapa och bygga förtroende mellan alla aktörer i styrkedjan. 
 

Tillsammans med huvudmannen är det rektor som enligt Skollagen 

hålls ansvarig för skolans resultat. Lagstiftaren kräver således en rektor 

som utövar styrning även gentemot lärarkollektivet och de enskilda 

lärarna. I huvudmannens ansvar ingår att se till att centrala 

förutsättningar som en skolorganisation, ekonomi, personal och lokaler 

för elevers lärande och trygghet är uppfyllda. I huvudmannen uppdrag 
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ingår även att skapa nödvändiga förutsättningar för att rektorerna ska 

kunna fullgöra sitt ansvar som pedagogiska ledare och ta ansvar för 

elevernas resultat.  

   

Utifrån uppdraget att skapa nödvändiga förutsättningar för skolans 

resultat via en fungerande skolorganisation och styrkedja på lokal nivå 

går det att anta att antalet skolenheter påverkar komplexiteten i styrning 

och ledning.   

4.1 Rektorsstöd och skoladministration 
I nuvarande skolstruktur finns sju skoladministratörer, (4,7 årsarbetare) 

fördelade på grundskolorna. Skoladministratörens uppdrag skiljer sig åt 

beroende på placering på en låg- och mellanstadieskola eller en 

högstadieskola. Gemensamt är att de fyller en oerhört viktig funktion för 

rektor och skolan som helhet. Med dagens struktur 

är denna organisation sårbar.   
 

Med större skolor ges utrymme att fler administratörer kan 

samlokaliseras på ett och samma ställe. Rektor har alltid stöd på plats 

och fler av administratörernas arbetsuppgifter kan samordnas i 

större utsträckning. Ett exempel på en sådan uppgift är 

administrationen kring betyg, som idag sker redan från årskurs 

6.  Även vikarieanskaffning och skolskjutsadministration 

skulle kunna hanteras direkt på skolan, nära lärare och elever. Även 

viktiga funktioner såsom systemägarskap i förvaltningens mest 

centrala verksamhetssystem kan samordnas mellan fler administratörer, 

vilket både blir mer effektivt mindre sårbart.   
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5 Särskolan 

Grundsärskolans organisationsbehov utgår från de två inriktningar som 

finns beskrivna i läroplanen ämne och ämnesområden. Elever som 

läser ämne kan utifrån behov placeras i fast grupp, så som elever är i 

dagsläget på Häggvall i åk 6–9. Dessa elever kan även få undervisning i 

grundskolans så kallade ”vanliga” klasser och även erbjudas 

undervisning i särskild undervisningsgrupp. Allt beroende på elevens 

möjligheter att må bra och utmanas i att nå målen med utbildningen.  I 

denna grupp arbetar idag tre lärare för fem elever.  Vissa elever kan 

även vara individintegrerade i grundskolan och då vara placerade på till 

exempel Bleketskolan.  
 
Elever som läser ämnesområde, är oftast elever med stort omsorgsbehov. 

Dessa elever har oftast mycket små möjlighet att nå målen för 

utbildningen vad gäller ämne. Elever som läser ämnesområde kan vara 

placerade i fast grupp hos Fridas Hage åk F-5. Dessa elever kan behöva 

hjälp med till exempel sondmatning, toalettbesök, teckenspråk eller 

tecken som stöd och ganska avancerat bildstöd. Eleverna kan vara 

utåtagerande och flera elever är rullstolsburna eller har en permobil och 

har inget tal och kan inte heller kommunicera via text.  I denna grupp på 

Fridas Hage arbetar idag tre lärare tillsammans med tre elevassistenter 

för fem elever.   

 

Vad gäller individintegrerade elever har Tjörns kommun i dagsläget en 

bra verksamhet och den verksamheten följs upp av rektor för 

grundsärskolan, men rektor på den skola där eleven är integrerad är 

fullt ut ansvarig för elevens skola. Detta behöver tydliggöras. Rektor för 

grundsärskola har uppgiften att stötta och ev. handleda kollegor i 

respektive skolhus och ansvarar för uppföljningsansvaret gällande 

eleverna för kommunen. Detta upplägg kan genomföras och bibehållas i 

alla nu lagda förslag.   

   

Grundsärskolan behöver en organisation som ger utrymme för 

flexibilitet, förutsägbarhet och förförståelse. Eleverna bör erbjudas 

möjligheter att integreras utifrån deras möjligheter, dels vad gäller den 

fysiska utformningen av lokaler, dels vad gäller personal som har 

behörighet och legitimation för skolformen.  Detta krävs för att kunna 

leva upp till grundläggande krav som kvalitetssäkrar hela skolformen så 

att eleverna når målen för utbildningen i sin helhet tillsammans med 

andra elever i åldersgruppen.   
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5.1 Grundsärskola i F-3-skolor 
Små enheter kan därför få stora problem att möta detta behov, både vad 

gäller skolhusets fysiska gestaltning och utformning och personalens 

kompetenser för att inför kommande konstaterad lärarbrist bli en 

attraktiv skolkommun som till skolformen kan rekrytera behörigheter 

inom flera områden. Grundsärskolan behöver medarbetare, alla med 

inriktning grundsärskola utifrån de av Skolverket fastställda kriterier för 

skolformen.  

 

Eleverna som tillhör skolformen torde ha rätt till och få möjlighet att få 

följa sin ålder/årskurs genom hela skolsystemet med bäring på skollag 

och övriga styrdokument.   

5.2 Grundsärskola i större enheter 
Storlek, samordning och där till hörande synergieffekter är stora med 

olika verksamheter i samma hus. Att samlokalisera andra verksamheter, 

så som till exempel kultur- och fritid, innebär sannolikt att skolformens 

elever kommer att kunna erbjudas och aktivt få ta del av kultur och 

andra fritidsintressen på ett tillgängligt sätt. Det vore en stor 

förbättring.    
 

För att uppnå samma effekt utan två skolnav uppskattas detta bli 

mycket kostsamt, då Tjörns kommun utgör ett för litet 

upptagningsområde för att kunna säkerställa elevernas rätt till korrekt 

utbildning i små enheter.  
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6 Särskild undervisning  

6.1 Nuvarande skolstruktur 
Så som skolstrukturen ser ut idag finns en central särskild 

undervisnings-grupp (SU-grupp), med upptagning från hela Tjörn, 

placerad på Myggenäs skola för elever i årskurs 1–5. På samma sätt har 

Häggvallskolan en central SU-grupp för elever i åk 6–9. Bleketskolan 

kommer starta upp en SU-grupp för åk 7–9.  
 
Det har de senaste två åren blivit ett mycket högre tryck på SU-gruppen, 

då det inte finns rätt förutsättningar att möta dessa elevers behov på 

varje enskild skola. Med många små enheter är det svårt att skapa rätt 

förutsättningar för att möta de elever som har mycket stora behov. Det 

gäller både med ekonomi, att erbjuda rätt kompetens till varje elev, 

anpassade lokaler och att få ihop en fungerande grupp. Det kan idag 

finnas behov av olika SU-grupper med olika inriktningar, men med 

dagens skolstruktur med sju spridda skolenheter är det mycket svårt att 

skapa förutsättningar för detta.  

 

Bristen på likvärdighet är ett problem med dagens struktur. Elever som 

tillhör södra Tjörn och går i SU-grupp på Myggenäs och skulle kunna gå 

på högstadiet på Bleket, får problem då vi inte har en likvärdig 

fördelning av årskurser mellan skolorna. Dessa elever måste då gå åk 6 

på Häggvall. På grund av sina svårigheter kan dessa barn inte flytta igen 

för att gå åk 7 på Bleket. Detta skulle innebära ett högre tryck på SU-

gruppen på östra Tjörn.  

6.2 Särskild undervisning vid F-3-skolor 
Utifrån de förslag som innebär en struktur med F-3-skolor, blir en grupp 

som idag på Myggenäs för sårbar. Det blir en oerhört liten grupp med få 

elever där det saknas förutsättningar för att skapa en bra och likvärdig 

pedagogisk verksamhet.  
 

 I SU-gruppen går bland annat barn med svår autism, vilka har svårt för 

förändringar. Elever skrivs vanligtvis in i SU-gruppen först i åk 3. Om 

Myggenäs fortfarande ska ha upptagning från hela kommunen och i åk 

4 flytta igen till en 4–9 skola, skapar man inte den trygghet och 

kontinuitet som dessa barn behöver. Det blir för många förändringar 

under kort tid.  
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6.3 Särskild undervisning vid två F-9-skolor 
I en skolstruktur med två F-9 skolor skulle bättre förutsättningar skapas 

för att ha två centrala SU-grupper med olika åldersindelningar på 

respektive skola. Det blir bättre förutsättningar för att ha en samlad och 

bred kompetens på plats, med gruppering utifrån olika behov. Det ökar 

också möjligheten för att eleverna även kan ha större delaktighet i 

klassen och inga elever behöver flytta eller byta skola. De kommer ha 

kvar sina kompisar och sitt fritidshem även om man går i SU-grupp.   

 

Med två stora enheter på Tjörn kan även trycket på SU-gruppen minska. 

Med nya lokaler kan vi göra anpassningar i klassrummet för elever med 

olika behov, exempelvis mindre grupprum. Elever med stora behov 

behöver ofta individuella lösningar. För vårdnadshavarna blir det också 

ett mindre steg att acceptera det stöds om behövs då det redan finns på 

skolan och inte kräver ett skolbyte som idag.  Risken med stora skolor 

kan vara att det skapar otrygghet. Det beror på hur man väljer att 

utforma skolan. Bygger man rätt och har med trygghetsaspekter så kan 

detta undvikas. 
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7 Elevhälsan 

7.1 Elevhälsan utifrån rektors uppdrag 
På samma sätt som brist på stöd karaktäriserar alltför små enheter, 

uppstår motsvarande brist på elevhälsofunktioner. Dessa distribueras 

idag på ett helt korrekt sätt av enhetschefen för Resurscentrum. 

Elevhälsofunktioner är exempelvis skolsköterska, kurator samt 

specialpedagog. Dessa nyckelfunktioner är av avgörande betydelse för 

rektor som är ytterst ansvarig för elevernas resultat och som också är 

skyldig att sätta in stödåtgärder när elever riskerar att inte nå 

kunskapsmålen. Oavsett om rektor själv anställt sina respektive EHT-

funktioner eller att de idag hålls samman av Resurscentrum, så har våra 

små enheter inte råd med egna heltidstjänster vilket betyder att stora 

svårigheter uppstår för rektor då stöd ska planeras och genomföras.  

Rektorstjänster med de förutsättningar som beskrivs ovan, blir i långa 

loppet svåra att rekrytera till. Sammanfattningsvis erbjuder de ingen 

attraktivitet då möjligheterna, att som pedagogisk ledare och chef, nå 

framgång, både i det didaktisk-pedagogiska arbetet och i det 

ekonomiska, är mycket begränsade.  

7.2 Elevhälsa i nuvarande skolstruktur 
Dagens skolstruktur, det vill säga nollalternativet i utredningen, innebär 

att många enheter behöver bemannas med personal från den centrala 

elevhälsan. Den innebär också vissa svårigheter vid rekrytering då det 

inte är attraktivt att ha många enheter i sin tjänst. Det sliter på 

medarbetaren att ha flera skolor, olika rektorer att förhålla sig till och 

många möten. De sju enheter vi har idag innebär dels svårigheter att 

uppnå likvärdighet vad gäller tillgång till elevhälsa för eleverna, och del 

vad gäller arbetsmiljön för medarbetarna. Det uppstår orättvisor mellan 

medarbetare när en skolkurator har tre enheter och över 700 

elever/heltidstjänst och andra har två enheter med 500–

600 elever/heltidstjänst. Det är heller inte möjligt att fördela tjänsterna på 

ett adekvat sätt. Resurscentrum tvingas därför ha deltidstjänster för 

skolsköterskor för att kunna bemanna sju enheter.   

7.3 Elevhälsa vid F-3-skolor 
En struktur med F-3-skolor är svårare att bemanna, då detta kommer att 

innebära att några i personalen får ha många enheter i sin tjänst. 

Samtidigt innebär det att dessa små enheter får väldigt lite tid från 

respektive EHT-funktion.  Sammanfattningsvis medför detta många 

elevhälsoteam att bemanna med få personal. Det skulle kunna innebära 

418



 

 

Sida 24 (42) 

Remissvar barn- och utbildningsförvaltningen - 

Skolstruktur i Tjörns kommun 

 

ett mer mobilt team som kommer ut till varje enhet vissa dagar, vilket 

skulle medföra att bemanning ifrån elevhälsan finns max en dag/vecka 

eller varannan vecka och att den personal som ingår i det mobila teamet 

inte heller är densamma. Det minskar troligen tryggheten hos eleverna 

då de inte möter samma skolsköterska eller kurator från en gång till en 

annan. Utöver detta minskar elevernas möjligheter att själv söka upp 

skolsköterska vid behov samt att tiden för samarbete med lärarna i 

förebyggande/främjande arbetet också reduceras eller helt uteblir.   

7.4 Elevhälsa vid 4–9-skolor 
På 4–9 skolorna betyder det fler elever per enhet, dvs specialpedagog, 

skolsköterska och kurator får mer tid på plats på enheten och deras 

respektive tjänster blir bättre och genererar en större likvärdighet för 

eleverna. Det blir ett bättre utgångsläge på dessa enheter än det vi har 

idag.  Med en sådan struktur finns en fördel i och med att västra 

navet 4–9 ligger på samma ort som Skärhamns skola och kan dela 

personal inom elevhälsa på ett enklare sätt.   

7.4.1 Elevhälsa samlad på ett stort högstadium 

Den största nackdelen med detta förslag är bristen på likvärdighet inom 

kommunen. De centrala SU-grupperna skulle i detta fall behöva placeras 

i NAV F-9 Häggvall vilket medför att elever ifrån södra Tjörn och 

Myggenäs och Kållekärr som har behov av SU-grupp skulle 

transporteras dit.   

Fördelen med stort nav i Häggvallsområdet är att attraktiva 

heltidstjänster skapas på samma enhet för elevhälsan. Detta i sig innebär 

att man kan samarbeta bättre tvärprofessionell för man är på enheten 

hela veckan, alla professioner. Samtidigt innebär det dock olika tillgång 

till elevhälsa – inte likvärdigt för de mindre enheterna som ha tillgång 

till elevhälsa endast vissa dagar.   

Det kan finnas en nackdel att bara vara en högstadieenhet i kommunen. 

Elever kan aldrig byta skola inom kommunen som vi idag kan göra om 

behov uppstår. Det blir även många tonåringar på ett och samma ställe 

som kan innebära att de är mer anonyma och om det uppstår negativa 

trender in tonårsgrupper så är det en viss risk att det sprids till fler om 

alla är samlade.   

7.5 Elevhälsa vid två F-9-skolor 
Med endast två enheter – två stora nav - uppstår likvärdighet, både ur 

ett personal- men framför allt elevperspektiv.  Upptagningsområdena 
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kan fördelas jämnare än idag och ett ungefärligt samma antal elever kan 

tillhöra respektive nav.  

Elevhälsopersonalen kan utgöras av två team som finns mer tillgänglig 

på skolan, fungera som stöd för elever men också för rektor och övrig 

personal. Nya skolor innebär dessutom möjligheten att få väl anpassade 

och likvärdiga lokaler för elevhälsans personal. Förmodligen kan det 

även innebära en viss effektivisering i personalstyrkan då det inte är lika 

många enheter att åka emellan, man är på ett ställe. De kan också arbeta 

på nya sätt då man är flera skolsköterskor på ett nav och det finns 

möjligheter att stötta varandra och samarbeta mer. Ur personalsynpunkt 

är det väldigt attraktivt med skolor som erbjuder dessa möjligheter, då 

det är vanligt att man är ensam i sin profession i alla lägen.   

Även elevhälsans övriga professioner kan samarbeta i större team, där 

man kan nyttja varandras kompetens till fler elever utan att man 

behöver byta enheter.   

  

 

420



 

 

Sida 26 (42) 

Remissvar barn- och utbildningsförvaltningen - 

Skolstruktur i Tjörns kommun 

 

8 Förskolan 

Utredningen av skolstrukturen innebär att också utreda hur behovet av 

förskoleplatser ska tillgodoses och vilka konsekvenser det ger.   

Ett par av förslagen som utretts tar avstamp i en struktur med 4–

9 skolor, där nuvarande låg- och mellanstadieskolor görs om till F-3 

skolor.  I dessa förslag utreds möjligheten att tillgodose förskolans 

behov genom att dessa samlokaliseras med F-3-skolorna.   

Sett ur barnens synvinkel kan en sammanhållen utbildning från förskola 

till årskurs 3 bli positiv, där man får en mjuk övergång från förskola in 

i förskoleklass.   

Sett ur rektors perspektiv, vars ansvar då sträcker sig över tre olika 

skolformer (förskola, skola och fritidshem), blir uppdraget splittrat och 

det finns stor risk att den ena skolformen tar mer tid i anspråk på 

bekostnad av de andra. Inte mindre än tre olika läroplaner ska följas.   

Med nuvarande resurstilldelning blir enheten för liten för att skapa en 

organisation som bär sig ekonomiskt. Lärargruppen blir liten och risken 

att kompetensnivån i kollegiet stagnerar är hög eftersom det kan bli 

svårt att rekrytera kompetenta lärare. Rektor kan också få svårigheter 

med att samordna stödresurser i en mindre enhet.   

8.1 Förskolan utan tillfälliga lokaler 
Att få en lokalmässigt sammanhållen förskoleorganisation, 

utan tillfälliga lokaler och moduler, är av stor vikt för att 

skapa bra förutsättningar för samarbete och flexibla arbetssätt mellan 

avdelningarna.  

En struktur som medger att vårdnadshavare kan erbjudas sitt 

förstahandsval av förskoleplats är av högsta prioritet. Detta 

tillgodoses bäst i förslag 6 där exempelvis både Myggenäs förskola 

och Skärhamns förskola, vilka har hög efterfrågan på 

förskoleplatser, ges tillgång till skolans lokaler. Då kan även så 

kallade ”flexavdelningar” organiseras, vilka kan öppnas på våren då det 

är flest barn inskrivna på förskolorna. Den typen av avdelning kan också 

avlasta andra förskolor som har stora barnkullar något år. Om skolans 

lokaler ska nyttjas av förskolan, måste dock både lokaler och utemiljö 

anpassas så de möter de mindre barnens behov.   

 

421



 

 

Sida 27 (42) 

Remissvar barn- och utbildningsförvaltningen - 

Skolstruktur i Tjörns kommun 

 

9 Skolskjuts 

I en kommun som Tjörn, med spridd bebyggelse över hela ön och med 

stor andel boende på landsbygd och flera orter längst ut på vägnätet, 

är transportberoendet stort.  Cirka 50% av Tjörns grundskolelever åker 

buss till och från skolan idag. Många får också skjuts av sina 

vårdnadshavare. Enligt Tjörns kommuns Trafikstrategi är målet att det 

ska finnas förutsättningar att resa på ett säkert, effektivt och pålitligt 

sätt, inte enbart med bil utan även med kollektivtrafik, med cykel och till 

fots. Detta är naturligtvis önskvärt även när man pratar om skolskjuts.   

 

I arbetet med trafikstrategin framkom att det i dagsläget saknas säkra 

gång- och cykelpassager och sammanlänkande cykelstråk i stora delar 

av kommunen och även till flertalet av kommunens skolor. Säkra gång – 

och cykelvägar är en förutsättning för att elever ska kunna ta sig själv till 

och från sin skola oavsett skolstruktur.   

  

9.1 Skolskjuts enligt nuvarande skolstruktur 
Skolskjutslösningen på Tjörn idag utgår från den upphandling som 

gjordes 2016 och den skolstruktur som gällde då.  Avtalet löper ut 2026 

och arbete med ny upphandling behöver påbörjas under 2024.  I 

nuvarande lösning är skolans start- och sluttider avgörande för att 

bussbolaget ska få till en så effektiv trafikering som möjligt mellan 

elevernas hemadresser och respektive skola.  

 

Bussbolaget som idag anlitas har lokal förankring och har 

trafiksamordnare med synnerligen god lokalkännedom. 

Skolskjutstrafiken anpassas därför i stor utsträckning från år till år 

utifrån var eleverna i olika årskurser bor.  

9.2 Nuvarande skolskjutsregler  
De politiskt beslutade avståndsreglerna ligger till grund för om en elev 

är berättigad till skolskjuts eller ej. Ju yngre barnet är, desto kortare väg 

krävs för att skolskjuts ska beviljas.   
 

Barnets åldersgrupp  Avstånd till skola för att 

beviljas läsårskort  

F-klass till och med årskurs 3  2000 m  

Årskurs 4 till och med årskurs 6  3000 m  

Årskurs 7 till och med årskurs 9  4000 m  
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I vissa fall görs undantag från avståndsreglerna. Då tas hänsyn till bland 

annat elevens ålder, trafikförhållanden eller andra särskilda 

omständigheter.  

9.3 Skolskjuts utifrån de olika förslagen 
Planeringen av skolskjutstrafiken blir mer komplex ju fler målpunkter 

upphandlad leverantör behöver trafikera. På motsvarande sätt ökar 

flexibiliteten ju färre enheter som behöver trafikeras och upphandlade 

bussar kan nyttjas mer effektivt.  

 

Antalet elever i behov av läsårskort skiljer sig inte nämnvärt mellan 

förslag 1 – 5.  Det beror på att antalet skolor i dessa förslag i stort sett blir 

oförändrat jämfört med idag.  

 

Förslaget med två F-9-skolor innebär att ca 25% fler elever jämfört med 

idag skulle behöva åka buss till och från skolan. Rent trafikmässigt 

innebär det att de bussar som kommunen upphandlat, kan nyttjas mer 

effektivt med ett mindre antal skolor i kommunen. Framförallt om de 

två stora skolorna har olika start- och sluttider. Detta förslag innebär 

sannolikt också ett minskat resande för personal inom t.ex. 

skola, måltidsbolag, lokalvård och fastighetsskötsel och öppnar kanske 

upp för ökad samåkning.  

 

Två stora skolor placerade i anslutning till infrastrukturens 

huvudstråk skapar bättre förutsättningar att också tillse säkra gång- och 

cykelvägar. Så som kommunens skolor är placerade idag innebär 

en utbyggnad av denna typ av vägnät en betydligt mer 

omfattande insats. 
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10 Driftskonsekvenser 

10.1 Elevantal och resurskoefficient  

Antalet resurser som respektive rektor har till sitt förfogande beräknas 

utifrån den så kallade resurskoefficienten, vilken talar om hur många 

årsarbetare per elev som budget tilldelas för. Koefficienten skiljer sig åt 

beroende på verksamhet samt i vilken årskurs som eleverna går. Från 

och med årskurs 7 genererar resurskoefficienten fler lärare eftersom 

timplanen innehåller fler timmar och organisationen blir mer komplex 

då behörighetskraven kräver fler ämneslärare i undervisningen.  

Förskoleklassen är sedan hösten 2018 en obligatorisk skolform inom den 

svenska skolan. Rektorerna behöver i snitt 0,75 % lärare/klass för att 

klara undervisningen i förskoleklass, vilket innebär ett lägsta delningstal 

på 18 elever/klass. Utifrån befolkningsprognosen går 198 barn i 

förskoleklass år 2022. Det ger totalt sett en tilldelning på 8,5 lärarresurs, 

vilket räcker till 11 klasser.   

Räkneexempel på resurskoefficient enligt detaljbudget 2021  

   Antal årsarbetare/ 
barn 
(resurskoefficient)  

Antal elever  Antal årsarbetare  

Förskoleklass  0,043  18  0,75  
Årskurs 1 - 6  0,048  23  1,1  
Årskurs 7 - 9  0,065  25  1,6   

  

Elevantalet på respektive skola utgör grunden för hur mycket resurser 

rektor får. Utifrån elevantal behöver det fastställas vilken storlek 

klasserna i de olika årskurserna ska ha, för att kunna skapa en 

organisation som använder resurserna på bästa möjliga sätt. Ur ett 

organisationsperspektiv bör delningstalen vara konstruerade så att de, 

förutom lärarledd undervisning enligt timplan, ger utrymme för rektor 

att skapa en så flexibel organisation som möjligt med utrymme för 

exempelvis extra stöd, vikarier, halvklasser. Ur ett elevperspektiv är det 

gynnsamt att kunna använda samma delningstal under flera årskurser 

för att slippa bryta upp klasserna oftare än nödvändigt. Finns det 

dessutom förutsättningar att ha samma delningstal i kommunens 

samtliga skolor, blir det också en större likvärdighet avseende resurser 

per skola. Detta underlättas betydligt om man kan samla större 

elevgrupper i varje årskurs på samma skola. Här har förvaltningen ett 

av de största problemen idag. I och med det relativt stora antalet skolor i 
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kommunen, blir elevunderlaget oftast för litet i varje årskurs på respektive skola 

för att kunna skapa en hållbar klassorganisation utifrån de ekonomiska resurser 

man har att tillgå.  

10.2 Delningstal läsåret 2020/21 

Eleverna på Tjörn är idag fördelade enligt nedan.    

ENHET  Delningstal 
snitt   
f- klass - åk 3  

Delningstal 
snitt   
åk 4 - åk 5  

Delningstal 
snitt   
åk 6  

Delningstal 
snitt   
åk 7 - åk 9  

Fridas hage  20,4       19,3  (7,15 
resurs)  

  
27,5 (Häggvall)   
  

  

Myggenäs  21,2  21,6    
Kållekärr   27,2  32    
Skärhamn  18  19,5  22    
Rönnäng*  27,2  22,5  21    
Bleket        27,4  
Häggvall         26,8  
*Rönnängs skola har läsåret 2020/ 2021 åldersblandade klasser i åk 2-3 och i åk 4-5  

Tabellen visar delningstalen på respektive stadie och skola för läsåret 

2020/21. Här tydliggörs de skillnader som finns mellan skolorna idag. En 

stor skillnad syns i årskurs 6 där Häggvallskolan har organisatoriska 

förutsättningar att använda ett högre delningstal. Eleverna där är 

fördelade på fyra klasser idag, men hade blivit fem om man använt 

samma delningstal som på Skärhamn och Rönnäng. En annan 

konsekvens att notera är att antalet elever på Kållekärrs skola i år 

“tvingat” rektor till att skapa en klass per årskurs med 27–31 

elever/klass för att kunna få budget i balans. Detta i en skola där 

klassrummen ventilation är avsedd för 24 elever.   

En av rektors uppgifter är att skapa tillräckligt stora klasser så att 

personalresurserna kan nyttjas så effektivt och flexibelt som möjligt, 

samtidigt som klassen ska ha undervisningsförutsättningar som är 

hanterbara utifrån så väl pedagogik som lokaler.  Idag är det inte 

ovanligt att en rektor för en skola har totalt 35 elever i en årskurs. Det är 

ett för högt antal för att samla dem i en klass, men samtidigt för få elever 

för att kunna dela gruppen i två klasser. På ett par av skolorna har man 

därför vissa år behövt blanda årskurser för att få mer gynnsamma 

klasstorlekar, vilket många pedagoger upplever negativt då det 

komplicerar planering, genomförande och uppföljning av 

undervisningen. Detta är ett problem som skulle kvarstå i nuvarande 

struktur och i en struktur med F-3 skolor.   
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Klassens storlek står också i relation till hur väl befintliga lokaler nyttjas. 

Effektiviteten kan inte anses vara hög i de fall där 17 elever nyttjar ett 

klassrum som yt- och ventilationsmässigt är avsett för 24 elever. På 

omvänt sätt uppstår även svårigheter om klassen består av 31 elever när 

klassrummet är byggt för 24 elever (se Kållekärrs skola ovan). Dels 

uppstår problem med ventilationen som inte är korrekt dimensionerad, 

dels uppstår trängsel då bänkarna står tätt vilket bidrar till att eleverna 

stör varandra och risken för konflikter ökar.  

10.3 Timplanens behov av lärarresurser 

Ibland kräver timplanen mer resurs än vad tilldelningen ger. Är antalet 

elever för få i respektive klass räcker budgeten alltså inte alltid till för att 

täcka den garanterade undervisningstiden. Som en konsekvens av detta 

kan rektor behöva använda andra ekonomiska resurser för grundskolan 

och/eller fritidshemmet för att bekosta underskott för förskoleklass och 

grundskola.   

Undervisning i halvklass kräver också fler resurser. Många gånger kan 

lokalernas utformning och/eller ämnets innehåll och kunskapskrav ligga 

till grund för om man kan ha undervisning i helklass eller halvklass. 

Slöjd, Musik, NO (laborationer) och Hem- och konsumentkunskap är 

ämnen som till stora delar kräver undervisning i specialsalar och i 

halvklass. Finns det däremot tillgång till grupprum i direkt anslutning 

till klassrummet så kan det underlätta för undervisning i helklass då 

läraren kan dela klassen i mindre grupper.   

10.4 Driftskonsekvenser - skolstruktur enligt förslag 
1-6 

På mindre skolor, så som förslagen med F-3-skolor, har rektor en 

betydligt mindre personalgrupp att bygga sin organisation på eftersom 

elevunderlaget blir så litet. På Myggenäs skulle antalet elever uppgå till 

180 vid prognosperiodens slut, vilket skulle generera en personalgrupp 

på ca 8 resurser totalt från förskoleklass till årskurs 3. Sårbarheten blir 

stor vid eventuell personalfrånvaro och det finns minskade möjligheter 

till flexibilitet och samordning.  

Andelen elever som nyttjar fritidshemmet är som högst i dessa 

årskurser. Denna verksamhet har en egen tilldelningskoefficient som 

resurstilldelningen baseras på. Fritidshemmets resurser kan i många fall 
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även stötta upp som resurs i klassrummen vilket kan öka den 

organisatoriska flexibiliteten något i en F-3 skola.   

Årskurs  Andel elever som nyttjar fritidshem  

Förskoleklass  100%  

Åk 1  100%  

Åk 2  90%  

Åk 3  70%  

Åk 4  40%  

Åk 5  10%  

Åk 6  2%   

  

De elever som går i åk 4 – åk 6 har också full rätt att nyttja 

fritidshemmet, men efterfrågan sjunker snabbt när eleverna går över till 

mellanstadiet. Detta är en försvårande omständighet i en skolstruktur 

med 4–9 skolor, eftersom denna verksamhet måste erbjudas men blir 

liten i förhållande till hela elevunderlaget.   

10.5 Driftskonsekvenser - Skolstruktur enligt förslag 
6  

Stora skolor ger rektor mer utrymme för en organisatorisk flexibilitet 

eftersom elevunderlaget blir större när de fördelas på färre skolor. 

Eftersom olika stadier har olika stort behov av resurs och de yngre 

eleverna har kortare skoldagar än de äldre eleverna, kan samordning 

och nyttjande av skolans samlade resurser göras mer effektivt mellan 

stadierna. Är dessutom lokalerna flexibla så att lärare till exempel vid 

behov kan öppna upp mellan två klassrum och ha gemensam 

genomgång kan flexibiliteten öka och sårbarheten minskas.   

Nedan följer några räkneexempel som utifrån förslag 6 visar sambandet 

mellan antal klasser och behov av resurser. I samtliga exempel ingår 

undervisning i halvklass enligt följande: 

• Slöjd, fr.o.m. årskurs 2 t.o.m. årskurs 9 (40 – 80 minuter/vecka)  

• No, fr.o.m. årskurs 4 t.o.m. årskurs 9 (60 minuter/vecka)  

• Hem- och konsumentkunskap, årskurs 6, 8 och 9 (40 – 80 

minuter/vecka)   

• Musik, fr.o.m. årskurs 2 t.o.m. årskurs 9 (40 – 80 minuter/vecka)  
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Förslag 6 med delningstal 23 (f-klass – åk 3) och 27 (åk 4- åk 9)  
Årskurs  Antal klasser fördelat 

mellan östra och västra 
Tjörn 

Lärarbehov per 
klass och årskurs 
utifrån timplan och 
halvklasser (se 
ovan)  

Totalt behov av antal 
lärare per årskurs  

  Östra Västra    Östra  Västra  

F-klass  5  3,9   0,75  3,75  2,9  

Åk 1  5,2  3,4  0,94  4,9  3,2  

Åk 2  5  3,9  1,01  5  3,9  

Åk 3  4,8  3,5  1,12  5,4  3,9  

Åk 4  3,5  2,9  1,32  4,6  3,8  

Åk 5  3,9  2,9  1,39  5,4  4  

Åk 6  4,4  3  1,42  6,2  4,3  

Åk 7  4,1  3,1  1,44  5,9  4,5  

Åk 8  4,1  2,9  1,64  6,7  4,8  

Åk 9  4,1  3,5  1,57  6,4  5,5  

Totalt  44,1  33     54,25 40,8 

   

Med delningstal 23 från förskoleklass till och med årskurs 3 och 

delningstal 27 från årkurs 4 till årskurs 9 blir det alltså totalt ca 77 

klasser, vilket kräver 95 lärarresurser. I grundbemanningen enligt 

tabellerna ovan ska det även finnas utrymme både för stöd och för 

eventuella timvikarier.   

En organisation som utgår från lägre delningstal, kräver också mer 

resurser per klass i grundbemanning. Exemplet nedan utgår från 

delningstal 20 från förskoleklass till och med årskurs 3 och delningstal 

25 från årskurs 4 till årskurs 9.   

Förslag 6 med delningstal 20 (f-klass – åk 3) och 25 (åk 4- åk 9)  
Årskurs  Antal klasser fördelat 

mellan östra och 
västra Tjörn 

Lärarbehov per 
klass och årskurs 
utifrån timplan och 
halvklasser (se 
ovan) 

Totalt behov av antal 
lärare per årskurs  

  Östra  Västra    Östra  Västra  

F-klass  5,8  4,4   0,75  4,25  3,3  

Åk 1  6  3,9  0,94  5,6  3,7  

Åk 2  5,8  4,5  1,01  5,8  4,5  

Åk 3  5,6  3,9  1,12  6,3  4,4  

Åk 4  3,8  3,1  1,32  5  4,1  
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Åk 5  4,2  3,1  1,39  5,8  4,3  

Åk 6  4,7  3,2  1,42  6,7  4,5  

Åk 7  4,4  3,3  1,44  6,3  4,8  

Åk 8  4,4  3,2  1,64  7,2  5,2  

Åk 9  4,5  3,8  1,57  7  6  

Totalt  49,2  36,4     59,95 44,8  

   

Med de lägre delningstalen ökar antalet klasser från 77 till 85,6 och 

behovet av resurser ökar från 97,4 till 104,75. Utrymme för stöd och 

eventuella timvikarier begränsas avsevärt.   

Med delningstal motsvarande de som Göteborg nyttjar, det vill säga 26 i 

de lägre årskurserna, och 30 från årskurs 4–9, blir det totala antalet 

klasser istället 69. Behovet av lärarresurser skulle då uppgå då till 

ungefär 80.   

10.6 Läsåret 2020/21   
Tabellerna nedan visar hur resurstilldelningen utifrån koefficient och 

timplan är fördelad på de olika skolorna idag. Kolumnen längst till 

höger visar hur mycket resurser som är över till stöd och timvikarier 

m.m.  

Fridas hage   

Årskurs  Antal klasser  Lärarbehov 
per årskurs 
utifrån 
timplan  

Resursfördel
ning lärare  
enl 
koefficient  

Kvar till stöd, 
resurs och 
timvikarier 
m.m.  

F-klass  2 (42 elever)   1,5  1,8  0,3  

Åk 1-3  5  4,2  4,66  0,46   

Åk 4-5  4  5,42  3,6   -1,82  

 

Myggenäs  

Årskurs  Antal klasser  Lärarbehov 
per årskurs 
utifrån 
timplan  

Resursfördel
ning lärare  
enl 
koefficient  

Kvar till stöd, 
resurs och 
timvikarier 
m.m.  

F-klass  2 (30 elever)  1,5  1,29  -0,21  

Åk 1-3  4  4,32  3,6  -0,72  

Åk 4-5  3  4,03  3,07  -0,96  

(SU-grupp ligger utanför resurskoefficienten) 

   

429



 

 

Sida 35 (42) 

Remissvar barn- och utbildningsförvaltningen - 

Skolstruktur i Tjörns kommun 

 

Kållekärr  

Årskurs  Antal klasser  Lärarbehov 
per årskurs 
utifrån 
timplan  

Resursfördel
ning lärare  
enl 
koefficient  

Kvar till stöd, 
resurs och 
timvikarier 
m.m.  

F-klass  1 (26 elever)  0,75  1,2  0,45  

Åk 1-3  3  3,07  3,98  0,91  

Åk 4-5  2  2,71  3,07  0,36  

 

Skärhamn  

Årskurs  Antal klasser  Lärarbehov 
per årskurs 
utifrån 
timplan  

Resursfördel
ning lärare  
enl 
koefficient   

Kvar till stöd, 
resurs och 
timvikarier 
m.m.  

F-klass  3 (49 elever)  2,25  2,1  -0,15  

Åk 1-3  6  6,14  5,42  -0,72  

Åk 4-6  6  8,26  5,86  -2,4  

 

Rönnäng  

Årskurs  Antal klasser  Lärarbehov 
per årskurs 
utifrån 
timplan  

Resursfördel
ning lärare  
enl 
koefficient  

Kvar till stöd, 
resurs och 
timvikarier 
m.m.  

F-klass  2 (39 elever)  1,5  1,68  0,18  

Åk 1-3  4  4,13  4,7  0,57  

Åk 4-6  4  5,49  4,32  -1,17  

 

Bleket  

Årskurs  Antal klasser  Lärarbehov 
per årskurs 
utifrån 
timplan  

Resursfördel
ning lärare  
enl 
koefficient  

Kvar till stöd, 
resurs och 
timvikarier 
m.m.  

Åk 7-9  9  13,95  16,06  2,11  

 

Häggvall  

Årskurs  Antal klasser  Lärarbehov 
per årskurs 
utifrån 
timplan  

Resursfördel
ning lärare  
enl 
koefficient  

Kvar till stöd, 
resurs och 
timvikarier 
m.m.  

Åk 6  4  5,68  5,28  -0,4  

Åk 7-9  11  17,03  18,88  1,85  

 (SU-grupp ligger utanför resurskoefficienten)   
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11 Bilaga 1 – Kostnader skolskjuts 
 

Förslag 1 - Skolstruktur enligt KF beslut, östra navet 4–9 Häggvall och 

västra navet Skärhamn 4–9 enligt lokalstrategens rapport februari 2021  
År  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  

Antal 

läsårskort  

   

798 st  828 st  868 st   908 st   952 st   999 st  1051 st  

Total 

kostnad/ år  
3 630 898 kr  3 767 925 kr  3 946 605 kr  4 127 828 kr  4 328 436 kr  4 543 833 kr  4 779 018 kr  

 

 

  

Förslag 2: Skolstruktur enligt KF beslut, östra navet 4–9 Häggvall och 

västra navet Bleket 4–9   
År  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  
Antal 

läsårskort  

   

997 st  
52%  

1005 st  1026 st   1050st   952 st   999 st  1051 st  

Total 

kostnad/ år  
4 532 835 kr  4 686 848 kr  4 901 753 kr  5 140 857 kr  5 383 776 kr  5 675 008 kr  5 977 242 kr  

 

 

  

Förslag 3: Skolstruktur F-6 i Skärhamn och Rönnäng. F-3 i Kållekärr och 

Myggenäs. F-9 i Häggvall-Fridas Hage.  
År  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  
Antal 

läsårskort  

   

897 st  
47%  

898 st  916 st   1050st   937 st   949 st  1004 st  

Total 

kostnad/ år  
4 079 902 kr  4 187 047 kr  4 379 421 kr  4 590 331 kr  4 765 098 kr  5 043 457 kr  5 298 010 kr  

 

 

  

Förslag 4: Nollalternativ, dvs skolstruktur enligt dagsläget  
År  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  

Antal 

läsårskort  

   

992 st  
52%  

996 st  1009 st  1033 st   1046 st   1078 st  1104 st  

Total 

kostnad/ år  
4 513 486 kr  4 643 255 kr   4 821 783 kr  5 060 373kr  5 249 618 kr  5 549 510 kr  5 820 973 kr  
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Förslag 5:  Skolstruktur enligt dagsläget i väster, dvs. Skärhamn och 

Rönnäng F-6, Bleket 7 - 9 samt enligt KF beslut i öster dvs. Kållekärr och 

Myggenäs F-3 och Häggvall / Fridas Hage F-9.  
År  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  

Antal 

läsårskort  

   

892 st  
47%  

900 st  915 st   938 st   950 st   979 st  1002 st  

Total 

kostnad/ år  
4 058 523 kr  4 194 843 kr  4 372 138 kr  4 594 633 kr  4 767 806 kr  5 037 506 kr  5 287 389 kr  

 

 

  

Förslag 6: Lokalförsörjningsplan för hela kommunkoncernen. Två 

kultur- och kompetenscentrum i F-9-nav (ett i Häggvall och ett på västra 

Tjörn mellan Skärhamn och Bleket)    
År  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  

Antal 

läsårskort  

   

1311 st  
70%  

1329 st  1353 st  1380 st  1404 st  1433 st  1468 st  

Total 

kostnad/ år  
5 960 280 kr  6 193 818 kr  6 464 193 kr  6 759 464 kr  7 049 405 kr  7 374 707 kr  7 743 429 kr  
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12 Bilaga 2. Presentation av BUN för 
KSAU 20210422 

 

433



 

 

Sida 39 (42) 

Remissvar barn- och utbildningsförvaltningen - 

Skolstruktur i Tjörns kommun 

 
434



 

 

Sida 40 (42) 

Remissvar barn- och utbildningsförvaltningen - 

Skolstruktur i Tjörns kommun 

 

 

 

435



 

 

Sida 41 (42) 

Remissvar barn- och utbildningsförvaltningen - 

Skolstruktur i Tjörns kommun 

 

 

 

 

 

436



 

 

Sida 42 (42) 

Remissvar barn- och utbildningsförvaltningen - 

Skolstruktur i Tjörns kommun 

 

13 Referenser 

Adolfsson, C.-H. (2014). Skolstorlekens påverkan på elevers skolprestationer 

och sociala situation i skolan - En forskningsöversikt. 

Linnéuniversitet. 
Göteborgs Stad. (2020). Skolenhetsutredningen. Delrapport. Göteborgs 

Stad, Grundskoleförvaltningen. 

Hattie, J. (2012). Synligt lärande för lärare. Stockholm: Natur & Kultur. 

Johansson, N. &. (2013). Rektor - En stark länk i styrningen av skolan, 

Forskningsrapport 2013.10.21. SNS. 

Skolverket . (den 13 06 2021). Hämtat från Skolverket: 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/aktuella-

regelandringar/nya-regler-for-fjarr--och-distansundervisning 

Skolverket. (1996). Stora och små grundskolor - i ett likvärdighets- och 

regionalperspektiv. Stockholm. 

Skolverket. (2009). Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? 

Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer. Stockholm. 

Skolverket. (2019). Lärarprognos 2019 .  

Sundberg, J. H. (2020). Utmärkt undervisning - Framgångsfaktorer i svensk 

och internationell belysning. Stockholm: Natur & Kultur. 

Utbildningsdepartementet. (2019). Hur kan fler bli lärare och hur kan 

lärarbristen hanteras? . 2019: Regeringskansliet. 

 

 

437



Värdering av nytta
Ange ett värde mellan 
1 och 4 för varje påstående Förslag 1 (Skolstruktur enligt KF beslut 11 juni 2020)
1 = liten nytta Väster: Skärhamns och Rönnängs skola F-3 och Ny 4-9 i Skärhamn (Röa) .
4 = stor nytta Öster: Myggenäs, Kållekärr F-3 och F-9 i Häggvall/Fridas Hage Skolan
Värderingsområde: Påstående: Poäng 1-4Viktning 1-4 Snitt SUMMA
Personal/Organisation Arbetsmiljö 4 4 4
Personal/Organisation Kompetens, kollegialt lärandepersonal på yngreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Kompetens, kollegialt lärandepersonal på äldreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Ekonomiska resurser, yngreskolor inkl. förskola 2 4 2
Personal/Organisation Ekonomiska resurser, äldreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Attraktivitet, rekrytera rektorer/förskolechefer 3 4 3
Personal/Organisation Attraktivitet, möjlighet att rekrytera behöriga lärare till alla ämnen till yngreskolor 2 4 2
Personal/Organisation Attraktivitet, möjlighet att rekrytera behöriga lärare till alla ämnen till äldreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Möjlighet att utnyttja förskollärare och fritidspedagoger i skolan t.ex. som mentor för elev och i undervisning 1 1 0,25
Personal/Organisation Samma personal kan följa barn/elever under längre tid.  3 3 2,25
Personal/Organisation Rekrytering av slöjdlärare till yngreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Rekrytering av pedagoger till praktiskestetiska ämnen 4 4 4
Personal/Organisation Flexibilitet när det gäller att forma tjänster, på yngreskolor 2 4 2
Personal/Organisation Flexibilitet när det gäller att forma tjänster, på äldreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Möjligheter att organisera utifrån resurstilldelning. Möjligheter för rektor att  styra sin organisation. På yngreskolor 1 4 1
Personal/Organisation Möjligheter att organisera utifrån resurstilldelning. Möjligheter för rektor att  styra sin organisation. På äldreskolor 3 4 3
Personal/Organisation Dynamiska och utvecklande enheter som underlättar rekrytering, på yngreskolor 1 4 1
Personal/Organisation Dynamiska och utvecklande enheter som underlättar rekrytering, på äldreskolor 3 4 3
Personal/Organisation Skolstrukturen främjar likvärdigheten i undervisning och planeringsförutsättningar 4 4 4
Personal/Organisation Nybyggd eller ombyggd skola möjliggör framtidens skola. 3 4 3
Personal/Organisation Storleken på enheterna/rektorsområdena underlättar för rektor att fördela resurser, på yngreskolor 1 4 1
Personal/Organisation Storleken på enheterna/rektorsområdena underlättar för rektor att fördela resurser, på äldreskolor 3 4 3
Personal/Organisation Påverkan på personaltillgång t.ex. på raster på yngreskolor 2 3 1,5
Personal/Organisation Påverkan på personaltillgång t.ex. på raster på äldreskolor 2 3 1,5
Personal/Organisation Summering 2,7 2,7
Elev Lugnare miljö på äldreskolor p.g.a. yngre elever på samma skola 1 1 0,25
Elev Utemiljö/natur 4 4 4
Elev Att bryta vid årskurs 4  ger bättre underlag för betygsättning i åk 6. 4 4 4
Elev Socialt kapital, möjligheter till kompisrelationer, på yngreskolor 3 4 3
Elev Socialt kapital, möjligheter till kompisrelationer, på äldreskolor 3 4 3
Elev Elever i behov av särskilt stöd på yngreskolor 1 4 1
Elev Elever i behov av särskilt stöd på äldreskolor 4 4 4
Elev Särskolan 3 4 3
Elev Arbetsmiljö 3 4 3
Elev Samma personal kan följa barn/elever under längre tid.  2 3 1,5
Elev Likvärdighet för alla barn och elever 1-16 år 3 4 3
Elev Nybyggd eller ombyggd skola möjliggör framtidens skola. 4 4 4
Elev Avståndet till skolan 2 2 1
Elev Summering 2,67 2,67
Miljö Trafik/Skolskjuts
Miljö Klimatpåverkan 2 2 1
Miljö Yteffektivitet (yteffektivt vid nybyggnation, befintliga byggnader inte så yteffektiva)  3 3 2,25
Miljö Summering 1,63 1,63
Samhälle/verksamhet Uppfyllelse av kommunens vision (högre siffror på 4-9 skolorna, f-3 får lägre siffror)  2 4 2
Samhälle/verksamhet Uppfyllelse av förvaltningens verksamhetsmål 2 4 2
Samhälle/verksamhet Resursutnyttjande, lokaler 3 4 3
Samhälle/verksamhet Resursutnyttjande, personal  3 4 3
Samhälle/verksamhet Ändamålsenlighet 3 4 3
Samhälle/verksamhet Kompromisser/avkall
Samhälle/verksamhet Myndighetskrav, säkerhet, tillgänglighet, delaktighet 4 4 4
Samhälle/verksamhet Kostnader (är det värt kostnaden) 2 3 1,5
Samhälle/verksamhet Nyttan (är det värt kostnaden) 2 4 2
Samhälle/verksamhet ÖP, framtid
Samhälle/verksamhet Yteffektivitet 3 4 3
Samhälle/verksamhet Summering 2,61 2,61
Lokaler Effektivt utnyttjande av salar.  3 4 3
Lokaler Samutnyttjande av lokaler över verksamhetsgränser 4 3 3
Lokaler Summering 3 3
Synergier Pedagoger i praktiskestetiska ämnen samlas till större nav.  3 3 2,25
Synergier Möjlighet att utnyttja förskollärare och fritidspedagoger i skolan t.ex. som mentor eller undervisning 2 1 0,5
Synergier Större attraktionsvärde till att använda lokalerna utöver skoltiden, som Häggvallskolan används i dag, men placering västra Tjörn 3 2 1,5
Synergier Fler kan använda samma lokaler öppnar upp för synergier med kultur och fritid 4 2 2
Synergier Synergier Kulturträdet 3 2 1,5
Synergier Summering 1,55 1,55

Snitt 2,36
Summa 14,19
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Värdering av nytta
Ange ett värde mellan 
1 och 4 för varje påstående Förslag 2 (Skolstruktur enligt KF beslut 11 juni 2020)
1 = liten nytta Väster: Skärhamns och Rönnängs skola F-3 och 4-9 i Bleket.
4 = stor nytta Öster: Myggenäs, Kållekärr F-3 och F-9 i Häggvall/Fridas Hage Skolan
Värderingsområde: Påstående: Poäng 1-4 Viktning 1-4 Snitt SUMMA
Personal/Organisation Arbetsmiljö 4 4 4
Personal/Organisation Kompetens, kollegialt lärandepersonal på yngreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Kompetens, kollegialt lärandepersonal på äldreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Ekonomiska resurser, yngreskolor inkl. förskola 2 4 2
Personal/Organisation Ekonomiska resurser, äldreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Attraktivitet, rekrytera rektorer/förskolechefer 3 4 3
Personal/Organisation Attraktivitet, möjlighet att rekrytera behöriga lärare till alla ämnen till yngreskolor 2 4 2
Personal/Organisation Attraktivitet, möjlighet att rekrytera behöriga lärare till alla ämnen till äldreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Möjlighet att utnyttja förskollärare och fritidspedagoger i skolan t.ex. som mentor för elev och i undervisning 1 1 0,25
Personal/Organisation Samma personal kan följa barn/elever under längre tid.  3 3 2,25
Personal/Organisation Rekrytering av slöjdlärare till yngreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Rekrytering av pedagoger till praktiskestetiska ämnen 4 4 4
Personal/Organisation Flexibilitet när det gäller att forma tjänster, på yngreskolor 2 4 2
Personal/Organisation Flexibilitet när det gäller att forma tjänster, på äldreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Möjligheter att organisera utifrån resurstilldelning. Möjligheter för rektor att  styra sin organisation. På yngreskolor 1 4 1
Personal/Organisation Möjligheter att organisera utifrån resurstilldelning. Möjligheter för rektor att  styra sin organisation. På äldreskolor 3 4 3
Personal/Organisation Dynamiska och utvecklande enheter som underlättar rekrytering, på yngreskolor 1 4 1
Personal/Organisation Dynamiska och utvecklande enheter som underlättar rekrytering, på äldreskolor 3 4 3
Personal/Organisation Skolstrukturen främjar likvärdigheten i undervisning och planeringsförutsättningar 4 4 4
Personal/Organisation Nybyggd eller ombyggd skola möjliggör framtidens skola. 3 4 3
Personal/Organisation Storleken på enheterna/rektorsområdena underlättar för rektor att fördela resurser, på yngreskolor 1 4 1
Personal/Organisation Storleken på enheterna/rektorsområdena underlättar för rektor att fördela resurser, på äldreskolor 3 4 3
Personal/Organisation Påverkan på personaltillgång t.ex. på raster på yngreskolor 2 3 1,5
Personal/Organisation Påverkan på personaltillgång t.ex. på raster på äldreskolor 2 3 1,5
Personal/Organisation Summering 2,73 2,73
Elev Lugnare miljö på äldreskolor p.g.a. yngre elever på samma skola 1 1 0,25
Elev Utemiljö/natur 4 4 4
Elev Att bryta vid årskurs 4  ger bättre underlag för betygsättning i åk 6. 4 4 4
Elev Socialt kapital, möjligheter till kompisrelationer, på yngreskolor 3 4 3
Elev Socialt kapital, möjligheter till kompisrelationer, på äldreskolor 3 4 3
Elev Elever i behov av särskilt stöd på yngreskolor 1 4 1
Elev Elever i behov av särskilt stöd på äldreskolor 4 4 4
Elev Särskolan 3 4 3
Elev Arbetsmiljö 3 4 3
Elev Samma personal kan följa barn/elever under längre tid.  2 3 1,5
Elev Likvärdighet för alla barn och elever 1-16 år 3 4 3
Elev Nybyggd eller ombyggd skola möjliggör framtidens skola. 3 4 3
Elev Avståndet till skolan 2 2 1
Elev Summering 2,60 2,60
Miljö Trafik/Skolskjuts 2 2 1
Miljö Klimatpåverkan 3 2 1,5
Miljö Yteffektivitet 3 3 2,25
Miljö Summering 1,58 1,58
Samhälle/verksamhet Uppfyllelse av kommunens vision 2 4 2
Samhälle/verksamhet Uppfyllelse av förvaltningens verksamhetsmål 2 4 2
Samhälle/verksamhet Resursutnyttjande, lokaler 3 4 3
Samhälle/verksamhet Resursutnyttjande, personal 3 4 3
Samhälle/verksamhet Ändamålsenlighet 3 4 3
Samhälle/verksamhet Kompromisser/avkall
Samhälle/verksamhet Myndighetskrav, säkerhet, tillgänglighet, delaktighet 4 4 4
Samhälle/verksamhet Kostnader (är det värt kostnaden) 3 3 2,25
Samhälle/verksamhet Nyttan (är det värt kostnaden) 3 4 3
Samhälle/verksamhet ÖP, framtid
Samhälle/verksamhet Yteffektivitet 3 4 3
Samhälle/verksamhet Summering 2,81 2,81
Lokaler Effektivt utnyttjande av salar.  3 4 3
Lokaler Samutnyttjande av lokaler över verksamhetsgränser 3 3 2,25
Lokaler Summering 2,63 2,63
Synergier Pedagoger i praktiskestetiska ämnen samlas till större nav.  3 3 2,25
Synergier Möjlighet att utnyttja förskollärare och fritidspedagoger i skolan t.ex. som mentor eller undervisning 2 1 0,5
Synergier Större attraktionsvärde till att använda lokalerna utöver skoltiden, som Häggvallskolan används i dag, men placering västra Tjörn 3 2 1,5
Synergier Fler kan använda samma lokaler öppnar upp för synergier med kultur och fritid 4 2 2
Synergier Synergier Kulturträdet 3 2 1,5
Synergier Summering 1,55 1,55

Snitt 2,31
Summa 13,89
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Värdering av nytta
Ange ett värde mellan 
1 och 4 för varje påstående Förslag 3
1 = liten nytta Väster: F-6 i Skärhamn och Rönnäng. (Ingen 7-9-skola i Bleket)
4 = stor nytta Öster: F-3 i Kållekärr och Myggenäs. EN STOR F-9 i Häggvall/Fridas Hage. Skolan
Värderingsområde: Påstående: Poäng 1-4 Viktning 1-4 Snitt SUMMA
Personal/Organisation Arbetsmiljö 4 4 4
Personal/Organisation Kompetens, kollegialt lärandepersonal på yngreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Kompetens, kollegialt lärandepersonal på äldreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Ekonomiska resurser, yngreskolor inkl. förskola 1 4 1
Personal/Organisation Ekonomiska resurser, äldreskolor 1 4 1
Personal/Organisation Attraktivitet, rekrytera rektorer/förskolechefer 4 4 4
Personal/Organisation Attraktivitet, möjlighet att rekrytera behöriga lärare till alla ämnen till yngreskolor 2 4 2
Personal/Organisation Attraktivitet, möjlighet att rekrytera behöriga lärare till alla ämnen till äldreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Möjlighet att utnyttja förskollärare och fritidspedagoger i skolan t.ex. som mentor för elev och i undervisning 2 4 2
Personal/Organisation Samma personal kan följa barn/elever under längre tid.  4 4 4
Personal/Organisation Rekrytering av slöjdlärare till yngreskolor 1 1 0,25
Personal/Organisation Rekrytering av pedagoger till praktiskestetiska ämnen 4 4 4
Personal/Organisation Flexibilitet när det gäller att forma tjänster, på yngreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Flexibilitet när det gäller att forma tjänster, på äldreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Möjligheter att organisera utifrån resurstilldelning. Möjligheter för rektor att  styra sin organisation. På yngreskolor 1 4 1
Personal/Organisation Möjligheter att organisera utifrån resurstilldelning. Möjligheter för rektor att  styra sin organisation. På äldreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Dynamiska och utvecklande enheter som underlättar rekrytering, på yngreskolor 1 4 1
Personal/Organisation Dynamiska och utvecklande enheter som underlättar rekrytering, på äldreskolor 3 4 3
Personal/Organisation Skolstrukturen främjar likvärdigheten i undervisning och planeringsförutsättningar 1 4 1
Personal/Organisation Nybyggd eller ombyggd skola möjliggör framtidens skola. 1 4 1
Personal/Organisation Storleken på enheterna/rektorsområdena underlättar för rektor att fördela resurser, på yngreskolor 1 4 1
Personal/Organisation Storleken på enheterna/rektorsområdena underlättar för rektor att fördela resurser, på äldreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Påverkan på personaltillgång t.ex. på raster på yngreskolor 2 3 1,5
Personal/Organisation Påverkan på personaltillgång t.ex. på raster på äldreskolor 2 3 1,5
Personal/Organisation Summering 2,55 2,55
Elev Lugnare miljö på äldreskolor p.g.a. yngre elever på samma skola 1 1 0,25
Elev Utemiljö/natur 2 4 2
Elev Att bryta vid årskurs 4  ger bättre underlag för betygsättning i åk 6. 1 4 1
Elev Socialt kapital, möjligheter till kompisrelationer, på yngreskolor 3 4 3
Elev Socialt kapital, möjligheter till kompisrelationer, på äldreskolor 3 4 3
Elev Elever i behov av särskilt stöd på yngreskolor 2 4 2
Elev Elever i behov av särskilt stöd på äldreskolor 4 4 4
Elev Särskolan 3 4 3
Elev Arbetsmiljö 2 4 2
Elev Samma personal kan följa barn/elever under längre tid.  2 3 1,5
Elev Likvärdighet för alla barn och elever 1-16 år 1 4 1
Elev Nybyggd eller ombyggd skola möjliggör framtidens skola. 3 4 3
Elev Avståndet till skolan 2 3 1,5
Elev Summering 2,10 2,10
Miljö Trafik/Skolskjuts 2 2 1
Miljö Klimatpåverkan 3 2 1,5
Miljö Yteffektivitet (Problemen kvarstår på f-6 skolorna)  3 3 2,25
Miljö Summering 1,58 1,58
Samhälle/verksamhet Uppfyllelse av kommunens vision (ingen likvärdighet)  1 4 1
Samhälle/verksamhet Uppfyllelse av förvaltningens verksamhetsmål 1 4 1
Samhälle/verksamhet Resursutnyttjande, lokaler (bra på östra, dåligt på västra)  2 4 2
Samhälle/verksamhet Resursutnyttjande, personal 2 4 2
Samhälle/verksamhet Ändamålsenlighet 2 4 2
Samhälle/verksamhet Kompromisser/avkall
Samhälle/verksamhet Myndighetskrav, säkerhet, tillgänglighet, delaktighet 2 4 2
Samhälle/verksamhet Kostnader (är det värt kostnaden) 1 3 0,75
Samhälle/verksamhet Nyttan (är det värt kostnaden) 1 4 1
Samhälle/verksamhet ÖP, framtid
Samhälle/verksamhet Yteffektivitet 2 4 2
Samhälle/verksamhet Summering 1,53 1,53
Lokaler Effektivt utnyttjande av salar.  2 4 2
Lokaler Samutnyttjande av lokaler över verksamhetsgränser (enbart bra på Häggvall)  1 3 0,75
Lokaler Summering 1,38 1,38
Synergier Pedagoger i praktiskestetiska ämnen samlas till större nav.  2 3 1,5
Synergier Möjlighet att utnyttja förskollärare och fritidspedagoger i skolan t.ex. som mentor eller undervisning 2 1 0,5
Synergier Större attraktionsvärde till att använda lokalerna utöver skoltiden, som Häggvallskolan används i dag, men placering västra Tjörn 1 1 0,25
Synergier Fler kan använda samma lokaler öppnar upp för synergier med kultur och fritid 1 1 0,25
Synergier Synergier Kulturträdet 1 2 0,5
Synergier Summering 0,6 0,6

Snitt 1,62
Summa 9,73
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Värdering av nytta
Ange ett värde mellan 
1 och 4 för varje påstående Förslag 4
1 = liten nytta Nollalternativ. Dvs skolstruktur enligt dagsläget.
4 = stor nytta Skolan
Värderingsområde: Påstående: Poäng 1-4 Viktning 1-4 Snitt SUMMA
Personal/Organisation Arbetsmiljö 4 4 4
Personal/Organisation Kompetens, kollegialt lärandepersonal på yngreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Kompetens, kollegialt lärandepersonal på äldreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Ekonomiska resurser, yngreskolor inkl. förskola 1 4 1
Personal/Organisation Ekonomiska resurser, äldreskolor 1 4 1
Personal/Organisation Attraktivitet, rekrytera rektorer/förskolechefer 4 4 4
Personal/Organisation Attraktivitet, möjlighet att rekrytera behöriga lärare till alla ämnen till yngreskolor 3 4 3
Personal/Organisation Attraktivitet, möjlighet att rekrytera behöriga lärare till alla ämnen till äldreskolor 3 4 3
Personal/Organisation Möjlighet att utnyttja förskollärare och fritidspedagoger i skolan t.ex. som mentor för elev och i undervisning 2 4 2
Personal/Organisation Samma personal kan följa barn/elever under längre tid.  2 4 2
Personal/Organisation Rekrytering av slöjdlärare till yngreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Rekrytering av pedagoger till praktiskestetiska ämnen 3 4 3
Personal/Organisation Flexibilitet när det gäller att forma tjänster, på yngreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Flexibilitet när det gäller att forma tjänster, på äldreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Möjligheter att organisera utifrån resurstilldelning. Möjligheter för rektor att  styra sin organisation. På yngreskolor 1 4 1
Personal/Organisation Möjligheter att organisera utifrån resurstilldelning. Möjligheter för rektor att  styra sin organisation. På äldreskolor 1 4 1
Personal/Organisation Dynamiska och utvecklande enheter som underlättar rekrytering, på yngreskolor 2 4 2
Personal/Organisation Dynamiska och utvecklande enheter som underlättar rekrytering, på äldreskolor 2 4 2
Personal/Organisation Skolstrukturen främjar likvärdigheten i undervisning och planeringsförutsättningar 2 4 2
Personal/Organisation Nybyggd eller ombyggd skola möjliggör framtidens skola. 3 4 3
Personal/Organisation Storleken på enheterna/rektorsområdena underlättar för rektor att fördela resurser, på yngreskolor 2 4 2
Personal/Organisation Storleken på enheterna/rektorsområdena underlättar för rektor att fördela resurser, på äldreskolor 2 4 2
Personal/Organisation Påverkan på personaltillgång t.ex. på raster på yngreskolor 2 3 1,5
Personal/Organisation Påverkan på personaltillgång t.ex. på raster på äldreskolor 2 3 1,5
Personal/Organisation Summering 2,5417 2,5
Elev Lugnare miljö på äldreskolor p.g.a. yngre elever på samma skola 1 1 0,25
Elev Utemiljö/natur 2 4 2
Elev Att bryta vid årskurs 4  ger bättre underlag för betygsättning i åk 6. 1 4 1
Elev Socialt kapital, möjligheter till kompisrelationer, på yngreskolor 3 4 3
Elev Socialt kapital, möjligheter till kompisrelationer, på äldreskolor 3 4 3
Elev Elever i behov av särskilt stöd på yngreskolor 1 4 1
Elev Elever i behov av särskilt stöd på äldreskolor 2 4 2
Elev Särskolan 2 4 2
Elev Arbetsmiljö 1 4 1
Elev Samma personal kan följa barn/elever under längre tid.  2 3 1,5
Elev Likvärdighet för alla barn och elever 1-16 år 2 4 2
Elev Nybyggd eller ombyggd skola möjliggör framtidens skola. 1 4 1
Elev Avståndet till skolan 3 3 2,25
Elev Summering 1,69 1,69
Miljö Trafik/Skolskjuts 2 2 1
Miljö Klimatpåverkan (ombyggnation på nästan samtliga skolenheter)  1 2 0,5
Miljö Yteffektivitet 1 3 0,75
Miljö Summering 0,75 0,75
Samhälle/verksamhet Uppfyllelse av kommunens vision 2 4 2
Samhälle/verksamhet Uppfyllelse av förvaltningens verksamhetsmål 2 4 2
Samhälle/verksamhet Resursutnyttjande, lokaler 1 4 1
Samhälle/verksamhet Resursutnyttjande, personal 1 4 1
Samhälle/verksamhet Ändamålsenlighet 1 4 1
Samhälle/verksamhet Kompromisser/avkall
Samhälle/verksamhet Myndighetskrav, säkerhet, tillgänglighet, delaktighet 2 4 2
Samhälle/verksamhet Kostnader (är det värt kostnaden) 1 3 0,75
Samhälle/verksamhet Nyttan (är det värt kostnaden) 1 4 1
Samhälle/verksamhet ÖP, framtid
Samhälle/verksamhet Yteffektivitet 1 4 1
Samhälle/verksamhet Summering 1,31 1,31
Lokaler Effektivt utnyttjande av salar.  1 4 1
Lokaler Samutnyttjande av lokaler över verksamhetsgränser 1 3 0,75
Lokaler Summering 0,88 0,88
Synergier Pedagoger i praktiskestetiska ämnen samlas till större nav.  2 3 1,5
Synergier Möjlighet att utnyttja förskollärare och fritidspedagoger i skolan t.ex. som mentor eller undervisning 2 1 0,5
Synergier Större attraktionsvärde till att använda lokalerna utöver skoltiden, som Häggvallskolan används i dag, men placering västra Tjörn 1 1 0,25
Synergier Fler kan använda samma lokaler öppnar upp för synergier med kultur och fritid 1 1 0,25
Synergier Synergier Kulturträdet 1 2 0,5
Synergier Summering 0,6 0,6

Snitt 1,29
Summa 7,76
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Värdering av nytta
Ange ett värde mellan 
1 och 4 för varje påstående Förslag 5:
1 = liten nytta Skolstruktur enligt dagslägetet i väster, dvs. Skärhamn och Rönnäng F-6, Bleket 7-9  samt
4 = stor nytta enligt KF beslut 11 juni 2020 i öster dvs: Kållekärr och Myggenäs F-3 och Häggvall/Fridas Hage F-9 Skolan
Värderingsområde: Påstående: Poäng 1-4 Viktning 1-4 Snitt SUMMA
Personal/Organisation Arbetsmiljö 4 4 4
Personal/Organisation Kompetens, kollegialt lärandepersonal på yngreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Kompetens, kollegialt lärandepersonal på äldreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Ekonomiska resurser, yngreskolor inkl. förskola 2 4 2
Personal/Organisation Ekonomiska resurser, äldreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Attraktivitet, rekrytera rektorer/förskolechefer 3 4 3
Personal/Organisation Attraktivitet, möjlighet att rekrytera behöriga lärare till alla ämnen till yngreskolor 2 4 2
Personal/Organisation Attraktivitet, möjlighet att rekrytera behöriga lärare till alla ämnen till äldreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Möjlighet att utnyttja förskollärare och fritidspedagoger i skolan t.ex. som mentor för elev och i undervisning 1 1 0,25
Personal/Organisation Samma personal kan följa barn/elever under längre tid.  3 3 2,25
Personal/Organisation Rekrytering av slöjdlärare till yngreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Rekrytering av pedagoger till praktiskestetiska ämnen 4 4 4
Personal/Organisation Flexibilitet när det gäller att forma tjänster, på yngreskolor 2 4 2
Personal/Organisation Flexibilitet när det gäller att forma tjänster, på äldreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Möjligheter att organisera utifrån resurstilldelning. Möjligheter för rektor att  styra sin organisation. På yngreskolor 1 4 1
Personal/Organisation Möjligheter att organisera utifrån resurstilldelning. Möjligheter för rektor att  styra sin organisation. På äldreskolor 2 4 2
Personal/Organisation Dynamiska och utvecklande enheter som underlättar rekrytering, på yngreskolor 1 4 1
Personal/Organisation Dynamiska och utvecklande enheter som underlättar rekrytering, på äldreskolor 2 4 2
Personal/Organisation Skolstrukturen främjar likvärdigheten i undervisning och planeringsförutsättningar 1 4 1
Personal/Organisation Nybyggd eller ombyggd skola möjliggör framtidens skola. 3 4 3
Personal/Organisation Storleken på enheterna/rektorsområdena underlättar för rektor att fördela resurser, på yngreskolor 1 4 1
Personal/Organisation Storleken på enheterna/rektorsområdena underlättar för rektor att fördela resurser, på äldreskolor 2 4 2
Personal/Organisation Påverkan på personaltillgång t.ex. på raster på yngreskolor 4 3 3
Personal/Organisation Påverkan på personaltillgång t.ex. på raster på äldreskolor 2 2 1
Personal/Organisation Summering 2,52 2,52
Elev Lugnare miljö på äldreskolor p.g.a. yngre elever på samma skola 1 1 0,25
Elev Utemiljö/natur 2 4 2
Elev Att bryta vid årskurs 4  ger bättre underlag för betygsättning i åk 6. 1 4 1
Elev Socialt kapital, möjligheter till kompisrelationer, på yngreskolor 3 4 3
Elev Socialt kapital, möjligheter till kompisrelationer, på äldreskolor 3 4 3
Elev Elever i behov av särskilt stöd på yngreskolor 2 4 2
Elev Elever i behov av särskilt stöd på äldreskolor 4 4 4
Elev Särskolan 3 4 3
Elev Arbetsmiljö 2 4 2
Elev Samma personal kan följa barn/elever under längre tid.  2 3 1,5
Elev Likvärdighet för alla barn och elever 1-16 år 1 4 1
Elev Nybyggd eller ombyggd skola möjliggör framtidens skola. 3 4 3
Elev Avståndet till skolan 2 3 1,5
Elev Summering 2,10 2,10
Miljö Trafik/Skolskjuts 2 2 1
Miljö Klimatpåverkan 1 2 0,5
Miljö Yteffektivitet 2 3 1,5
Miljö Summering 1 1
Samhälle/verksamhet Uppfyllelse av kommunens vision 2 4 2
Samhälle/verksamhet Uppfyllelse av förvaltningens verksamhetsmål 2 4 2
Samhälle/verksamhet Resursutnyttjande, lokaler (blir bara bättre på Häggvall)  2 4 2
Samhälle/verksamhet Resursutnyttjande, personal (blir bara bättre på Häggvall)  2 4 2
Samhälle/verksamhet Ändamålsenlighet 2 4 2
Samhälle/verksamhet Kompromisser/avkall
Samhälle/verksamhet Myndighetskrav, säkerhet, tillgänglighet, delaktighet 2 4 2
Samhälle/verksamhet Kostnader (är det värt kostnaden) 2 3 1,5
Samhälle/verksamhet Nyttan (är det värt kostnaden) 2 4 2
Samhälle/verksamhet ÖP, framtid
Samhälle/verksamhet Yteffektivitet 2 4 2
Samhälle/verksamhet Summering 1,94 1,94
Lokaler Effektivt utnyttjande av salar.  2 4 2
Lokaler Samutnyttjande av lokaler över verksamhetsgränser 2 3 1,5
Lokaler Summering 1,75 1,75
Synergier Pedagoger i praktiskestetiska ämnen samlas till större nav.  2 4 2
Synergier Möjlighet att utnyttja förskollärare och fritidspedagoger i skolan t.ex. som mentor eller undervisning 2 1 0,5
Synergier Större attraktionsvärde till att använda lokalerna utöver skoltiden, som Häggvallskolan används i dag, men placering västra Tjörn 1 1 0,25
Synergier Fler kan använda samma lokaler öppnar upp för synergier med kultur och fritid 1 1 0,25
Synergier Synergier Kulturträdet 1 2 0,5
Synergier Summering 0,7 0,7

Snitt 1,67
Summa 10,01
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Värdering av nytta
Ange ett värde mellan 
1 och 4 för varje påstående Förslag 6:
1 = liten nytta Skolstruktur enligt utredarnas lokalförsörjningsplan
4 = stor nytta Två st Kultur- och kompetenscentrum i  F-9 nav (ett i Häggvall och ett på västra Tjörn melan Skärhamn och Bleket) Skolan
Värderingsområde: Påstående: Poäng 1-4 Viktning 1-4 Snitt SUMMA
Personal/Organisation Arbetsmiljö 4 4 4
Personal/Organisation Kompetens, kollegialt lärandepersonal på yngreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Kompetens, kollegialt lärandepersonal på äldreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Ekonomiska resurser, yngreskolor inkl. förskola 4 4 4
Personal/Organisation Ekonomiska resurser, äldreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Attraktivitet, rekrytera rektorer/förskolechefer 4 4 4
Personal/Organisation Attraktivitet, möjlighet att rekrytera behöriga lärare till alla ämnen till yngreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Attraktivitet, möjlighet att rekrytera behöriga lärare till alla ämnen till äldreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Möjlighet att utnyttja förskollärare och fritidspedagoger i skolan t.ex. som mentor för elev och i undervisning 2 2 1
Personal/Organisation Samma personal kan följa barn/elever under längre tid.  3 2 1,5
Personal/Organisation Rekrytering av slöjdlärare till yngreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Rekrytering av pedagoger till praktiskestetiska ämnen 4 4 4
Personal/Organisation Flexibilitet när det gäller att forma tjänster, på yngreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Flexibilitet när det gäller att forma tjänster, på äldreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Möjligheter att organisera utifrån resurstilldelning. Möjligheter för rektor att  styra sin organisation. På yngreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Möjligheter att organisera utifrån resurstilldelning. Möjligheter för rektor att  styra sin organisation. På äldreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Dynamiska och utvecklande enheter som underlättar rekrytering, på yngreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Dynamiska och utvecklande enheter som underlättar rekrytering, på äldreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Skolstrukturen främjar likvärdigheten i undervisning och planeringsförutsättningar 4 4 4
Personal/Organisation Nybyggd eller ombyggd skola möjliggör framtidens skola. 4 4 4
Personal/Organisation Storleken på enheterna/rektorsområdena underlättar för rektor att fördela resurser, på yngreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Storleken på enheterna/rektorsområdena underlättar för rektor att fördela resurser, på äldreskolor 3 3 2,25
Personal/Organisation Påverkan på personaltillgång t.ex. på raster på yngreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Påverkan på personaltillgång t.ex. på raster på äldreskolor 2 2 1
Personal/Organisation Summering 3,57 3,57
Elev Lugnare miljö på äldreskolor p.g.a. yngre elever på samma skola 3 3 2,25
Elev Utemiljö/natur 2 4 2
Elev Socialt kapital, möjligheter till kompisrelationer, på yngreskolor 3 4 3
Elev Socialt kapital, möjligheter till kompisrelationer, på äldreskolor 3 4 3
Elev Elever i behov av särskilt stöd på yngreskolor 4 4 4
Elev Elever i behov av särskilt stöd på äldreskolor 4 4 4
Elev Särskolan 4 4 4
Elev Arbetsmiljö 4 4 4
Elev Samma personal kan följa barn/elever under längre tid.  4 4 4
Elev Likvärdighet för alla barn och elever 1-16 år 4 4 4
Elev Nybyggd eller ombyggd skola möjliggör framtidens skola. 4 4 4
Elev Avståndet till skolan 2 2 1
Elev Summering 3,27 3,27
Miljö Trafik/Skolskjuts (fler elever behöver skolskjuts, men skolskjutsen kan å andra sidan bli mer effektiv med 2 nav)  2 2 1
Miljö Klimatpåverkan 3 2 1,5
Miljö Yteffektivitet 4 3 3
Miljö Summering 1,8 1,8
Samhälle/verksamhet Uppfyllelse av kommunens vision 4 4 4
Samhälle/verksamhet Uppfyllelse av förvaltningens verksamhetsmål 4 4 4
Samhälle/verksamhet Resursutnyttjande, lokaler  4 4 4
Samhälle/verksamhet Resursutnyttjande, personal  4 4 4
Samhälle/verksamhet Ändamålsenlighet 4 4 4
Samhälle/verksamhet Kompromisser/avkall 
Samhälle/verksamhet Myndighetskrav, säkerhet, tillgänglighet, delaktighet 4 4 4
Samhälle/verksamhet Kostnader (är det värt kostnaden)
Samhälle/verksamhet Nyttan (är det värt kostnaden) 4 4 4
Samhälle/verksamhet ÖP, framtid      
Samhälle/verksamhet Yteffektivitet 4 4 4
Samhälle/verksamhet Summering 4,00 4,00
Lokaler Effektivt utnyttjande av salar.  4 4 4
Lokaler Samutnyttjande av lokaler över verksamhetsgränser 4 4 4
Lokaler Summering 4 4
Synergier Pedagoger i praktiskestetiska ämnen samlas till större nav.  4 4 4
Synergier Möjlighet att utnyttja förskollärare och fritidspedagoger i skolan t.ex. som mentor eller undervisning 3 3 2,25
Synergier Större attraktionsvärde till att använda lokalerna utöver skoltiden, som Häggvallskolan används i dag, men placering västra Tjörn 4 4 4
Synergier Fler kan använda samma lokaler öppnar upp för synergier med kultur och fritid 4 4 4
Synergier Synergier Kulturträdet 4 4 4
Synergier Summering 3,65 3,65

Snitt 3,39
Summa 20,33
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 151 

Remiss till samtliga nämnder och styrelser avseende 
Skolstruktur i Tjörns kommun 

2021/115 

Beslut 
Socialnämnden överlämnar yttrandet som sitt remissvar till 
kommunstyrelsen avseende ny skolstruktur.  

Sammanfattning 
Socialnämnden ska yttra sig över en remiss som inkommit från 
kommunstyrelsens arbetsutskott över en framtida skolstruktur. 
Material har bifogats i form av presentation. Det finns ingen 
skriftlig rapport från utredarna att ta ställning till. Materialet 
innehåller 6 olika alternativa skolförslag att ta ställning till. 

Utredarna beskriver i sitt material en stor mängd variabler som 
ska tas hänsyn till. Det är allt från arbetsmiljö för elever och 
personal, möjligheten för barn och utbildningsförvaltningen att 
kunna planera och bedriva en lagstyrd skolverksamhet effektivt 
och med god pedagogik i alla delar till att få en så god ekonomisk 
effektivitet för hela kommunen som koncern. 

Socialnämnden avstår ifrån att yttra sig i frågan om vilket av de 6 
förslagen som är att föredra ur skolverksamhetens perspektiv. Det 
är Socialnämndens uppfattning att denna bedömning bör göras av 
Barn- och Utbildningsnämnden såsom ansvarig nämnd för 
skolverksamheten. 

Socialnämndens koncentrerar sig i sitt svar på de konsekvenser 
som kan ses utifrån nämndens ansvarsområde. 

Nämnden vill trycka på vikten av att LSS-verksamheten 
implementeras både i skolverksamheten och fritidsverksamheten 
genom att denna verksamhet finns i nära anslutning till skolan. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-05-20, § 138 – Beslut 

om remiss: Skolstruktur i Tjörns kommun.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-06-02 

- Presentation – Återremiss av skolstrukturen, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-05-20, § 138. 

 
Beslutet skickas till 
Kommunkansliet senast 2021-08-31 
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.Kommunstyrelsens 

 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

 2021-06-10 Dnr 2021/115-700 

Socialnämnden 

Christer Sundsmyr Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Avdelningschef 
0304–401482 
christer.sundsmyr@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Remissvar till kommunstyrelsen avseende ny 
skolstruktur 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås att besluta överlämna detta yttrande som sitt 
remissvar till kommunstyrelsen avseende ny skolstruktur.  
 

Sammanfattning 
Socialnämnden ska yttra sig över en remiss som inkommit från 
kommunstyrelsens arbetsutskott över en framtida skolstruktur. 
Material har bifogats i form av presentation. Det finns ingen skriftlig 
rapport från utredarna att ta ställning till. Materialet innehåller 6 olika 
alternativa skolförslag att ta ställning till. 

Utredarna beskriver i sitt material en stor mängd variabler som ska tas 
hänsyn till. Det är allt från arbetsmiljö för elever och personal, 
möjligheten för barn och utbildningsförvaltningen att kunna planera 
och bedriva en lagstyrd skolverksamhet effektivt och med god 
pedagogik i alla delar till att få en så god ekonomisk effektivitet för hela 
kommunen som koncern. 

Socialnämnden avstår ifrån att yttra sig i frågan om vilket av de 6 
förslagen som är att föredra ur skolverksamhetens perspektiv. Det är 
Socialnämndens uppfattning att denna bedömning bör göras av Barn- 
och Utbildningsnämnden såsom ansvarig nämnd för 
skolverksamheten. 

Socialnämndens koncentrerar sig i sitt svar på de konsekvenser som 
kan ses utifrån nämndens ansvarsområde. 

Nämnden vill trycka på vikten av att LSS-verksamheten implementeras 
både i skolverksamheten och fritidsverksamheten genom att denna 
verksamhet finns i nära anslutning till skolan. 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) 

 2021-06-10 Dnr 2021/115-700

 

Tidigare beslut 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-05-20, § 138 – Beslut om 

remiss: Skolstruktur i Tjörns kommun.  

Bilagor 
- Presentation – Återremiss av skolstrukturen, Kommunstyrelsens 

arbetsutskott, 2021-05-20, § 138. 

Beslutet skickas till 
Kommunkansliet senast 2021-08-31 
 

 

 

 
Shujaat Noormohamed  
Förvaltningschef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-08-25 

Styrelsemöte nr. 3 (extra)

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 43 

Remissvar: Tjörns Bostads AB - Skolstruktur i Tjörns 
Kommun 

2020/5 

Beslut 
Styrelsen beslutar att  

1. Anta ”Remissvar Tjörns Bostads AB-Skolstruktur i Tjörns 
kommun”. 
 

2. Lokalförsörjningsplan och skolstruktur innebär en byggprocess 
där ett stort antal beslut kommer att fattas under en lång 
tidsrymd. För bolagets del är det helt avgörande att beslut leder 
till så snabb byggstart som möjligt, i synnerhet vad gäller 
området vid Bleketskolan. Där står värden på spel för bolaget. 
 

3. I övrigt gör bolaget inget eget ställningstagande i frågan. 

Sammanfattning 
2021-03-11 beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet om 
skolstruktur för vidare utredning. I återremissen ingick uppdraget att 
jämföra fem olika förslag till skolstruktur utifrån investeringskostnader, 
driftkostnadskonsekvenser, påverkan på platsförsörjning inom förskola 
och eventuell överkapacitet i lokalerna samt synergier med andra 
verksamheter. Kommunstyrelsen beslöt också att det framtagna 
underlaget skulle gå på remiss till berörda nämnder och styrelser samt 
att genomföra en digital medborgardialog. I arbetet med remissen 
utarbetades ett sjätte förslag som vävde in skolstrukturen i hela 
kommunens lokalförsörjning. Därför beslutade kommunstyrelsens 
arbetsutskotts vid sammanträde 2021-05-20 att remittera alla sex förslag 
till skolstruktur till berörda nämnder och styrelser. 

Tjörns Bostads AB har handlagt ärendet och kommit fram till följande: 

Med utgångspunkt från bolagsordning och ägardirektiv har bolaget 
analyserat de olika förslagen i ”Skolstruktur i Tjörns Kommun”. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-08-25 

Styrelsemöte nr. 3 (extra)

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Slutsatsen utifrån genomförd analys är att förslag 6 skapar störst 
förutsättningar för bolaget att nå de politiska målsättningarna. 

Förslag 6 bedöms ge möjlighet att främja kommunens 
bostadsförsörjning och bidra till en attraktiv kommun för boende och 
näringsliv. Miljömålsarbetet kommer att få de bästa förutsättningarna 
för att skapa klimatsmarta bostäder och lokaler med lägre drift- och 
energikostnader som följd. Förslaget bedöms också generera ökade 
skatteintäkter för Tjörns Kommun med fler helårsboende. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-08-18 
Bilaga 1, Remissvar Tjörns Bostads AB- Skolstruktur i Tjörns Kommun, 
2021-08-10 
Remissen med bilagor 
Rapport skolstruktur Lokalstrategfunktionen och TBAB 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magne Hallberg föreslår att styrelsen beslutar att anta ”Remissvar 
Tjörns Bostads AB-Skolstruktur i Tjörns kommun”. 
Lokalförsörjningsplan och skolstruktur innebär en byggprocess där ett 
stort antal beslut kommer att fattas under en lång tidsrymd. För 
bolagets del är det helt avgörande att beslut leder till så snabb byggstart 
som möjligt, i synnerhet vad gäller området vid Bleketskolan. Där står 
värden på spel för bolaget. I övrigt gör bolaget inget eget 
ställningstagande i frågan. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Styrelsen för Jörgen  

 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

 2021-08-18 Dnr 2020/5-  

 

Solbritt Törnqvist Styrelsen för Tjörns Bostads AB 
Verkställande direktör 
Telefon 0304-60 11 18 
E-post. solbritt.tornqvist@tjorn.se

 

Postadress  Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 556530-7260 
Tjörns Bostads AB  E-post tbab@tjorn.se Säte Tjörns kommun 
471 80 Skärhamn Internet tbab.tjorn.se

Remissvar- Skolstruktur i Tjörns Kommun 

Förslag till beslut 
Styrelsen beslutar att godkänna verkställande direktörens remissvar 
(bilaga 1 till tjänsteutlåtandet). 
 
Sammanfattning 
2021-03-11 beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet om 
skolstruktur för vidare utredning. I återremissen ingick uppdraget att 
jämföra fem olika förslag till skolstruktur utifrån investeringskostnader, 
driftkostnadskonsekvenser, påverkan på platsförsörjning inom förskola 
och eventuell överkapacitet i lokalerna samt synergier med andra 
verksamheter. Kommunstyrelsen beslöt också att det framtagna 
underlaget skulle gå på remiss till berörda nämnder och styrelser samt 
att genomföra en digital medborgardialog. I arbetet med remissen 
utarbetades ett sjätte förslag som vävde in skolstrukturen i hela 
kommunens lokalförsörjning. Därför beslutade kommunstyrelsens 
arbetsutskotts vid sammanträde 2021-05-20 att remittera alla sex förslag 
till skolstruktur till berörda nämnder och styrelser. 

Tjörns Bostads AB har handlagt ärendet och kommit fram till följande: 

Med utgångspunkt från bolagsordning och ägardirektiv har bolaget 
analyserat de olika förslagen i ”Skolstruktur i Tjörns Kommun”. 
Slutsatsen utifrån genomförd analys är att förslag 6 skapar störst 
förutsättningar för bolaget att nå de politiska målsättningarna. 

Förslag 6 bedöms ge möjlighet att främja kommunens 
bostadsförsörjning och bidra till en attraktiv kommun för boende och 
näringsliv. Miljömålsarbetet kommer att få de bästa förutsättningarna 
för att skapa klimatsmarta bostäder och lokaler med lägre drift- och 
energikostnader som följd. Förslaget bedöms också generera ökade 
skatteintäkter för Tjörns Kommun med fler helårsboende. 
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 Tjänsteutlåtande 2 (2) 

 2021-08-18 Dnr 2020/5- 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1, Remissvar Tjörns Bostads AB- Skolstruktur i Tjörns Kommun, 
2021-08-10 
Remissen med bilagor 
Rapport skolstruktur Lokalstrategfunktionen och TBAB 
  
Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
 
Ärendet   
Se bilaga 1, Remissvar Tjörns Bostads AB- Skolstruktur i Tjörns 
Kommun 
 
Konsekvens  
Se bilaga 1, Remissvar Tjörns Bostads AB- Skolstruktur i Tjörns 
Kommun. 
  
 
 
Solbritt Törnqvist 

Verkställande direktör  
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Tjörn – möjligheternas ö hela året och för hela livet 

Remissvar Tjörns 
Bostads AB- 
Skolstruktur i 
Tjörns Kommun 

Tjörns Bostads AB 
Solbritt Törnqvist 
2021-08-10 
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Sida 3 (28) 
Rapport Tjörns Bostads AB-  

Skolstruktur i Tjörns kommun 

Innehåll 

1 Remissen 5 

2 Inledning 6 

3 Resultat 7 
3.1 Möjlighet att uppnå synergier med andra verksamheter ..................7 
3.2 Möjlighet att effektivisera bolagets tjänster .........................................8 

3.2.1 Löpande fastighetsskötsel och lokalvård ............................8 
3.2.2 Drift och planerat underhåll ................................................10 

3.3 Möjlighet att främja kommunens bostadsförsörjning ......................12 
3.4 Möjlighet att utveckla Tjörn till en attraktiv kommun .....................13 

3.4.1 Bostäder ..................................................................................13 
3.4.2 Näringsliv ...............................................................................13 

4 Slutsats 14 

5 Bilaga 15 
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Sida 5 (28) 
Rapport Tjörns Bostads AB-  

Skolstruktur i Tjörns kommun 

1 Remissen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-05-20 att 
remittera de redovisade förslagen om skolstruktur i Tjörns 
kommun till samtliga nämnder och styrelser. 
 
Förslagen till skolstruktur är följande: 
 
Förslag 1: Skolstruktur enligt KF beslut: östra navet 4-9 Häggvall 
och västra navet Skärhamn 4-9 enligt lokalstrategens rapport 
februari 2021.  
 
Förslag 2: Skolstruktur enligt KF beslut: östra navet 4-9 Häggvall 
och västra navet Bleket 4-9. 
 
Förslag 3: Skolstruktur F-6 i Skärhamn och Rönnäng. F-3 i 
Kållekärr och Myggenäs. Stor F-9 i Häggvall-Fridas Hage. 
 
Förslag 4: Nollalternativ, d.v.s. skolstruktur enligt dagsläget. 
 
Förslag 5: Skolstruktur enligt dagsläget i väster, dvs. Skärhamn 
och Rönnäng F-6, Bleket 7-9 samt enligt KF beslut i öster dvs. 
Kållekärr och Myggenäs F-3 och Häggvall/Fridas Hage F-9. 
 
Förslag 6: Lokalförsörjningsplan för hela kommunkoncernen 
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Sida 6 (28) 
Rapport Tjörns Bostads AB-  

Skolstruktur i Tjörns kommun 

2 Inledning 

Bolagets verksamhet styrs av bolagsordning och ägardirektiv. 

Enligt bolagsordningen är ändamålet med bolagets verksamhet 
bland annat att främja kommunens behov av bostadsförsörjning, 
tillhandahålla lokalvårdstjänster samt lokaler för den kommunala 
verksamheten genom att äga och / eller förvalta dessa fastigheter. 

I ägardirektiv beskrivs de grundläggande principerna för bolagets 
verksamhet.  Här ingår att bolaget ska vara en aktiv aktör för att 
förverkliga de politiska målsättningarna vad gäller utökat 
helårsboende i kommunen och ska aktivt bevaka 
förutsättningarna för ett ökat kommunalt byggande genom att 
ingå i den kommunala planeringsprocessen. Bolaget ska 
medverka i arbetet med att utveckla Tjörn till en attraktiv 
kommun för boende och näringslivsetableringar.  

Med utgångspunkt från bolagsordning och ägardirektiv har 
bolaget bedömt de olika förslagen i skolstrukturen utifrån följande 
perspektiv: 

1. Möjlighet att uppnå synergier med andra verksamheter 

2. Möjlighet att effektivisera bolagets tjänster  

3. Möjlighet att främja kommunens bostadsförsörjning 

4. Möjlighet att utveckla Tjörn till en attraktiv kommun 
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Sida 7 (28) 
Rapport Tjörns Bostads AB-  

Skolstruktur i Tjörns kommun 

3 Resultat 

3.1 Möjlighet att uppnå synergier med andra 
verksamheter 

 
I förslag 6 föreslås två kultur-och kompetenscentra, ett på västra 
Tjörn och ett i Höviksnäs där Häggvallsskolan ligger idag. Detta 
innebär att ett flertal fastigheter som idag nyttjas för skola-och 
förskola frigörs och ger utrymme för byggnation av bostäder. 
 
Bolaget ser en möjlighet att bygga fler hyresrätter då lägena är 
attraktiva med närhet till kommunikation och service. Fler 
hyresrätter bidrar till flyttkedjor där yngre ges möjlighet att 
komma in på bostadsmarknaden, samtidigt som hushåll med 
villor har möjlighet att växla boendeform.  
 
Utifrån miljöperspektiv är förslag 6 att föredra då det möjliggör 
för bolaget att bygga på redan exploaterad mark vilket bidrar till 
minskad klimatpåverkan genom att inte behöva ta ny mark i 
anspråk. Likaså vill bolaget bygga på höjden för att nyttja marken 
optimalt och skapa ekonomisk möjlighet att uppnå hyresrätter 
med normhyror. 
 
Bolagets målsättning är att med förslag 6 bidra till fler 
helårsboende och ökade skatteintäkter för Tjörns Kommun. 
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Sida 8 (28) 
Rapport Tjörns Bostads AB-  

Skolstruktur i Tjörns kommun 

3.2 Möjlighet att effektivisera bolagets tjänster  
Bolaget ägs av Tjörns Kommun och de uppdrag som utförs åt 
kommunen finansieras via skattemedel. För att uppnå en 
kostnadseffektiv fastighetsförvaltning har antalet 
verksamhetslokaler och dess geografiska placering stor betydelse. 
Färre verksamhetslokaler med en samlad verksamhet ökar 
möjligheten att effektivisera bolagets tjänster. 
 
I förslag 1-5 avvecklas externa lokaler i form av moduler. 
Samtidigt tillförs ytor tack vare ny- och/eller tillbyggnad. Antalet 
förskolor och skolor är ungefär lika många i samtliga förslag och 
skillnaden mot nuläget är liten. Utifrån bolagets tjänster bedöms 
därför förslag 1-5 som likvärdiga. 
  
I förslag 6 avvecklas externa lokaler i form av moduler, skillnaden 
mot förslag 1-5 är att antalet skolor och förskolor minskar, 
samtidigt som ytan optimeras och koncentreras till ett fåtal 
fastigheter.   
 
Utifrån bolagets uppdrag finns det större möjligheter till 
effektivisering och förbättring med förslag 6. Nedan beskrivs vilka 
effektiviseringar eller förbättringar som kan göras med förslag 6.  
 

3.2.1 Löpande fastighetsskötsel och lokalvård 
 
Logistik  
Medarbetarna får större och färre arbetsplatser att förflytta sig 
emellan vilket leder till kortare ställtider och minskade 
personalkostnader. Likaså kommer antalet varutransporter att 
minska. 
 
Miljöpåverkan 

Lokalernas utformning, val av hållbara material och ytskikt har en 
stor påverkan på hur effektivt bolagets tjänster kan utföras och 
hur miljömålen kan nås och bedöms vara en förutsättning för: 

 minskad förbrukning av kemikalier (rengöringsmedel)  
 minskade inköp av förbrukningsinventarier så som städ-

och tvättmaskiner, gräsklippare m.m.  
 ökad möjlighet för effektiv källsortering 
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Arbetsmiljö och säkerhet 

Förslag 6 innebär att graden av ensamarbete för lokalvårdare och 
fastighetsskötare minskar då arbetsplatserna blir större och 
kompetensförsörjningen stärks.  
Flexibiliteten ökar då arbetsuppgifter kan fördelas efter 
kompetens och specialkunskap som i förlängningen leder till 
kollegialt lärande och därmed ökad kompetens. Det blir enklare 
att lösa bemanning vid frånvaro t.ex. vid semester och sjukdom.  
 
Större arbetsplatser gör att det blir enklare att skapa ”renare” 
heltidstjänster som förläggs till en eller ett fåtal enheter istället för 
att arbetet är uppdelat på mindre enheter med mycket ställtid för 
att ta sig mellan de olika arbetsplatserna.  
Val av hållbara och lättstädade material har betydelse för 
lokalvårdens arbetsmiljö och minskar risken för arbetsrelaterad 
ohälsa. 
 
Sammantaget bidrar flera faktorer till en bättre och attraktivare 
arbetsmiljö. 
 
Attraktivitet och rekrytering 

Kompetensförsörjning är en av de största framtida utmaningarna 
som arbetsgivare. Att kunna erbjuda attraktiva tjänster och en väl 
fungerande organisation är avgörande. Arbetsplatsens utformning 
och tekniska hjälpmedel har en stor betydelse för att kunna forma 
attraktiva tjänster och skapa en god arbetsmiljö. 
 
Bygga nytt eller bygga om 

Oavsett förslag är en nybyggnad att föredra framför om- och 
tillbyggnad. Nya tekniska installationer, inventarier och ytskikt 
kommer att bidra till lägre driftsekonomi. Likaså kommer det att 
ha betydelse i bolagets miljömålsarbete. 
  
Effektivitet och kostnad 
Nybyggnation bidrar till att lokalerna blir ändamålsenliga med 
miljöanpassad teknik, hållbara materialval och ytskikt. Den högre 
standarden som nybyggnation bidrar till möjliggör för 
effektivisering av bolagets tjänster vilket ger lägre kostnader per 
kvm. Antalet årsarbetare bedöms kunna minskas med 2-3. 
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3.2.2 Drift och planerat underhåll  
 
Bygga nytt eller bygga om 

Verksamhetslokalerna på Tjörn har varierade underhållsbehov 
men bedöms vara stora. Gamla byggnader kan byggas om och 
renoveras men när underhållsbehovet är stort är det sannolikt 
bättre att bygga nytt då det i allmänhet ger en lägre driftsekonomi.  
 
Nybyggnad gör att nuvarande behov av underhåll kan nollställas 
och att ändamålsenlighet kan uppnås. Det underlättar också för 
den långsiktiga underhållsplaneringen och skapar bättre 
förutsättningar för att kunna arbeta mer framåtinriktat med 
lokalförsörjningsprocessen.  
 
God framförhållning och nöjda hyresgäster  
Under många år har det utretts hur skolstrukturen på Tjörn ska 
utformas. Den långa handläggningstiden och avsaknad av beslut i 
frågan har bidragit till osunda förutsättningar för bolaget att 
kunna planera långsiktigt. Större underhållsåtgärder har pausats i 
syfte att undvika kostsamma investeringar då vetskap om 
fastigheten ska vara kvar eller ej varit oklar.   
 
Erfarenhetsmässigt kan man se att nybyggda ändamålsenliga 
lokaler med välskötta utemiljöer som nyttjas även efter skoltid 
minskar risk för skadegörelse. Idag belastas bolaget med många 
ärenden som är kopplade till skadegörelse vilket försvårar arbete 
med mer långsiktiga åtgärder.  
 
En större andel nybyggda verksamhetslokaler skulle få en positiv 
effekt på lokalförsörjningsprocessen vars mål är att uppnå en god 
ekonomisk hushållning för kommunkoncernen. 
 
Driftsekonomi 
I Kommunfullmäktiges budget ingår tre strategiska områden 
varav ett är att bygga en miljövänlig kommun med hållbar 
samhällsutveckling. Här beskrivs att miljöfrågorna ska bottna i de 
globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och i de regionala- och 
nationella miljömålen. Inom detta strategiska område ingår att ge 
alla möjlighet att leva och verka i goda klimatsmarta bostäder och 
lokaler, det ingår också att effektivisera energianvändningen och 

461



 

Sida 11 (28) 
Rapport Tjörns Bostads AB-  

Skolstruktur i Tjörns kommun 

minska förbrukningen av fossila bränslen inom kommunens 
samtliga verksamheter.   
 
Bolaget bedömer att det ställs högre miljökrav vid nyproduktion 
och att det möjliggör för klimatsmarta bostäder och lokaler, med 
lägre drift- och energikostnader som följd.  
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3.3 Möjlighet att främja kommunens 
bostadsförsörjning 

Bolagets mål är att tillskapa 20 lägenheter per år. Målet har över 
åren varit svårt att nå främst på grund av svårighet att hitta 
byggbar mark. 

Tjörn har i likhet med många andra kommuner brist på byggbar 
mark. I förslag 6 frigörs mark och verksamhetslokaler som 
möjliggör en förtätning av kommunens tätorter och bolaget kan 
utveckla bostadsbeståndet på egen mark.  

Nyproduktion av hyresrätter har störst bäring på bolagets 
uppdrag och även på kommunens vision om att utöka antalet 
invånare till 20 000 år 2035.  

I bilaga 1 redovisas de verksamhetslokaler och mark som frigörs i förslag 
6 och bolagets idéer kring fastigheterna. 
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3.4 Möjlighet att utveckla Tjörn till en attraktiv 
kommun 

Enligt ägardirektiv ska bolaget medverka i arbetet att utveckla 
Tjörn till en attraktiv kommun för boende och 
näringslivsetableringar. Planering av bostäder och mark för ett 
expanderande näringsliv behöver ske utifrån ett helhetsperspektiv 
då de till stor del utgör varandras förutsättningar. Fler bostäder 
bidrar till en befolkningstillväxt och har betydelse för hur 
företagen ska lyckas med sin framtida kompetensförsörjning. 
Samtidigt skapar ett expanderande näringsliv jobbmöjligheter och 
lockar fler att flytta till kommunen. 

3.4.1 Bostäder 
Övervägande delen av bostadsbeståndet i Tjörns kommun är 
friliggande villor och andelen lägenheter är förhållandevis liten. 
Det homogena bostadsbeståndet begränsar kommunens 
attraktivitet som boendekommun. Alla vill eller klarar inte den 
skötsel som boende i villa innebär. Alla har heller inte möjlighet 
att köpa en bostad som kräver en relativt stor investering. 

För att öka Tjörns attraktivitet som boendekommun behöver det 
byggas fler lägenheter. En variation av boende- och 
upplåtelseformer är därför viktig. Det gör att fler kan bosätta sig i 
kommunen, göra boendekarriär och därmed bo kvar under lång 
tid oberoende av hushållsstorlek, ålder, betalningsförmåga m.m.  

En variation av boende- och upplåtelseformer är 
eftersträvansvärd, inte bara i kommunen i stort, utan också inom 
bostadsområden. En sådan variation motverkar segregation och 
främjar trygga och attraktiva boendemiljöer. 

Då förslag 6 innebär störst möjligheter till ökat bostadsbyggande 
innebär det bäst möjligheter att tillgodose ett varierat 
bostadsbestånd i kommunen. 

3.4.2 Näringsliv 
I förslag 6 frigörs lokaler och mark som kan nyttjas för expansion 
och nyetableringar inom näringslivet 
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4 Slutsats 

Med utgångspunkt från bolagsordning och ägardirektiv har 
bolaget analyserat de olika förslagen i ”Skolstruktur i Tjörns 
Kommun”. Slutsatsen utifrån genomförd analys är att förslag 6 
ger störst förutsättningar för bolaget att nå de politiska 
målsättningarna.   

Förslag 6 bedöms ge mer synergier utifrån ett koncernperspektiv 
jämfört med övriga förslag: 

 Främjar kommunens bostadsförsörjning då lokaler och 
mark ägda av bolaget frigörs och ger plats för nya bostäder 

 Möjliggör för etappvis nybyggnad av två f-9 skolor som 
kan stå klara inom cirka 5-7 år på fastighet ägd av bolaget 

 Möjliggör ökade skatteintäkter med ett ökat antal 
helårsboende  

 Möjliggör effektivisering av bolagets tjänster då det blir 
färre och större arbetsplatser 

 Underlättar den långsiktiga lokalförsörjningsprocessen  

 Ökar utbudet av hyresrätter  

 Ökar Tjörns attraktivitet som boendekommun  

 Gynnar näringslivet då lokaler och mark som frigörs kan 
nyttjas för expansion och nyetableringar inom näringslivet  

 
Tjörns Bostads AB föreslår att kommunen arbetar vidare med 
förslag 6 då förslaget bedöms främja kommunens 
bostadsförsörjning och ge de bästa förutsättningarna för att skapa 
klimatsmarta bostäder och lokaler med lägre drift-och 
energikostnader som följd.  
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Bilaga – Bolagets idéer utifrån förslag 6 

En arbetsgrupp inom bolaget har tagit fram idéer för 
bostadsbyggande på de fastigheter som ägs av bolaget och som 
frigörs i förslaget. Idéerna grundar sig på en riskanalys där ett 
riskvärde tagits fram för de olika fastigheterna. Lågt riskvärde 
genererar lägre risk vid byggnation och höga värden är förenat 
med större risker. Analysen har gjorts utifrån följande parametrar:  
 

 Attraktivitet & Uthyrningsmöjlighet 
 Tillgänglighet & närmiljö 
 Trafik & buller 
 Kollektivtrafik & avstånd till busshållplats 
 Tillgång till affärsutbud & service 
 Attraktivitet & Målgrupp 
 Lägenhetsstorlekar kopplat till målgrupp och läge 
 Fastighetsservice & Närhet till övriga fastighetsbestånd 
 Ekonomi & Hyresnivåer 

 
Exempel på frågeställning i utförd riskanalys:  

Risk: Kollektivtrafik i närområdet saknas. Konsekvens:  attraktionsvärdet 
sjunker och det blir svårare att hyra ut. 
 
Risk: Hög hyresnivå om lägenheterna blir för få. Konsekvens: normhyra 
kan inte kan uppnås vilket gör att projektet inte är genomförbart. 
 
Fokus har varit på byggnation av bostäder men då förslaget också   
innebär två nya f-9 skolor har även en illustration kring hur två 
skolor kan ta form presenterats. 
 
Nedan följer en redogörelse av de idéer som arbetsgruppen tagit 
fram tillsammans med byggprojektledare: 
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Skärhamns skola 
Riskvärdet bedöms som lågt, läget är attraktivt och synergier kan 
skapas med befintligt bostadsbestånd. Idag har bolaget 81 
hyresrätter på Tubbegatan, del av beståndet syns på bilden. 
 
Arbetsgruppen: 
 
Del av fastigheten norr om skolan 

 Sälja som parhus  
 Tillskapa cirka 30-60 lägenheter  

 
Del av fastigheten öster om skolan 

 Tillskapa cirka 40 hyresrätter 
 

Mellanstadielänga 
 Riv och gör en park med ute-gym 
 Skapa parkeringar 
 Yta för expansion 
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Bleketskolan 
På fastigheten ligger idag en högstadieskola. Arbetsgruppen har 
tagit fram två tänkbara möjligheter för fastigheten: 
 
Ett alternativ som visar hur en ny f-9 skola kan ta form inom 
fastigheten. Området kan utvidgas på angränsande fastighet för 
att ge de friytor som krävs men även expansionsmöjligheter. 
 
Ett alternativ som visar hur 60 lägenheter kan rymmas inom 
fastigheten.    
 
 

Alternativ för att bygga skola för Åk F-9 

Tjörns Bostads AB äger marken och det finns angränsande fastighet som ägs av kommunen. 
Gällande detaljplan: 
Befintlig detaljplan medger byggnader med byggnadshöjd som ej överstiger 8 m inom området som ej är 
prickmark. Detta betyder att inom detaljplanen kan byggnader uppföras i två våningar, alternativt i två våningar 
med en indragen tredje våning. Därmed kan man bygga delar av den nya skolan inom gällande detaljplan och 
efterhand riva den befintliga skolan. Parallellt med detta sker också en detaljplaneprocess för de delar av den nya 
skolan som behöver byggas på prickmark och för att tillföra friytor på tomt som angränsar till skolfastigheten. 
Denna strategi förkortar processen avsevärt och gör att skolan kan byggas ut och växa efter hand. 
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Byggnation av skola kan ske stegvis och skolverksamhet kan pågå under tiden, de olika stegen beskrivs i följande bilder: 

 
 

Steg 1: Uttjänt byggnad rivs, elever och adm. mm kvar i 
befintliga lokaler. 

Steg 2: En första del för åk 7-9 byggs och tas i bruk. 
Moduler tas bort. 

 
 

 
 
 

Steg 3: Lokaler för praktisk/estetiska ämnen byggs samtidigt 
med lokaler för Åk 4-6 och därefter tas i bruk. Del av 
befintlig byggnad rivs. 

Steg 4: Administrationsbyggnad med kök, matsal o elevhälsa 
mm byggs och tas i bruk. Därefter rivs motsvarande tömda 
lokaler. 
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Steg 5: Här byggs nu lokaler för åk F-3 och tas i bruk. Steg 6: Idrottshall byggs. En, en och en halv eller två st 
utreds vidare. 

  

 
 

Man kan bygga skolan i separerade huskroppar men även som en större byggnad.  
(Observera att nedanstående illustrationer endast är exempel på byggnadernas form.) 
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Alternativ som visar hur upp till 60 lägenheter kan rymmas inom fastigheten.   

 
Om en skola inte placeras i Bleket är det möjligt att bygga bostäder. Kan ge ca 60 lgh lägenheter. Detta förutsätter att man 
gör en ny detaljplan som tillåter att man bygger bostäder och att tillåten byggnadshöjd ökas. 
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Ny Åk F-9 skola i Häggvall 
På fastigheten ligger idag en högstadieskola. I alternativ 6 föreslås 
att man bygger en ny skola i anslutning till befintlig skola och att 
man river större delen av befintlig skola 
 
Nedan illustreras, schematiskt, hur en ny f-9 skola kan ta form 
inom fastigheten. Fastighetsytan räcker till ny skola och friytor 
mm som krävs. 

 
Gällande detaljplan behöver förändras för att få plats i nytt läge. Tillgänglig byggnadsyta i detaljplan för byggnad räcker inte. 
Tjörns Bostads AB är ägare till marken (Hövik 5:148). Även denna byggnation sker i steg. Befintligt högstadium är i 
drift till dess ny skola är klar. Man undviker då kostsamma provisorier. 

 

 

Steg 2: Bygg ny 
skola

Steg 1: Riv bef. Omkl.

Steg 4: Bygg ny 
omkl och hall

Bef. Hall 
bevaras

Steg 3: Riv bef. skola

Centralkök kvar. Eller nytt kök i 
resp F-9-skola.
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Rönnängs skola 
Riskvärdet är medel. Ligger i ett villaområde med närhet till 
livsmedelsbutik. Idag har bolaget 83 hyresrätter i Rönnäng, på 
Myrvägen, Vebergsvägen och Rödbergsvägen. 
 
Arbetsgruppen: 

 Titta på efterfrågan för alternativa boendeformer för 
kommunal verksamhet 
 

Rönnängs skola 
 

 
Om Rönnängs skola tomställs möjliggörs byggnation 
av lägenheter. Området bedöms lämpligt för kommunal 
verksamhet eller vanliga lägenheter. Om- eller 
nybyggnad kan ge ca 15-20 lägenheter. Hela eller delar 
av skolan kan också hyras ut till ny hyresgäst. 
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Myggenäs förskola 
Riskvärdet är mycket lågt. Attraktivt läge med stor efterfrågan. 
Nära till livsmedelsbutik, vårdcentral, busshållplats mm.  Idag har 
bolaget endast 8 hyresrätter i Myggenäs, på Tapirvägen.  
 
Arbetsgruppen: 

 Synergier skapas med befintlig fastighet på Tapirvägen 
 Möjliggör för ny infart till Tapirvägen  
 Platsen stör inte övrig bebyggelse  
 Möjlighet att bygga på höjden 
 Parkeringsmöjligheter finns 
 Tillskapa cirka 60 hyresrätter 
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Kållekärrs skola 
Riskvärdet är lågt. Nära livsmedelsbutik, vårdcentral, 
busshållplats, kommunal service mm. I Kållekärr finns idag 92 
hyresrätter på Sundsbyvägen och Syster Ebbas väg 
 
Arbetsgruppen: 

 Tillskapa cirka 60 lägenheter 
 Potential finns för uthyrning externt och internt 
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Myggenäs skola 
Hög risk avseende tillgänglighet till området. Ligger inom ett 
villaområde.  
 
Arbetsgruppen: 

 Sälj marken för byggnation av andra upplåtelseformer 
 Använd marken för att skapa plats för ute aktiviteter 
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Klädesholmens skola 
Riskvärdet är medel. Läget är inte centralt men har andra 
attraktionsvärden i form av kringmiljön med närhet till havet. 
Byggnaden har kulturvärden. Inom området finns 16 lägenheter 
på Rytterholmen. 
 
Arbetsgruppen: 

 Fortsätt att utreda möjlighet att bygga hyresrätter inkl. 
tidigare förskola 

 Viktigt att ha kvar fastigheten i Tjörns ägo på grund av det 
strategiska läget och den öppna ytan för tex parkering 

 
 
Delta 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-08-23 

Styrelsemöte nr. 3 (extra)

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 32 

Yttrande över remissen Skolstruktur i Tjörns kommun 

2020/7 

Beslut 
Styrelsen yttrar sig i enlighet med upprätt förslag till yttrande. 

Reservation 
Gunnel Lundberg (TP) reserverar sig mot styrelsens beslut. 

Sammanfattning 
2021-03-11 beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet om 
skolstruktur för vidare utredning. I återremissen ingick uppdraget att 
jämföra fem olika förslag till skolstruktur utifrån investeringskostnader, 
driftkostnadskonsekvenser, påverkan på platsförsörjning inom förskola 
och eventuell överkapacitet i lokalerna samt synergier med andra 
verksamheter. Kommunstyrelsen beslöt också att det framtagna 
underlaget skulle gå på remiss till berörda nämnder och styrelser samt 
att genomföra en digital medborgardialog. I arbetet med remissen 
utarbetades ett sjätte förslag som vävde in skolstrukturen i hela 
kommunens lokalförsörjning. Därför beslutade kommunstyrelsens 
arbetsutskotts vid sammanträde 2021-05-20 att remittera alla sex förslag 
till skolstruktur till berörda nämnder och styrelser. 

Tjörns Måltids AB har handlagt ärendet och kommit fram till följande: 

Med utgångspunkt från bolagsordning och ägardirektiv har bolaget 
analyserat de olika förslagen i ”Skolstruktur i Tjörns Kommun”. 
Slutsatsen utifrån genomförd analys är att förslag 6 skapar störst 
förutsättningar för bolaget att nå de politiska målsättningarna. 

Förslag 6 bedöms vara det förslag som bäst kan möta bolagets 
framtida utmaningar med ett utökat elev-och barnantal och med 
en bibehållen kvalité och en kostnadseffektiv måltidsservice. 
Förslaget bidrar till större arbetsplatser med en samlad 
måltidsverksamhet som genererar lägre personal- och 
administrationskostnader samtidigt som tjänsterna blir mer 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-08-23 

Styrelsemöte nr. 3 (extra)

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

attraktiva med heltidstjänster och möjlighet till ett kollegialt 
lärande.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-08-12 
Bilaga 1, Yttrande Tjörns Måltids AB- Skolstruktur i Tjörns Kommun 
Bilaga 2, Rapport Tjörns Måltids AB- Skolstruktur i Tjörns Kommun 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

 2021-08-12 Dnr 2020/7-291 

 

Solbritt Törnqvist Styrelsen för Tjörns Måltids AB 
Verkställande direktör 
0304-60 11 18 
solbritt.tornqvist@tjorn.se

 

Tjörns Måltids AB  Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 556762-5164 
Adress: Höviksnäsvägen 1B E-post kommun@tjorn.se Säte Tjörns kommun 
471 70 Höviksnäs Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande Måltid-skolstruktur 

Förslag till beslut 
Styrelsen yttrar sig i enlighet med upprätt förslag till yttrande. 

Sammanfattning 
2021-03-11 beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet om 
skolstruktur för vidare utredning. I återremissen ingick uppdraget att 
jämföra fem olika förslag till skolstruktur utifrån investeringskostnader, 
driftkostnadskonsekvenser, påverkan på platsförsörjning inom förskola 
och eventuell överkapacitet i lokalerna samt synergier med andra 
verksamheter. Kommunstyrelsen beslöt också att det framtagna 
underlaget skulle gå på remiss till berörda nämnder och styrelser samt 
att genomföra en digital medborgardialog. I arbetet med remissen 
utarbetades ett sjätte förslag som vävde in skolstrukturen i hela 
kommunens lokalförsörjning. Därför beslutade kommunstyrelsens 
arbetsutskotts vid sammanträde 2021-05-20 att remittera alla sex förslag 
till skolstruktur till berörda nämnder och styrelser. 

Tjörns Måltids AB har handlagt ärendet och kommit fram till följande: 

Med utgångspunkt från bolagsordning och ägardirektiv har bolaget 
analyserat de olika förslagen i ”Skolstruktur i Tjörns Kommun”. 
Slutsatsen utifrån genomförd analys är att förslag 6 skapar störst 
förutsättningar för bolaget att nå de politiska målsättningarna. 

Förslag 6 bedöms vara det förslag som bäst kan möta bolagets framtida 
utmaningar med ett utökat elev-och barnantal och med en bibehållen 
kvalité och en kostnadseffektiv måltidsservice. Förslaget bidrar till 
större arbetsplatser med en samlad måltidsverksamhet som genererar 
lägre personal- och administrationskostnader samtidigt som tjänsterna 
blir mer attraktiva med heltidstjänster och möjlighet till ett kollegialt 
lärande.  
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) 

 2021-08-12 Dnr 2020/7-291

Beslutsunderlag 
Bilaga 1, Yttrande Tjörns Måltids AB- Skolstruktur i Tjörns Kommun 
Bilaga 2, Rapport Tjörns Måltids AB- Skolstruktur i Tjörns Kommun 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ärendet  
Se bilaga 2, Rapport Tjörns Måltids AB- Skolstruktur i Tjörns Kommun 

Konsekvens 
Se bilaga 2, Rapport Tjörns Måltids AB- Skolstruktur i Tjörns Kommun 

 

 
Solbritt Törnqvist 
Verkställande direktör
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 YTTRANDE 1 (1) 

 2021-08-12 Dnr 2020/7-291 

 

Solbritt Törnqvist Kommunstyrelsen 
Verkställande direktör 
0304-60 11 18 
solbritt.tornqvist@tjorn.se

 

Tjörns Måltids AB  Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 556762-5164 
Adress: Höviksnäsvägen 1B E-post kommun@tjorn.se Säte Tjörns kommun 
471 70 Höviksnäs Internet www.tjorn.se

Yttrande-Skolstruktur i Tjörns Kommun 

 

Med utgångspunkt från bolagsordning och ägardirektiv har Tjörns 
Måltids AB analyserat de olika förslagen i ”Skolstruktur i Tjörns 
Kommun”. Slutsatsen utifrån genomförd analys är att förslag 6 skapar 
störst förutsättningar för bolaget att nå de politiska målsättningarna. 

Förslag 6 bedöms vara det förslag som bäst kan möta bolagets framtida 
utmaningar med ett utökat elev-och barnantal och med en bibehållen 
kvalité och en kostnadseffektiv måltidsservice: 
 

 Bidrar till lägst personal-och administrationskostnader 

 Bidrar till högst andel heltidstjänster 

 Säkrar kompetensförsörjningen med större arbetsplatser och ett 
kollegialt lärande 

 Ökar möjligheten för utveckling av måltidsservicen  

 

Tjörns Måltids AB föreslår att kommunen arbetar vidare med förslag 6 
då förslaget bedöms ge bäst förutsättningar för bolaget att bedriva en 
effektiv, professionell och integrerad måltidsverksamhet även i 
framtiden. 
 
 
Birgitta Adolfsson 
Ordförande för Tjörns Måltids AB 
 

484

mailto:kommun@tjorn.se


 

 

 

Tjörn – möjligheternas ö hela året och för hela livet 

Rapport Tjörns 
Måltids AB- 
Skolstruktur i 
Tjörns Kommun 

Tjörns Måltids AB 
Solbritt Törnqvist 
2021-08-11 
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Sida 3 (11) 
Rapport Tjörns Måltids AB - 

Skolstruktur i Tjörns Kommun 

Innehåll 

1 Remissen 5 

2 Inledning 6 

3 Resultat 7 
3.1 Möjlighet att effektivisera bolagets tjänster .........................................7 
3.2 Möjlighet att bedriva måltidsverksamhet utifrån gällande 

lagstiftning ................................................................................................8 
3.3 Möjlighet att arbeta utifrån nationella riktlinjer för måltider i 

skolan .........................................................................................................9 
3.4 Möjlighet att uppnå synergier med andra verksamheter ................10 
 

4        Slutsats                                                                                                    11 
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Sida 5 (11) 
Rapport Tjörns Måltids AB - 

Skolstruktur i Tjörns Kommun 

1 Remissen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-05-20 att 
remittera de redovisade förslagen om Skolstruktur i Tjörns 
Kommun till samtliga nämnder och styrelser.  
 
Förslag 1: Skolstruktur enligt KF beslut: östra navet 4-9 Häggvall 
och västra navet Skärhamn 4-9 enligt lokalstrategens rapport 
februari 2021.  
 
Förslag 2: Skolstruktur enligt KF beslut: östra navet 4-9 Häggvall 
och västra navet Bleket 4-9. 
 
Förslag 3: Skolstruktur F-6 i Skärhamn och Rönnäng. F-3 i 
Kållekärr och Myggenäs. Stor F-9 i Häggvall-Fridas Hage. 
 
Förslag 4: Nollalternativ, d.v.s. skolstruktur enligt dagsläget. 
 
Förslag 5: Skolstruktur enligt dagsläget i väster, dvs. Skärhamn 
och Rönnäng  F-6, Bleket 7-9 samt enligt KF beslut i öster dvs. 
Kållekärr och Myggenäs F-3 och Häggvall/Fridas Hage F-9. 
 
Förslag 6: Lokalförsörjningsplan för hela kommunkoncernen 
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Sida 6 (11) 
Rapport Tjörns Måltids AB - 

Skolstruktur i Tjörns Kommun 

2 Inledning 

Val av ny skolstruktur kommer att ha en stor påverkan på 
bolagets möjlighet att möta framtidens krav på effektivitet, 
rekrytering och måluppfyllelse.  
 
I remissvaret presenteras hur de olika förslagen bedöms påverka 
bolagets möjlighet att utföra sitt uppdrag med ett utökat elev-och 
barnantal med 460 individer till år 2029. 
För att kunna jämföra de sex olika förslagen har bolaget tagit fram 
fyra mätbara parametrar som är kopplade till det uppdrag som 
beskrivs i bolagsordning: 
 

1. Möjlighet att effektivisera bolagets tjänster 
2. Möjlighet att bedriva måltidsverksamhet enligt gällande 

lagstiftning  
3. Möjlighet att arbeta enligt nationella riktlinjer för måltider i 

skolan  
4. Möjlighet att uppnå synergier med andra verksamheter 
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Sida 7 (11) 
Rapport Tjörns Måltids AB - 

Skolstruktur i Tjörns Kommun 

3 Resultat 

3.1 Möjlighet att effektivisera bolagets tjänster 
 

Kostnaden för en skollunch på Tjörn år 2020 var 4 849 kr per elev 
vilket är en av de lägsta kostnaderna bland Sveriges kommuner. I 
kostnaden ingår personal, livsmedel, transporter, administration 
och material. Lokalkostnader ingår ej. (Källa:www.kolada.se) 
 
Val av skolstruktur kommer att påverka antal kök som i sin tur 
har en stor betydelse för personal- och administrationskostnaden 
framöver.  
Nedan presenteras en uträkning för de olika förslagen med dess 
beräknade elevantal år 2029. I uträkningen har kostnad för en 
årsarbetare beräknats till 500 000 kr inkl. sociala avgifter och 
vikariekostnader, kostnaden påverkas av antalet årsarbetare. Kostnad 
för administration beräknats till 90 000 kr per antal medarbetare, 
kostnaden påverkas av antalet medarbetare. I administration ingår 
arbetskläder, HR, ekonomi, it-stödsystem, telefoni, ledning, 
kompetensutveckling mfl.  

 
Tabellen visar personal- och administrationskostnad för de olika förslagen 
 Förslag 

1 
Förslag 

2 
Förslag 

3 
Förslag 

4 
Förslag 

5 
Förslag 

6 
Antal 
årsarbetare 

25 25 25,75 28,5 26,25 21,8 

Antal 
medarbetare 

27 30 28 32 29 24 

Total Kostnad 
Miljoner 
kronor 

14,9 15,2 15,4 17,1 15,8 13,1 

 

Kommentar:  
Förslag 6 bidrar till lägst personal-och administrationskostnader och att 
bolagets tjänster fortsatt blir konkurrenskraftiga även med ett utökat 
elev-och barnantal. 
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Sida 8 (11) 
Rapport Tjörns Måltids AB - 

Skolstruktur i Tjörns Kommun 

3.2 Möjlighet att bedriva måltidsverksamhet utifrån 
gällande lagstiftning 

 

Bolagets uppdrag är att vara livsmedelsföretagare och verksamheten 
styrs av ett antal lagstiftningar där Livsmedelslagen och 
Arbetsmiljölagen är de mest styrande. Men även Skollagen är en del av 
det regelverk som bolaget har att förhålla sig till eftersom skollunchen är 
lagstadgad. 
För att kunna bedriva en lagstadgad måltidsverksamhet med ett utökat 
elev-och barnantalet kommer, oavsett val av skolstruktur, utformning 
och dimensionering av kök och matsalar att påverkas.  
 
Kökets dimensionering påverkas av en rad faktorer, till grund ligger 
dock främst antalet portioner som ska tillagas respektive serveras och 
distribueras. Verksamhetens inriktning och art i förhållande till volym 
ger teoretiska ytor för att möjliggöra rätt hantering utan att äventyra 
arbetsmiljö eller hygien. (Källa: SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB) 
 
 
Tabellen visar antal kök och matsalar som är i behov av lokalanpassningar för 
att möta ett utökat elev-och barnantal  
 Förslag 

1 
Förslag 

2 
Förslag 

3 
Förslag 

4 
Förslag 

5 
Förslag 

6 
Mindre behov 
av åtgärder tex 
teknisk 
utrustning 

7 7 6 7 7 4 

Större åtgärder 
tex till- och 
ombyggnad  

6 6 7 8 7 4 

 
 
Kommentar: 
Förslag 4 innebär att alla kök och matsalar är kvar som idag vilket 
kommer att kräva flest antal åtgärder. 
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Sida 9 (11) 
Rapport Tjörns Måltids AB - 

Skolstruktur i Tjörns Kommun 

3.3 Möjlighet att arbeta utifrån nationella riktlinjer 
för måltider i skolan 

 

Livsmedelsverket har tagit fram riktlinjer för ”Bra mat i skolan” 
som stöd till kommuner och skolor i deras arbete med att främja 
hållbara matvanor- nu och i framtiden. En av 
grundförutsättningarna för att uppnå bra måltider i skolan är att 
ha en verksamhet som lockar till sig kompetent och engagerad 
personal. (Källa: Livsmedelsverket) 
 
Idag bedrivs måltidsverksamhet i 14 kök där majoriteten av köken  
bemannas av 1-2 personer. Medelåldern är 50,9 år och 25% av 
medarbetarna har idag en deltidstjänst där sysselsättningsgraden 
varierar mellan 50% upp till 94%.  
En av de viktigaste faktorerna vid rekrytering är att kunna erbjuda 
heltidstjänster och attraktiva arbetsplatser. 
 
Tabellen visar antal heltids-och deltidstjänster för de olika förslagen 
 Förslag 

1 
Förslag 
2 

Förslag 
3 

Förslag 
4 

Förslag 
5 

Förslag 
6 

Antal 
heltidstjänster 

21 21 22 23 21 20 

Antal 
deltidstjänster 

6 9 6 9 8 4 

Procentuell 
andel 
heltidstjänster  

78 70 78 72 72 83 

 
 
Kommentar: 
Förslag 6 bidrar till högst andel heltidstjänster och lägst behov av antal 
individer med deltid.  
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Sida 10 (11) 
Rapport Tjörns Måltids AB - 

Skolstruktur i Tjörns Kommun 

3.4 Möjlighet att uppnå synergier med andra 
verksamheter 

 

Enligt livsmedelsverkets riktlinjer för ”Bra mat i skolan” kan 
skolmåltiden användas i skolans undervisning. Måltiden är en 
arena där många av skolans ämnen samspelar i praktiken, vilket 
kan bidra till ett ämnesövergripande arbetssätt. Måltiden kan vara 
ett läromedel som doftar, smakar och berör. Maten har också 
koppling till skolans miljöarbete. Skollagen slår fast att 
undervisningen ska genomsyras av hållbarhetsfrågor och 
läroplanen innehåller tydliga mål om lärande för hållbar 
utveckling. Vår livsmedelskonsumtion påverkar miljön både 
positivt och negativt. En utmaning är att minska matens 
klimatavtryck, som idag står för en fjärdedel av svenskarnas totala 
klimatpåverkan. Skolan har med hjälp av måltiderna möjligheter 
att på ett positivt och naturligt sätt främja en hälsosam livsstil med 
bra matvanor hos elever i alla åldrar. (Källa: Livsmedelsverket) 

 
Val av ny skolstruktur möjliggör för tillagningskök och synergier 
med skolans verksamhet. Idag finns 14 kök varav 13 är 
mottagningskök av äldre standard med en kapacitet för 200 
matgäster. Det finns också ett centralkök. Med nya förutsättningar 
kring utformning av kök och skolmatsalar ges möjlighet att 
utnyttja matsalarna till andra ändamål, både dag- och kvällstid. 
 
Tabellen visar behov av antal kök för de olika förslagen 
 Förslag 

1 
Förslag 
2 

Förslag 
3 

Förslag 
4 

Förslag 
5 

Förslag 
6 

Antal  
mottagningskök  

10 10 11 13 12 5 

Antal 
tillagningskök  

3 3 2 2 2 3 

Antal kök  
totalt 
 

13 13 13 15 14 8 

 

Kommentar: 
Förslag 6 innebär färre kök med större arbetsplatser vilket möjliggör för 
en säkrare kompetensförsörjning och en attraktivare arbetsmiljö. 
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Sida 11 (11) 
Rapport Tjörns Måltids AB - 

Skolstruktur i Tjörns Kommun 

4 Slutsats 

Med utgångspunkt från bolagsordning och ägardirektiv har bolaget 
analyserat det olika förslagen i ”Skolstruktur i Tjörns Kommun”. 
Slutsatsen utifrån genomförd analys är att förslag 6 skapar störst 
förutsättningar för att nå de politiska målsättningarna. 

Förslag 6 bedöms vara det förslag som bäst kan möta bolagets framtida 
utmaningar med ett utökat elev-och barnantal och med en bibehållen 
kvalité och en kostnadseffektiv måltidsservice: 
 

 Bidrar till lägst personal-och administrationskostnader 

 Bidrar till högst andel heltidstjänster 

 Säkrar kompetensförsörjningen med större arbetsplatser och ett 
kollegialt lärande 

 Ökar möjligheten för utveckling av måltidsservicen  

 

Tjörns Måltids AB föreslår att kommunen arbetar vidare med förslag 6 
då förslaget bedöms ge bäst förutsättningar för bolaget att bedriva en 
effektiv, professionell och integrerad måltidsverksamhet även i 
framtiden.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-01 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 240 

Svar på remiss: Skolstruktur i Tjörns kommun - 
Omedelbar justering 

2021/31 

Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig till kommunstyrelsen i 

enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande, 
daterat 2021-08-19, med ändring av stycket Klimat och miljö där 
ordvalet ”som Skärhamn” stryks  

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Reservation 
Samtliga ledamöter tillhörande socialdemokraterna reserverar sig till 
förmån för Rikard Larssons (S) förslag. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden ska yttra sig över remiss från 
kommunstyrelsen avseende skolstruktur i Tjörns kommun. Material 
har bifogats remissen i form av en presentation och en matris som visar 
på en utredning som tagit ställning till en mängd variabler kring bland 
annat arbetsmiljö, pedagogisk utveckling och ekonomisk effektivitet.  

Samhällsbyggnadsnämndens yttrande innehåller perspektiv som 
bedömts viktiga att poängtera inför en vidare beslutsgång kring en ny 
skolstruktur i Tjörns kommun, bland annat klimatpåverkan och 
överensstämmelse med kommunens vision och översiktsplan (ÖP).  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-20, § 138 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-08-19 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut om remiss 2021-05-20, § 138 
Presentation KSAU 210520 
Samtliga nyttobedömningar 210520 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-01 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Andersson (L) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla 
förvaltningens förslag, med ändring av stycket Klimat och miljö där 
ordvalet ”som Skärhamn” stryks. 

Jenn Johansson (SD), Jörgen Myrberg (KD), Cyril Esbjörnsson (TP) 
föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla Peter Anderssons (L) 
förslag. 

Rikard Larsson (S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska besluta 
att nämnden noterar förvaltningens svar på remissen, i övrigt gör 
nämnden inget eget yttrande.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Peter Anderssons (L) 
förslag väljs. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (4) 

 2021-08-19 Dnr 2021/31-610 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Marie Louise Bergqvist Samhällsbyggnadsnämnden 
Förvaltningschef 
0304-60 11 44 
marie.louise.bergqvist@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Svar på remiss: Skolstruktur i Tjörns kommun 

Förslag till beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig till kommunstyrelsen i 

enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande, 
daterat 2021-08-18.  

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden ska yttra sig över remiss från 
kommunstyrelsen avseende skolstruktur i Tjörns kommun. Material 
har bifogats remissen i form av en presentation och en matris som visar 
på en utredning som tagit ställning till en mängd variabler kring bland 
annat arbetsmiljö, pedagogisk utveckling och ekonomisk effektivitet.  

Samhällsbyggnadsnämndens yttrande innehåller perspektiv som 
bedömts viktiga att poängtera inför en vidare beslutsgång kring en ny 
skolstruktur i Tjörns kommun, bland annat klimatpåverkan och 
överensstämmelse med kommunens vision och översiktsplan (ÖP). 
Yttrandet återfinns i ärendebeskrivningen.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-20, § 138 

Bilagor 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut om remiss 2021-05-20, § 138 
Presentation KSAU 210520 
Samtliga nyttobedömningar 210520 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (4) 

 2021-08-19 Dnr 2021/31-610

   

Ärendet  
Samhällsbyggnadsnämnden ska yttra sig över remiss från 
kommunstyrelsen avseende skolstruktur i Tjörns kommun.  

Material har bifogats remissen i form av en presentation och en matris. 
Det finns ingen skriftlig rapport att ta ställning till i formuleringen av 
svar på remissen. Materialet visar dock på en utredning som 
sammanställt och tagit ställning till en mängd variabler kring bland 
annat arbetsmiljö, pedagogisk utveckling och ekonomisk effektivitet. 
Utredningen utmynnar i ett antal förslag till ny skolstruktur.  

Samhällsbyggnadsnämndens yttrande 
Samhällsbyggnadsnämndens yttrande innehåller perspektiv som 
bedömts viktiga att poängtera inför en vidare beslutsgång kring en ny 
skolstruktur i Tjörns kommun, bland annat klimatpåverkan och 
överensstämmelse med kommunens vision och översiktsplan (ÖP).  

Samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig inte kring de olika förslagen till 
skolstruktur som utredningen innehåller, då Barn- och 
utbildningsnämnden så som ansvarig nämnd för skolans verksamhet 
kan göra en mer detaljerad bedömning kring de olika förslagen.  

Samhällsbyggnadsnämnden noterar att fokus i utredningen är 
samlokalisering och centralisering av skol- och i viss mån annan 
kommunal verksamhet. Riktningen är att gå mot färre men större 
enheter. 

Tillväxtområden och tillväxtmål 
Samhällsbyggnadsnämnden vill poängtera att en skolstruktur för 
Tjörns kommun bör gå hand i hand med nuvarande ÖP och det 
pågående arbetet med att ta fram en ny ÖP. Speciellt gäller detta att de 
utbyggnadsområden och områden för exploatering som pekas ut i ÖP 
också bör återspeglas i var kluster av kommunal verksamhet placeras. 
Fler av förslagen i utredningen handlar om centralisering av 
skolverksamhet till områden som pekats ut som tillväxtområden. 
Kommunens vision har ett mål om att växa till 20 000 invånare år 2035. 
Speciellt ligger fokus på att öka förutsättningar för barnfamiljer att 
etablera sig i kommunen i de utpekade utbyggnadsområdena.  
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Samhällsbyggnadsnämnden vill att planeringen av verksamhet, utöver 
nuvarande elevunderlag, också beaktar en trolig framtida expansion i 
dessa områden.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden vill även lyfta frågan om attraktivitet för 
både nuvarande och blivande barnfamiljer att bosätta sig i kommunen. 
En skolstruktur behöver ta i beaktande att val av bostadsort hos både 
nya och nuvarande invånare som är eller planerar att bli föräldrar 
påverkas av uppfattningen av kommunens skolor. Föräldraperspektivet 
bör förtydligas i underlaget. 
 
Småskalighet och närhet 
Tjörns kommuns vision pekar ut kvaliteter som kommunen vill stå för. 
Kännetecken för Tjörns kommun enligt visionen är företagsamhet, 
småskalighet och närhet. Här vill samhällsbyggnadsnämnden lyfta 
fram värdena ”närhet” och ”småskalighet” och att beslut om 
kommunens skolstruktur bör beakta dessa. Även här ser 
samhällsbyggnadsnämnden koppling till kommunens förmåga att 
behålla och attrahera invånare.  

Som ett led i ovan resonemang vill samhällsbyggnadsnämnden lyfta att 
ett beslut om en ny skolstruktur även bör beakta olika elevers behov i 
olika åldrar. Äldre elever kan troligtvis få kunskapsmässiga positiva 
effekter i en större enhet där samtliga samlade kompetenser kommer 
fler till dels. De positiva effekterna bör värderas gällande de yngre 
eleverna och förskoleelever där en ny skolstruktur kan innebära en 
större förflyttning i och med större avstånd mellan skola och hem.   
 
Klimat och miljö 
Samhällsbyggnadsnämnden vill poängtera vikten av ett 
hållbarhetsperspektiv gällande markanvändning. Både exploatering i 
nya områden och ny lokalisering i befintliga områden, behöver göras 
utifrån miljö- och klimatanpassningshänsyn.  

Vid ny lokalisering av verksamhet behöver miljökonsekvenser beaktas 
och stöd i detaljplan måste finnas. Samhällsbyggnadsnämnden vill 
uppmärksamma vikten av att framtagande/planering och 
implementering av en ny skolstruktur tar hänsyn till dessa parametrar 
vid både kostnads- och tidsberäkning.  
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I det fall en ny skolstruktur resulterar i att verksamhet läggs ned i 
nuvarande verksamhetslokaler, behöver beslut om den fortsatta 
användningen av dessa platser göras utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 
Utifrån samhällsbyggnadsnämndens synvinkel ses gärna att dessa 
områden får en möjlighet att omvandlas för bostäder eller verksamheter 
som kan bidra med ekonomiska intäkter till kommunen. 

Både arbetet och kostnader för omställning samt senare intäkter bör 
finnas med i underlaget för ny skolstruktur.   

Transport/trafik 
Samhällsbyggnadsnämnden vill skicka med att beslut om ny 
skolstruktur tar i beaktande hur transporten till och från skola och 
annan kommunal verksamhet påverkas. En ökning av transporter, både 
med kollektivtrafik och med personbil, behöver tas omhand i 
planeringen. Privatbilismen kan förväntas öka om fler yngre elever 
behöver skjutsas till större enheter längre från hemmet.   
  
Samhällsbyggnadsnämnden vill lyfta den transportmässiga fördel som 
större enheter medför, då ett större underlag för en bra kollektivtrafik 
skapas. Samlokalisering av flera kommunala verksamheter på 
samma/färre ställen kan antas ha en positiv effekt i denna fråga. Även 
tillgängligheten till kommunal verksamhet, för både invånare och 
personal i verksamheten, bedöms öka om fler kan ta sig dit med 
kollektivtrafik.  
 
 
 
 
Marie-Louise Bergqvist 
Förvaltningschef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-06 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 90 

Remiss: Framtidens skola på Tjörn 

2020/18 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen i Remissvar från 
kultur- och fritidsförvaltningen – Skolstruktur i Tjörns kommun. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ber samtliga nämnder och 
styrelser yttra sig över de olika redovisade förslagen till 
skolstruktur och lokalförsörjning inom Tjörns kommun. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram Remissvar från 
kultur- och fritidsförvaltningen – Skolstruktur i Tjörns kommun med 
tillhörande bilagor. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-05-20, § 138: Beslut 
om remiss – Skolstruktur i Tjörns kommun  
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-09-14, § 67: Information – 
Framtidens skola på Tjörn (notera fullmäktiges beslut) 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-11, § 104: Inriktningsbeslut 
för framtidens skola på Tjörn 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-04-27, § 38: Remiss – 
Framtidens skola på Tjörn (remissvar) 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-23, § 1: Beslut 
om remiss – Framtiden skola på Tjörn 

Samverkan 
FSG 2021-09-01 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-08-25 
Remissvar från kultur- och fritidsförvaltningen – Skolstruktur i 
Tjörns kommun 
Bilaga 1: Rapport gällande kultur- och fritidsförvaltningens 
utmaningar kopplat till skolstrukturen i Tjörns kommun 
Bilaga 2: Värdering av nyttan endast KOF 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-06 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Presentation av de olika förslagen (”Återremiss av 
skolstrukturen”), där alternativ 1–5 presenteras på sid 1–37 och förslag 
6 presenteras på sid 38–69 
Samtliga nyttobedömningar 
Presentation av resultatet för invånardialog skola 2021-06-02 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C) föreslår att nämnden noterar informationen i 
Remissvar från kultur- och fritidsförvaltningen – Skolstruktur i Tjörns 
kommun.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Frank Holviks 
förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Martin Wallin Kultur- och fritidsnämnden 
Processledare 
0732304656 
martin.wallin@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Remiss: Skolstruktur i Tjörns kommun 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen i Remissvar från 
kultur- och fritidsförvaltningen – Skolstruktur i Tjörns kommun. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ber samtliga nämnder och styrelser 
yttra sig över de olika redovisade förslagen till skolstruktur och 
lokalförsörjning inom Tjörns kommun. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram Remissvar från kultur- och 
fritidsförvaltningen – Skolstruktur i Tjörns kommun med tillhörande 
bilagor. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-05-20, § 138: Beslut om 
remiss – Skolstruktur i Tjörns kommun  
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-09-14, § 67: Information – 
Framtidens skola på Tjörn (notera fullmäktiges beslut) 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-11, § 104: Inriktningsbeslut för 
framtidens skola på Tjörn 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-04-27, § 38: Remiss – 
Framtidens skola på Tjörn (remissvar) 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-23, § 1: Beslut om 
remiss – Framtiden skola på Tjörn 

Samverkan 
FSG 2021-09-01 

Bilagor 
Remissvar från kultur- och fritidsförvaltningen – Skolstruktur i Tjörns 
kommun 
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Bilaga 1: Rapport gällande kultur- och fritidsförvaltningens utmaningar 
kopplat till skolstrukturen i Tjörns kommun 
Bilaga 2: Värdering av nyttan endast KOF 
Presentation av de olika förslagen (”Återremiss av skolstrukturen”), där 
alternativ 1–5 presenteras på sid 1–37 och förslag 6 presenteras på sid 38–69 
Samtliga nyttobedömningar 
Presentation av resultatet för invånardialog skola 2021-06-02 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ärendet  
Kommunstyrelsens arbetsutskott ber samtliga nämnder och styrelser 
yttra sig över förslag till ny skolstruktur och lokalförsörjning inom 
Tjörns kommun. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-11, § 104, att utveckling av ny 
skolstruktur ska ha följande inriktning: 

 Åk f–9, nav på östra Tjörn vid Fridas Hage/Häggvall 

 Åk 4–9, nav på västra Tjörn 

 Åk f–3 samt förskola i respektive ort Myggenäs, Rönnäng, 
Skärhamn och Kållekärr. 

Ärendet återremitterades och kommunstyrelsen bad arbetsutskottet 
kostnadsberäkna följande fem alternativ: 

1. Skolstruktur enligt KF beslut: östra navet 4–9 Häggvall och 
västra navet Skärhamn 4–9 enligt lokalstrategens rapport i 
februari 2021 

2. Skolstruktur enligt KF beslut: östra navet 4–9 Häggvall och 
västra navet Bleket 4–9 

3. Skolstruktur F–6 i Skärhamn och Rönnäng. F–3 i Kållekärr och 
Myggenäs. F–9 i Häggvall-Fridas Hage 

4. Nollalternativ, dvs. skolstruktur enligt dagsläget 
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5. Skolstruktur enligt dagsläget i väster, dvs. Skärhamn och 
Rönnäng F–6, Bleket 7–9 samt enligt KF beslut i öster dvs. 
Kållekärr och Myggenäs F–3 och Häggvall/Fridas Hage F–9. 

Det framtagna underlaget skulle därefter omedelbart remitteras till 
samtliga berörda nämnder och styrelser för skyndsam behandling. 
Dessutom skulle en digital medborgardialog om framtidens skola på 
Tjörn genomföras. Särskild vikt skulle läggas på synergier med andra 
verksamheter samt skolstrukturens del i den totala 
lokalförsörjningsplanen. 

Efter att utredarna tagit del av de olika remissvaren presenterade de 
ytterligare ett alternativ till skolstruktur i Tjörns kommun: 

6. Lokalförsörjningsplan för hela kommunkoncernen. Två kultur- 
och kompetenscentrum i F–9-nav (ett i Häggvall och ett på västra 
Tjörn mellan Skärhamn och Bleket) 

Remissvaret 
Kultur- och fritidsförvaltningens remissvar jämför de sex alternativen 
till ny skolstruktur utifrån en kartläggning över de utmaningar som 
förvaltningens verksamheter möter. Rapporten (bilaga 1 till 
remissvaret) listar även en rad förutsättningar som en ny skolstruktur 
behöver möta. Slutligen viktas alla förslag enligt en modell som följde 
med remissen. 

Konsekvens 
De flesta av kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter och 
uppdrag påverkas av en förändrad skolstruktur (personal, ekonomi, 
synergier), inte minst för att skolan utgör arbetsplats för förvaltningen 
på både skoltiden och fritiden.  

 
Cathrine Berntsson 
Tf. förvaltningschef
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Remissvar från kultur- och 
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Martin Wallin 
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1 Remissen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 maj 2021 att remittera 

de redovisade förslagen avseende skolstruktur och lokalförsörjning 

inom Tjörns kommun till samtliga nämnder och styrelser. 

 

Förslagen som bedömts i detta svar: 

Förslag 1: Skolstruktur enligt KF beslut, östra navet 4–9 Häggvall och 

västra navet Skärhamn 4–9 enligt lokalstrategens rapport februari 2021 

Förslag 2: Skolstruktur enligt KF beslut, östra navet 4–9 Häggvall och 

västra navet Bleket 4–9 

Förslag 3: Skolstruktur F–6 i Skärhamn och Rönnäng. F–3 i Kållekärr och 

Myggenäs. F–9 i Häggvall-Fridas Hage. 

Förslag 4: Nollalternativ, dvs skolstruktur enligt dagsläget 

Förslag 5: Skolstruktur enligt dagsläget i väster, dvs. Skärhamn och 

Rönnäng F–6, Bleket 7–9 samt enligt KF beslut i öster dvs. Kållekärr och 

Myggenäs F–3 och Häggvall / Fridas Hage F–9. 

Förslag 6: Lokalförsörjningsplan för hela kommunkoncernen. Två 

kultur- och kompetenscentrum i F–9-nav (ett i Häggvall och ett på västra 

Tjörn mellan Skärhamn och Bleket) 
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2 Tillvägagångssätt 

Kultur- och fritidsförvaltningens (KOF) ledningsgrupp har sedan april 

2021 arbetat med skolstrukturen och ovan sex förslag. I det arbetet har 

KOF i en rapport sammanställt en kartläggning över de utmaningar som 

förvaltningen och dess verksamheter möter idag (bilaga 1). Utmaningar 

som en framtida skolstruktur behöver reducera – helst lösa.  

Rapporten listar även en rad förutsättningar som en ny skolstruktur 

behöver möta. Både förvaltningens utmaningar och förväntningar har 

vägts in i remissens bedömning och svar. 

Sist har alla förslag viktats genom det viktningsförfarande som ålagts 

kommunens övriga bolag och förvaltningar (bilaga 2). 
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3 Resultatåtergivning 

Här följer först en sammanfattning över viktningen av de sex förslagen, 

inklusive en gradering. Därefter följer en utförligare motivering till varje 

förslag, följt av förslagets för- och nackdelar. 

3.1 Viktning av de sex förslagen till skolstruktur 

Tabellen nedan är en sammanställning av KOF:s viktning av de sex 

förslagen. Viktningen har gjorts genom en rad påståenden inom varje 

kategori. Dessa kategorier återfinns i tabellens vänstra kolumn med 

kursiv text. (För att ta del av viktningsmetoden – se bilaga 2)  

Högsta möjliga betyg per kategori är 4. Summan summerar förslagens 

delsummor. Medelvärdet ger snittet på alla delsummor. Graderingen 

bygger på medelvärdet. Gradering 1 anses vara det bästa förslaget och 

gradering 6 det sämsta.1 

Kategorier Förslag 1 Förslag 2 Förslag 3 Förslag 4 Förslag 5 Förslag 6 

Mål/Krav 4 3,3 3,6 2,1 2,1 4 

Personal/Organisation 2,9 1,7 2,9 1,3 1,3 3,6 

Elev/Barn 2,9 2,3 2,8 1,7 1,7 3,0 

Miljö 3,3 2,8 3,3 1,2 1,2 3,3 

Samhälle/verksamhet 3,2 1,5 2,9 1,2 1,2 3,4 

Lokaler 3,5 2,1 3,2 1,5 1,5 3,5 

Synergier 4 2,0 3,5 1,5 1,5 4 

       

SUMMA 23,80 15,68 22,15 10,47 10,47 24,85 

MEDELVÄRDE 3,4 2,2 3,2 1,5 1,5 3,6 

GRADERING 2 4 3 6 5 1 

 
1 Viktningen av förslag 1–5 gjordes för sig innan förslag 6 fanns som alternativ. Därefter har förslag 

6 viktats separat och sammanställts i ovan tabell. 
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4 Motivering 

4.1 Förslag 1. Skolstruktur enligt KF-beslut: Östra 
navet i Häggvall 4–9 och västra navet i 
Skärhamn 4–9 (Röa, enligt lokalstrategens 
rapport) 

Förslaget anses bäst av de ursprungliga fem förslagen. De positiva 

faktorer som sticker ut är att kommunen får en mer jämlik skolgång. 

Större nav borgar även för en högre grad av och kontinuitet i samverkan 

mellan BOU och KOF i årskurserna 4–9. Att ena navet förläggs i 

Skärhamn med en redan befintlig infrastruktur av kultur-, fritids- och 

föreningsliv anses även det fördelaktigt.  

Negativt är att förslaget totalt sett innebär en fortsatt hög andel 

skolenheter, medräknat F–3 skolorna. Detta påverkar graden av 

personell och materiell närvaro per skolenhet och försvårar samverkan 

med BOU i de lägre årskurserna.  

 

Förslagets fördelar: 

• Skola placerad i närhet till Skärhamns infrastruktur 

ökar barns möjlighet till delaktighet i Skärhamns kultur-, fritids- 

och föreningsliv.  

• Större nav ökar chansen till verksamhetsanpassade lokaler för 

skolkultur och fritidsverksamhet (synergieffekt). 

• Större nav ökar KOF:s närvaro på skolorna, vilket gynnar 

möjligheten till dialog, planering, kunskapsöverföring och 

samverkan över sektorsgränserna (synergieffekt). 

• Ökar möjlighet till jämlik/likvärdig utbildning. 

• Färre resor under arbetstid för personal skapar en mer attraktiv 

arbetsplats och minskar koldioxidutsläpp (förbättrar miljön – 

Agenda 2030). 

• Större nav minskar transporter av material mellan enheterna – 

arbetstid som kan läggas på barn, planering och samverkan.  

• Större personalgrupper skapar en mer attraktiv arbetsplats – 

vilket ökar möjligheten att rekrytera personal. 
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• Närhet till skolskog för både östra och västra navet. 

• Skola placerad i närhet till Skärhamns infrastruktur ökar 

möjligheten till vuxennärvaro efter skoltid, vilket ökar 

tryggheten.  

• Skola placerad i Skärhamns närhet ökar möjligheten till 

inflyttning till Västra Tjörn. 

 

Förslagets nackdelar: 

• Fortsatt hög andel skolenheter medräknat F–3 skolorna 

vilket påverkar graden av närvaro, kvalitet och samverkan. 

4.2 Förslag 2. Skolstruktur enligt KF-beslut: Östra 
navet i Häggvall 4–9 och västra navet i Bleket 
4–9 

Två något större nav ser KOF som en förbättring mot nuvarande 

situation. Förslaget innebär dock fortsatt hög andel skolenheter med 

fortsatta problem för KOF att fördela resurser på ett effektivt och rättvist 

sätt. Förslaget ökar inte attraktionskraften vid nyrekrytering. 

 

Förslagets fördelar: 

• Två nav för barn i årskurserna 4–9 ökar möjligheten till en mer 

jämlik utbildning. 

• Ökar något chansen till verksamhetsanpassade lokaler 

för skolkultur och fritidsverksamhet (synergieffekt). 

• Ökar något KOF:s närvaro på skolorna, vilket gynnar 

möjligheten till dialog, planering, kunskapsöverföring och 

samverkan över sektorsgränserna (synergieffekt). 

• Genererar något färre resor under arbetstid för personal, vilket 

skapar en mer attraktiv arbetsplats och 

minskar koldioxidutsläpp (förbättrar miljön – Agenda 2030). 

• Något större nav minskar transporter av material mellan 

enheterna – arbetstid som kan läggas på barn, planering och 

samverkan.  
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Förslaget nackdelar: 

• Fortsatt hög andel skolenheter medräknat F–3 skolorna 

vilket påverkar graden av närvaro, kvalitet och samverkan. 

• Synergieffekten till Skärhamns kultur-, fritids och föreningsliv 

försvåras. 

• Unga i Bleket får fortsatt svårt att ta sig till Mötesplatsen Delta. 

• Bleketskolans placering förblir ett trygghetsproblem.2 

4.3 Förslag 3. Skolstruktur F–6 i Skärhamn och 
Rönnäng. F–3 i Kållekärr och Myggenäs. En 
stor F–9-skola i Häggvall/Fridas hage 

En storskola i Häggvall kan medföra att personella och materiella 

resurser mer strukturerat kan förläggas på plats, vilket medför en större 

tydlighet för verksamheter och personal, samt skapar möjlighet till 

större samverkan mellan KOF och BOU. Dock riskerar förslaget att 

cementera en fortsatt ojämlik utbildning sett ur alla barns skolgång över 

de tio åren. 

 

Förslagets fördelar 

• Större nav ökar KOF:s närvaro på skolorna, vilket gynnar 

möjligheten till dialog, planering, kunskapsöverföring och 

samverkan över sektorsgränserna (synergieffekt). 

• Större nav ökar chansen till verksamhetsanpassade lokaler 

för skolkultur och fritidsverksamhet (synergieffekt). 

 
2 Forskning visar att skolans placering spelar roll för brottsförebyggande och trygghetsskapande 

åtgärder. ” När den sociala kontrollen minskar kommer fler fönster att krossas i skolan. Något som i 

förlängningen riskerar att leda till en skola som präglas av skadegörelse och signalen om ett 

samhälle som inte bryr sig.” Länstyrelsen.se, ”Tryggare skola”, [hämtad: 2021-08-25]. Citat s. 10 

från: 

lansstyrelsen.se/download/18.3247b37e175c8614edb2d9a/1605692156508/Tryggare%20Skola%20vers

ion%201%202020%20(002).pdf.  

KOF menar därför att det gynnar det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet med att 

förlägga skolor i miljöer med högre grad av insyn och möjlighet till social närvaro och mobilitet.  

Se även boverket.se, ” Trygg stadsmiljö Teori och praktik för brottsförebyggande & 

trygghetsskapande åtgärder”, från boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2019/trygg-

stadsmiljo.pdf. [Hämtad: 2021-08-25]. 
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• Färre resor under arbetstid för personal skapar en mer 

attraktiv arbetsplats och minskar koldioxidutsläpp (förbättrar 

miljön – Agenda 2030). 

• Större nav minskar transporter av material mellan enheterna – 

arbetstid som kan läggas på barn, planering och samverkan.  

• Större personalgrupper skapar en mer attraktiv arbetsplats – 

vilket ökar möjligheten att rekrytera personal. 

• Närhet till skolskog för både östra och västra navet. 

• Ökad möjlighet för unga att delta i aktiviteter på 

mötesplatsen KoFc på Häggvall. 

 

Förslagets nackdelar 

• Risk för ojämlik utbildning - främst i de lägre årskurserna. Detta 

då eleverna kommer till "högstadieskolan" i olika 

åldrar/årskurser. 

• Synergieffekten till Skärhamns kultur-, fritids 

och föreningsliv försvåras. 

• De unga får svårt att delta i aktiviteterna på mötesplatsen Delta 

i Skärhamn. 

4.4 Förslag 4: Nollalternativ, dvs skolstruktur enligt 
dagsläget 

Förslag 4 anser KOF, jämte förslag 5, vara det sämsta alternativet. Detta 

då inga eller få problemområden som redovisas i rapporten kan lösas 

(bilaga 1). Förslaget möter heller inte KOF:s förutsättningar på en 

framtida skolstruktur (bilaga 1). Förslaget erhöll den sämsta 

bedömningen gällande viktningens alla kategorier. 

 

Förslagets nackdelar: 

• KOF:s personalstyrka är fortsatt utspridd på många skolor, 

vilket missgynnar möjligheten till dialog, planering,  

kunskapsöverföring och samverkan över sektorsgränserna 

(synergieffekt). 
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• Risk för ojämlik utbildning – främst i de lägre årskurserna. 

• Brist på tillräckliga och verksamhetsanpassade lokaler och 

förrådsytor. 

• Fortsatt stor risk för schemakrock 

vid konkurrens om ändamålsenliga lokaler. 

• Synergieffekten till Skärhamns kultur-, 

fritids- och föreningsliv försvåras. 

• De unga får svårt att delta i aktiviteterna på mötesplatsen 

Delta i Skärhamn. 

• Fortsatt stort resande för personalen under arbetstid, vilket 

leder till en mindre attraktiv arbetsplats och missgynnar miljön 

(Agenda 2030). 

• Resande på arbetstid leder till mindre tid för barnen. 

• Fortsatt stort antal transporter av material för personal 

mellan verksamheter/enheter på arbetstid. 

4.5 Förslag 5. Skolstruktur enligt dagsläget i väster 
d.v.s. i väster Skärhamn och Rönnäng F–6, 
Bleket 7–9 samt KF beslut i öster d.v.s. 
Kållekärr och Myggenäs F–3 och 
Häggvall/Fridas hage F–9 

Förslag 5 anser KOF, jämte förslag 4, vara det sämsta alternativet. Detta 

då inga eller få problemområden som presenterats kan lösas (bilaga 1). 

Förslaget möter heller inte KOF:s förutsättningar på en framtida 

skolstruktur (bilaga 1). Förslaget erhöll den sämsta bedömningen 

gällande viktningens alla kategorier. 

 

Förslagets nackdelar 

• KOF:s personalstyrka är fortsatt utspridd på många skolor, 

vilket missgynnar möjligheten till dialog, planering,  

kunskapsöverföring och samverkan över sektorsgränserna 

(synergieffekt). 

• Risk för ojämlik utbildning - främst i de lägre årskurserna. 
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• Brist på tillräckliga och verksamhetsanpassade lokaler och 

förrådsytor. 

• Fortsatt stor risk för schemakrock 

vid konkurrens om ändamålsenliga lokaler. 

• Synergieffekten till Skärhamns kultur-, 

fritids- och föreningsliv försvåras. 

• De unga på Bleketskolan får svårt att delta i aktiviteterna på 

Deltas mötesplatser. 

• Fortsatt stort resande för personalen under arbetstid, vilket 

leder till mindre attraktiv arbetsplats och missgynnar miljön 

(Agenda 2030). 

• Resande på arbetstid leder till mindre tid för barnen. 

• Fortsatt stort antal transporter av material för personal 

mellan verksamheter/enheter på arbetstid. 

• Bleketskolans placering förblir ett trygghetsproblem (se fotnot 2). 

4.6 Förslag 6: Lokalförsörjningsplan för hela 
kommunkoncernen. Två kultur- och 
kompetenscentrum i F–9-nav (ett i Häggvall och 
ett på västra Tjörn mellan Skärhamn och 
Bleket) 

Förutsatt att det västra navet byggs i närhet till Skärhamns infrastruktur, 

så anser KOF att förslag 6 är det bästa förslaget. 

Förslag 6 är det enda förslaget som sätter in skolstrukturen i en 

översiktlig planering av Tjörns framtid och det enda alternativet som 

”bygger bort” den problembild och utmaningar som beskrivs i 

rapporten (bilaga 1). Förslaget anses även bäst stämma mot rapportens 

förutsättningar för en framtida skolstruktur.  

Förslaget tar i beaktning att säkerställa myndighetskrav och lagar 

gällande skolgång, hållbarhet (Agenda 2030), barnrätt 

(Barnkonventionen), funkisrätt (FN:s konvention för personer med 

funktionsnedsättning).  

Förslaget erbjuder en jämlik och inkluderande skola för alla barn i 

kommunen. Det rimmar bäst med kommunövergripande vision och 

mål, samt förvaltningsövergripande mål.  
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Förslaget möjliggör framförallt den högsta graden av synergieffekter och 

samverkan mellan KOF och BOU av de framlagda alternativen. Genom 

förslagets bredare anslag kan skolorna anpassas till allmännyttan och 

föreningslivet för högre grad av synergieffekt och samverkan, vilket står 

kopplat till barnens hälsa och samhälleliga delaktighet och inflytande. 

Genom skolornas placering underlättar förslaget KOF:s möjlighet att 

uppfylla beslutade mål gällande skolskog och barnens närhet till 

naturen och friluftslivet.  

Två kompetenscentra för alla barn mellan 6 och 15 år möjliggör en 

satsning på att utforma utemiljöer så att de är tillgängliga för fler, även 

på fritiden. Till exempel tänka in säkerhetsaspekten genom att skapa 

attraktiva skolor och utemiljöer även för äldre och föreningar så att det 

alltid är liv och en rörelse vid skolenheterna (se fotnot 2).  

Förslaget möjliggör att en god allmän kommunikation till och från 

skolor även på fritiden upprättas. Detta gäller framför allt täta 

bussankomster-/avgångar på kvällstid. Fler barn kan därmed ta del av 

Deltas aktiviteter efter skoltid vilket borgar för en mer jämlik kultur och 

fritid för Tjörns barn och unga. 

Förslag 6 inbegriper även en professionell scen och biograf i Skärhamn, 

vilket sedan länge varit en önskan från KOF. Mötesplatsen skulle gynna 

Tjörns kultur- och fritidsliv i allmänhet och Tjörns barn och unga i 

synnerhet. Mötesplatsen skulle möjliggöra för en ökad samverkan med 

Västra Götalandsregionen, vilket skulle stärka Tjörns varumärke och 

generera fler reseanledningar året om.  

Ur en kvalitetssynpunkt skulle Tjörns barn och unga få jämlika 

möjlighet till eget skapande, möjligheter att få uttrycka sig på olika sätt 

och möjlighet att ta del av professionell konst och kultur på hemmaplan 

i fler uttrycksformer än tidigare. 3 Deltas verksamheter skulle få en 

naturlig mötesplats att skapa kulturprojekt för, med och av unga. 

 

Förslagets fördelar: 

• Större nav ökar KOF:s närvaro på skolorna gynnar möjligheten 

till dialog, planering, kunskapsöverföring och samverkan över 

sektorsgränserna (synergieffekt). 

 
3 Bamford, Anne, The Wow Factor: Global Research Compendium on the Impact of the Arts in Education, 2. 

ed., Waxmann, Münster, 2009. Bamfords internationella forskning visar bl.a. hur skolor med rikt 

utbud av konstrika metoder (art rich pedagogy) konsekvent överträffade de mer traditionella och 

konstfattiga skolorna i betyg och lärandegrad. Men studien visade även att kvalitén är avgörande. 
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• Resor och transporter av material för personal 

mellan verksamheter/enheter på arbetstid reduceras, vilket 

kraftigt gynnar samverkan med BOU och ökar personalens 

kvalitativa tid med barnen för högre grad av måluppfyllelse. 

• Strukturen främjar en jämlik utbildning i alla årskurser. 

• Alla unga får närhet till aktiviteterna på mötesplats Delta. 

• Tillräckliga och verksamhetsanpassade lokaler och förrådsytor. 

möjliggörs. 

• Minskat resande för personalen under arbetstid leder till 

attraktivare arbetsplatser. Miljö (Agenda 2030) och rekrytering 

gynnas.  

• Större personalgrupper skapar en mer attraktiv arbetsplats – 

vilket ökar möjligheten att rekrytera personal. 

• Närhet till skolskog för både östra och västra navet. 

• Synergieffekten till Skärhamns kultur-, 

fritids- och föreningsliv möjliggörs. 

• Skola placerad i närhet till Skärhamns infrastruktur ökar 

möjligheten till vuxennärvaro efter skoltid, vilket ökar 

tryggheten.  

• Skola placerad i Skärhamns närhet ökar möjligheten till 

inflyttning till Västra Tjörn. 

• Etablering av mötesplats med professionell scen och biograf i 

Skärhamn skulle gynna barnkulturen och stärka Tjörns 

varumärke samt generera fler reseanledningar året om. 

 

Förslagets nackdelar 

• Vissa barn och unga kan få längre resa till och från skolorna. 
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5 Sammanfattning 

Genom att ställa förslag 1–6 mot KOF:s rådande utmaningar samt 

förvaltningens förväntningar på en framtida skolstruktur, anser 

förvaltningen att förslag 6 presenterar den mest attraktiva lösningen då 

det tar ett helhetsgrepp kring kultur-, fritids- och turistfrågor. 

Förvaltningen rekommenderar att ett informationsmaterial tas fram av 

kommunledningen som opartiskt visar på de konsekvenser som de olika 

förslagen medför kopplat till social-, ekologisk- och ekonomisk 

hållbarhet. 
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6 Bilagor 

Remissen hänvisar till följande bilagor: 

Bilaga 1 

”Rapport gällande kultur- och fritidsförvaltningens utmaningar kopplat 

till skolstrukturen i Tjörns kommun” 

Bilaga 2 

”Värdering av nytta endast KOF 210825” 
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1 Inledning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 maj 2021 att remittera 

förslagen avseende skolstruktur och lokalförsörjning inom Tjörns 

kommun till samtliga nämnder och styrelser. 

Kultur- och fritidsförvaltningens (KOF) ledningsgrupp har sedan april 

2021 arbetat med att kartlägga de rådande utmaningar och 

problemområden som förvaltningens verksamheter möter idag och som 

behöver reduceras, helst lösas, genom något av de sex förlagen till ny 

skolstruktur i Tjörns kommun.  

Denna rapport är en sammanställning och vägledning i det arbetet. 
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2 Bakgrund och nuläge 

Kultur- och fritidsförvaltningen (KOF) har idag en både djup och bred 

samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen (BOU) gällande 

barnens skoltid och fritid. I korthet arbetar KOF i, med och för skolan på 

skoltiden och fritiden för att uppfylla såväl gemensamma som 

nämndspecifika mål.  

2.1 Verksamheter som påverkas av en ny 
skolstruktur 

Huvudparten av KOF:s verksamheter och uppdrag påverkas av en 

förändrad skolstruktur – men i olika grad. Skolan är en arbetsplats för 

KOF både på skoltiden och fritiden. Efter skoltid är KOF beroende av en 

god samverkan med BOU, förenings- och friluftslivet för att tillgodose 

barnens behov av ett aktivt kultur- och fritidsliv – här är och blir 

utformningen av skolans lokaler och utemiljöer avgörande för KOF:s 

möjlighet till god måluppfyllelse. 

2.2 KoF:s verksamheter på skolorna idag  
Verksamheter som påverkas mest av en framtida skolstruktur är de 

verksamheter som har en fysiskt etablerad verksamhet och material i 

skolorna. Dessa verksamheter är beroende av egna/fasta, anpassade 

lokaler och förrådsutrymmen, samt en flexibel tillgång till skolans 

övriga lokaler och utemiljöer på fritiden. Dessa verksamheter är 

skolbibliotek, delar av Kulturskolan, folkbibliotek (filial), kultur- och 

fritidscentra och Funkis fritid. Därtill kommer lokaluthyrningsarbetet. 

Den personal som framför allt berörs av skolstrukturen är skol- och 

folkbibliotekarier, kultursamordnare, kulturpedagoger, 

ungdomskonsulenter och anläggningsvärdar. 
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3 Förvaltningens utmaningar 

3.1 Lokaler 
Under våren 2021 såg kommunledningen tillsammans med 

konsultföretaget Niras över förvaltningarnas lokalsituation. Den visade 

att många av de lokaler som KOF idag bedriver verksamhet i, har stora 

brister vad gäller tillgänglighet och arbetsmiljö. De bryter mot regler i 

Plan- och bygglagen (PBL), Plan- och byggförordningen (PBF), 

Boverkets byggregler (BBR), Arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen.  

Ett antal av lokalerna är i behov av upprustning, har brister i 

inneklimatet eller behöver göras tillgänglighetsanpassade.   

Sagabiografen och scenen i Sagahuset är taget ur bruk 2017 till följd av 

den bristande tekniska statusen på byggnaden samt ur ett 

hälsoperspektiv. De är inte ersatta vilket försvårar måluppfyllelsen 

gällande exempelvis barn och ungas tillgång till kreativa mötesplatser.  

3.2 Professionell scen och biograf  
Det har tidigare gjorts utredningar för att lösa lokalfrågan för scenkonst 

och biograf. Där har det bland annat påpekats att den geografiska 

placeringen av lokalerna bör vara i centralorten för att ha tillgång till en 

utvecklad infrastruktur för ökad attraktivitet och service.  

En professionell scen och biograf skulle också skapa möjlighet för ett 

utvecklat näringsliv och bidra till en positiv samhällsutveckling. Västra 

Götalandsregionen har visat intresse av en scen i närheten av Nordiska 

Akvarellmuseet för att utveckla det befintliga samarbetet och skapa ett 

kulturellt nav. Här kan det finnas möjlighet till ekonomiskt stöd i form 

av samverkan kring driften.  

Så som kulturverksamheten på Tjörn bedrivs idag skapas merkostnader, 

bland annat i form av tillkommande arbetstid för transport, etablering 

och avetablering av arrangemang, stort slitage av utrustning för 

produktioner (ljud, ljus, riggar, golvmattor m.m.) och lokalkostnader för 

lagring av utrustning.   

Sammanfattningsvis ser KOF att lokaler för scenkonst och biograf: 

• behöver ligga i tätort i närhet till god infrastruktur, 

• genererar synergieffekter med GR, näringsliv och turism, samt 
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• vara en central och tillgänglig mötesplats för alla, hela året och 

hela livet. 

Sammantaget uppskattar KOF att lokaler för professionell scenkonst 

och biograf minst behöver omfatta:  

• 440 sittplatser,   

• 600 ståplatser, 

• flexibel scen, ljus och ljud som anpassas efter behov, samt  

• flexibla lösningar för scenografi, golvunderlag, med mera. 

3.3 Verksamheternas utmaningar 

3.3.1 Skolbibliotek  

• Skolorna är för många för dagens skolbiblioteksstruktur. 

Fackförbundet DIK och Svensk biblioteksförening 

rekommenderar 300 elever per skolbibliotekarie.1 Nuvarande 

situation på Tjörns skolor är 1 700 elever på 1,85 

skolbibliotekarietjänst vilket ger 919 elever per skolbibliotekarie. 

Härmed försvåras KOF:s möjligheter till uppfyllande av 

nämndens prioriterade mål för skolbiblioteket. 

• Risk för ojämlikhet i barnens tillgång till skolbibliotek med 

nuvarande eller liknande skolstruktur på grund av skolornas 

antal och storlek.   

• Idag finns i verksamheten en materialpool för att förse 

skolenheterna med material. Det genererar ett stort antal 

transporter vilket resulterar i ökat slitage på material och 

personal, ökad administration samt krockar av sådant 

undervisningsmaterial som fler skolor önskar under samma 

tidsperiod. Hög administrativ tid minskar skolbibliotekariens tid 

med skolpersonal och elever vilket genererar sämre synergieffekt 

med skolpersonal och minskad kvalitet för barn och unga i det 

läsfrämjande arbetet. 

 
1 dik.se, ”Bemanna skolbiblioteken – ny rapport från DIK och Svensk biblioteksförening”, från 

dik.se/om-oss/nyheter/bemanna-skolbiblioteken-ny-rapport-fran-dik-och-svensk-

biblioteksfoerening [hämtat 2021-08-25]. 
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• Många skolor innebär att personalen får resa mer och frakta 

material mellan enheter/verksamheter. Tid som i stället kan 

läggas på verksamhet.  

3.3.2 Delta (Mötesplats Skärhamn)  

• Bristande allmän kommunikation till/från Deltahuset för 

ungdomar.  

• Bristande och otrygga utemiljöer. Till exempel problem kopplat 

till trafiksituationen vid Deltahuset. 

• Avsaknad av rörelserum.  

• Ingen tillgång till professionell scen som ger pedagogiska som 

ekonomiska synergieffekter till verksamheten.  

• Platsbrist utifrån verksamhetens pedagogiska uppdrag och spår. 

(Exempelvis idrottsspåret).  

• Ej tillgänglighetsanpassade lokaler (fysiska funktionshinder).  

• Mängden skolenheter innebär att personalen får resa mer och 

frakta material mellan enheter/verksamheter. Tid som i stället 

kan läggas på verksamhet.  

• Ljudisolering saknas i fönster, väggar och golv vilket resulterar i 

att verksamheter stör varandra. Salarna kan därmed inte nyttjas 

samtidigt. Grannar störs. 

• Få och trånga förrådsutrymmen vilket leder till fler och längre 

transporter av material till verksamhet. 

• Otillräcklig ventilation.  

• Feldimensionerat värmesystem.  

• Bristfälliga personalutrymmen.  

3.3.3 Delta (Mötesplats Häggvall)  

• Låg tillgång till idrottshall/rörelserum. 

• Bristfälliga och otrygga utemiljöer.  

• Få förrådsutrymmen.  

• Ej tillgänglighetsanpassade lokaler (funktionshinder). 
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• Platsbrist utifrån verksamhetens pedagogiska uppdrag och spår. 

(Exempelvis idrottsspåret)  

• Samutnyttjande av café problematiskt.  

• Uthyrningen av Häggvalls lokaler kvällstid kräver 

en anläggningsvärd på plats varje kväll på grund av avsaknad av 

smarta taggsystem/larmzoner, vilket innebär en merkostnad. 

• Risk för hot och våld är hög med anledning av dagens 

utformning av lokal- och utemiljöer.  

• Möjlighet att låsa in mopeder saknas. 

3.3.4 Kultursamordnare  

• Lokalerna är inte verksamhetsanpassade, vilket medför 

merarbete och att extra personalresurser behöver rycka in vid 

exempelvis byggande av scen, publikplatser samt 

mörkerläggning. 

• När kulturaktiviteter genomförs på skolenheterna idag uppstår 

ofta schemakrockar och konkurrens om lokaler.  

• Mängden skolenheter innebär att personalen får resa mer och 

frakta material mellan enheter/verksamheter. Tid som i stället 

kan läggas på verksamhet.  

 

3.4 Analys 
KOF:s största problem idag är att lokalerna inte är anpassade/alltid 

åtkomliga för KOF:s verksamheter på skoltid och fritid. Konsekvenserna 

blir att KOF har svårighet att uppnå kultur- och fritidsnämndens mål för 

barn och unga.  

KOF:s mest centrala utmaningar idag är: 

• bristen av tillräckliga och anpassade lokaler och förrådsytor 

medför att material och teknik fraktas mellan 

skolor/verksamheter. Det innebär att det är svårt att upprätthålla 

en konsekvent och jämlik verksamhet. Fraktandet av material 

och teknik mellan skolor/verksamheter innebär dessutom, 

merarbete för personal med slitage på både personal och 

material. Tid som bättre läggs på barnen i verksamheterna och 

samverkan inom som mellan förvaltningarna,  
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• avsaknad av professionell scen och biograf, 

• avsaknad av gemensam mötesplats över generationerna, 

• försämrad kvalitet på aktiviteter på grund av bristande 

lokaltillgång och förutsättningar,  

• schemakrockar på grund av hög konkurrenssituation i lokaler,  

• geografiskt utspridd verksamhet som leder till höga kostnader,  

• oattraktiva och otrygga utemiljöer, samt  

• brister i tillgänglighetsanpassningen. 

3.5 Resultat 
Givet dagens utmaningar och den problembild som beskrivits ovan ser 

förvaltningen att färre skolenheter och större nav är den bästa vägen 

framåt. Färre skolenheter och större nav skulle: 

• öka möjligheten att uppfylla:   

✓ Skolverkets krav,   

✓ Barnkonventionen (barnrätten),  

✓ FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning,  

✓ Agenda 2030.  

• öka chansen att uppfylla kommunfullmäktiges målsättning att 

varje skolenhet ska ha tillgång till ändamålsenliga lokaler för 

estetisk verksamhet och uppvisande inom olika genrer,   

• öka chansen till såväl verksamhetsanpassade lokaler som flexibla 

lokallösningar,  

• minska resandet för personal, vilket skulle innebära:  

✓ höjd kvalitet på verksamhet och mer tid per barn, 

✓ ökad tid för samverkan mellan förvaltningarna, 

✓ ökad trafiksäkerhet, 

✓ minskade koldioxidutsläpp, 

✓ sänkta transportkostnader, 

• öka synergieffekten mellan BOU och KOF genom ökad närvaro 

av KOF:s personal per skolenhet vilket skulle främja dialog med 
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barn och skolpersonal med positiva konsekvenser för kvalitet, 

ekonomi samt arbetsmiljö, 

• öka trygghet efter skoltid för barn och personal med större 

vuxennärvaro,  

• ge större möjligheter att erbjuda attraktiva skollokaler till 

föreningsliv och därmed öka synergieffekten mellan unga, äldre 

och föreningsliv,  

• ge större möjlighet att stärka upp kommunikation till och från 

områdena även på kvällstid, 

• ge större möjlighet för KOF att erbjuda aktiviteter för 

gruppen 10–13 år efter skoltid,  

• ge högre grad av attraktiva, anpassade och mer tillgängliga 

utomhusmiljöer, 

• öka möjligheter att delta i kultur- och fritidsaktiviteter samt 

föreningsliv, 

• öka attraktionskraften för ungdomar med stärkta och samlade 

mötesplatser, 

• öka möjligheterna att stärka skolbiblioteken per skolenhet, vilket 

ökar barns skriv- och läskunnade,  

• möta den kommande generationens ökade krav på hållbarhet 

vid rekrytering, samt    

• främja kollegialt lärande och arbetslagsutveckling.  
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4 Skolstrukturens förutsättningar 

I förvaltningens arbete med att granska de sex förlagen till skolstruktur 

har följande lista med förutsättningar lyfts fram. Dessa kommer – 

tillsammans med rapportens problemformuleringar och det 

viktningsförfarande som övriga förvaltningar och bolag gjort – ligga till 

grund för ledningsgruppens bedömning gällande en framtida 

skolstruktur i Tjörns kommun 

En framtida skolstruktur behöver: 

1. säkerställa myndighetskrav och lagar gällande skolgång, 

hållbarhet (Agenda 2030), barnrätt (Barnkonventionen), 

funkisrätt (FN:s konvention för personer med 

funktionsnedsättning),  

2. erbjuda en jämlik och inkluderande skola för alla barn i 

kommunen,  

3. säkerställa kommunövergripande vision och mål, samt 

förvaltningsövergripande mål,  

4. stärka synergieffekter och samverkan mellan KOF och BOU, 

5. tänka in och anpassa skolorna till föreningslivet för högre grad 

av synergieffekt och samverkan, vilket står kopplat till barnens 

hälsa och samhälleliga delaktighet och inflytande,  

5. genom skolornas placering understödja KOF:s möjlighet att 

uppfylla beslutade mål gällande skolskog och barnens närhet till 

naturen och friluftslivet,  

6. forma utemiljöer så att de är tillgängliga för fler, även på fritiden. 

Till exempel tänka in säkerhetsaspekten genom att skapa 

attraktiva skolor och utemiljöer även för äldre och föreningar så 

att det alltid är liv och en rörelse vid skolenheterna,  

7. säkerställa att god allmän kommunikation till och från skolor 

även på fritiden upprättas. Detta gäller framför allt täta 

bussankomster-/avgångar på kvällstid, samt   

8. undvika att placera professionell scen och biograf 

i skolor/skolmiljö. 

536



Instruktion för värdering & viktning

Kolumn "Poäng 0-4"
För varje förslag görs en nyttobedömning genom poängsättning mellan 0 och 4.
Ju högre nytta förslaget anses ge, desto högre siffra

Kolumn "Viktning 0-4"
För varje förslag görs en bedömning/viktning av hur viktig frågan är för verksamheten.
Ju viktigare förslaget anses vara, desto högre siffra

Beräkningar
Ett snitt beräknas för varje delområde.
Snitten för samtliga delområden summeras.

Resultat
Resultatet från respektive förslag sätts sedan i relation till minsta godtagabara nytta samt ekonomi. 
vilket redovisas grafiskt.

Berör ej förvaltningens verksamheter
Påståenden som ej berör förvaltningens verksamheter poängsätts inte alls.

Ämnen/Kategorier som saknas
Om det saknas påståenden/kategorier kan de skrivas till längst ned och poängsättas.
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Summering Viktning förslag 1-6

Förslag 1 Förslag 2 Förslag 3 Förslag 4 Förslag 5 Förslag 6
Mål/Krav 4 3,3 3,6 2,1 2,1 4
Personal/Organisation 2,9 1,7 2,9 1,3 1,3 3,6
Elev/Barn 2,9 2,3 2,8 1,7 1,7 3,0
Miljö 3,3 2,8 3,3 1,2 1,2 3,3
Samhälle/verksamhet 3,2 1,5 2,9 1,2 1,2 3,4
Lokaler 3,5 2,1 3,2 1,5 1,5 3,5
Synergier 4 2,0 3,5 1,5 1,5 4

SUMMA 23,80 15,68 22,15 10,47 10,47 24,85
MEDELVÄRDE 3,4 2,2 3,2 1,5 1,5 3,6
GRADERING 2 4 3 6 5 1
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Värdering av nytta Förslag 1
Värderingsområde: Påstående: Poäng 0-4 Viktning 0-4 Snitt SUMMA
Mål/Krav Möjligheten till  god uppfyllelse av myndighetsutövning ökar 4 4 4
Mål/Krav Möjligheten till  god uppfyllelse av Agenda 2030 ökar 4 4 4
Mål/Krav Möjligheten till god uppfyllelse av barnrätten ökar (FN:s barnkonvention) 4 4 4
Mål/Krav Möjligheten till god uppfyllelse av FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning ökar 4 4 4
Mål/Krav Möjligheten till god uppfyllelse av kommunens vision ökar 4 4 4
Mål/Krav Möjligheten till god uppfyllelse av förvaltningens verksamhetsmål ökar 4 4 4
Mål/Krav Möjligheten till en god arbetsmiljö ökar 4 4 4
Mål/Krav Summering: 4 4
Personal/Organisation Möjligheten till god hushållning av de ekonomiska resurserna på skoltiden ökar (KOF) 4 3 3
Personal/Organisation Möjligheten till god hushållning av de ekonomiska resurserna efter skoltiden ökar (KOF) 4 4 4
Personal/Organisation Attraktioskraften att rekrytera chefer/medarbetare ökar (KOF) 3 3 2,25
Personal/Organisation Samma personal kan följa barn/elever under längre tid.  3 2 1,5
Personal/Organisation Flexibilitet ökar när det gäller att forma tjänster, på skoltiden (KOF) 3 3 2,25
Personal/Organisation Flexibilitet ökar när det gäller att forma tjänster, efter skoltid (KOF) 4 4 4
Personal/Organisation Skolstrukturen främjar likvärdigheten i undervisning 4 4 4
Personal/Organisation Skolstrukturen främjar likvärdigheten i fritidsverksamhet (KOF) 4 3 3
Personal/Organisation Nybyggd eller ombyggd skola möjliggör framtidens skola. 4 4 4
Personal/Organisation Storleken på enheterna/rektorsområdena underlättar för KOF att fördela resurser, på yngreskolor 4 3 3
Personal/Organisation Storleken på enheterna/rektorsområdena underlättar för KOF att fördela resurser, på äldreskolor 4 3 3
Personal/Organisation Personaltillgång t.ex. på raster på yngreskolor kan öka 2 2 1
Personal/Organisation Personaltillgång t.ex. på raster på äldreskolor kan öka 3 3 2,25
Personal/Organisation Summering 2,87 2,87
Elev/Barn Närheten till natur och utemiljöer ökar 3 3 2,25
Elev/Barn Socialt kapital: möjligheter till kompisrelationer på fritiden ökar 4 3 3
Elev/Barn Möjligheten att ge barn och unga särskilt stöd på fritiden ökar 3 3 2,25
Elev/Barn Möjligheten att utföra samverkan med Särskolan för KoF ökar 3 3 2,25
Elev/Barn Arbetsmiljön förbättras 4 4 4
Elev/Barn Samma personal kan följa barn/elever under längre tid.  3 2 1,5
Elev/Barn Likvärdighet för alla barn och elever 1-16 år ökar 4 4 4
Elev/Barn Nybyggd eller ombyggd skola möjliggör framtidens skola. 4 4 4
Elev/Barn Läs- och skrivkunnigheten ökar 4 3 3
Elev/Barn Tryggheten ökar 4 3 3
Elev/Barn Barn och ungas möjlighet till fysisk aktivitet ökar 4 3 3
Elev/Barn Barn och ungas möjligheter till delakighet ökar 3 3 2,25
Elev Summering 2,88 2,88

Miljö
Möjligheterna till en god kollektivtrafik till/från skolorna ökar både under skoltiden och fritiden vilket kan minska
bilskjutsning av barn samt att personal stimuleras att åka kollektivt 4 3 3

Miljö Klimatpåverkan minskar 4 4 4
Miljö Yteffektivitet höjs 4 3 3
Miljö Summering 3,33 3,33
Samhälle/verksamhet Resursutnyttjande av lokaler ökar 4 3 3
Samhälle/verksamhet Resursutnyttjande av personal ökar 4 4 4
Samhälle/verksamhet Ändamålsenlighet förbättras 4 4 4
Samhälle/verksamhet Kompromisser/avkall existerar inte i detta förslag 3 3 2,25
Samhälle/verksamhet Kostnader (det här alternativet blir värt kostnaden) 3 3 2,25
Samhälle/verksamhet Nyttan (det här alternativet blir värt kostnaden) 4 4 4
Samhälle/verksamhet ÖP, framtid (detta förslag är det bästa för framtiden) 4 4 4
Samhälle/verksamhet Yteffektivitet höjs, även kopplat till närliggande infrastruktur 4 2 2
Samhälle/verksamhet Utemiljöerna har nära till skolskog 4 3 3
Samhälle/verksamhet Utemiljöerna kan utformas väl efter alla barns behov och åldrar, inkl. funktionhinderanpassning 4 3 3
Samhälle/verksamhet Ökar vuxennärvaron och upplevelsen av trygghet genom att fler grupper i samhället stimuleras att nyttja utemiljöerna efter skoltid4 4 4
Samhälle/verksamhet Summering 3,23 3,23
Lokaler Lättgänglig utifrån allmänna kommunikationer 4 4 4
Lokaler Access till lokaler under skoltid  (taggar, bokningssystem) 4 3 3
Lokaler Access till lokaler efter skoltid för KOF, föreningar etc. (taggar, bokningssystem) 4 4 4
Lokaler Effektivt utnyttjande av salar.  4 3 3
Lokaler Samutnyttjande av lokaler över verksamhetsgränser 4 3 3
Lokaler möjligheten till ändamålsenliga lokaler 4 4 4
Lokaler Summering 3,50 3,50
Synergier Fler kan använda samma lokaler öppnar upp för synergier med kultur och fritid 4 4 4
Synergier Synergier Kulturträdet och övrig skolkultur 4 4 4
Synergier Summering 4 4539



Värdering av nytta Förslag 2
Värderingsområde: Påstående: Poäng 0-4 Viktning 0-4 Snitt SUMMA
Mål/Krav Möjligheten till  god uppfyllelse av myndighetsutövning ökar 4 4 4
Mål/Krav Möjligheten till  god uppfyllelse av Agenda 2030 ökar 3 4 3
Mål/Krav Möjligheten till god uppfyllelse av barnrätten ökar (FN:s barnkonvention) 4 4 4
Mål/Krav Möjligheten till god uppfyllelse av FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning ökar 4 4 4
Mål/Krav Möjligheten till god uppfyllelse av kommunens vision ökar 4 4 4
Mål/Krav Möjligheten till god uppfyllelse av förvaltningens verksamhetsmål ökar 2 4 2
Mål/Krav Möjligheten till en god arbetsmiljö ökar 2 4 2
Mål/Krav Summering: 3,29 3,29
Personal/Organisation Möjligheten till god hushållning av de ekonomiska resurserna på skoltiden ökar (KOF) 3 3 2,25
Personal/Organisation Möjligheten till god hushållning av de ekonomiska resurserna efter skoltiden ökar (KOF) 2 4 2
Personal/Organisation Attraktioskraften att rekrytera chefer/medarbetare ökar (KOF) 2 3 1,5
Personal/Organisation Samma personal kan följa barn/elever under längre tid.  2 2 1
Personal/Organisation Flexibilitet ökar när det gäller att forma tjänster, på skoltiden (KOF) 3 3 2,25
Personal/Organisation Flexibilitet ökar när det gäller att forma tjänster, efter skoltid (KOF) 2 4 2
Personal/Organisation Skolstrukturen främjar likvärdigheten i undervisning 2 4 2
Personal/Organisation Skolstrukturen främjar likvärdigheten i fritidsverksamhet (KOF) 2 3 1,5
Personal/Organisation Nybyggd eller ombyggd skola möjliggör framtidens skola. 1 4 1
Personal/Organisation Storleken på enheterna/rektorsområdena underlättar för KOF att fördela resurser, på yngreskolor 2 3 1,5
Personal/Organisation Storleken på enheterna/rektorsområdena underlättar för KOF att fördela resurser, på äldreskolor 3 3 2,25
Personal/Organisation Personaltillgång t.ex. på raster på yngreskolor kan öka 1 2 0,5
Personal/Organisation Personaltillgång t.ex. på raster på äldreskolor kan öka 3 3 2,25
Personal/Organisation Summering 1,69 1,69
Elev/Barn Närheten till natur och utemiljöer ökar 3 3 2,25
Elev/Barn Socialt kapital: möjligheter till kompisrelationer på fritiden ökar 3 3 2,25
Elev/Barn Möjligheten att ge barn och unga särskilt stöd på fritiden ökar 2 3 1,5
Elev/Barn Möjligheten att utföra samverkan med Särskolan för KoF ökar 3 3 2,25
Elev/Barn Arbetsmiljön förbättras 3 4 3
Elev/Barn Samma personal kan följa barn/elever under längre tid.  2 2 1
Elev/Barn Likvärdighet för alla barn och elever 1-16 år ökar 2 4 2
Elev/Barn Nybyggd eller ombyggd skola möjliggör framtidens skola. 4 4 4
Elev/Barn Läs- och skrivkunnigheten ökar 3 3 2,25
Elev/Barn Tryggheten ökar 3 3 2,25
Elev/Barn Barn och ungas möjlighet till fysisk aktivitet ökar 4 3 3
Elev/Barn Barn och ungas möjligheter till delakighet ökar 3 3 2,25
Elev Summering 2,33 2,33

Miljö
Möjligheterna till en god kollektivtrafik till/från skolorna ökar både under skoltiden och fritiden vilket kan minska
bilskjutsning av barn samt att personal stimuleras att åka kollektivt 3 3 2,25

Miljö Klimatpåverkan minskar 4 4 4
Miljö Yteffektivitet höjs 3 3 2,25
Miljö Summering 2,83 2,83
Samhälle/verksamhet Resursutnyttjande av lokaler ökar 2 3 1,5
Samhälle/verksamhet Resursutnyttjande av personal ökar 2 4 2
Samhälle/verksamhet Ändamålsenlighet förbättras 1 4 1
Samhälle/verksamhet Kompromisser/avkall existerar inte i detta förslag 3 3 2,25
Samhälle/verksamhet Kostnader (det här alternativet blir värt kostnaden) 1 3 0,75
Samhälle/verksamhet Nyttan (det här alternativet blir värt kostnaden) 2 4 2
Samhälle/verksamhet ÖP, framtid (detta förslag är det bästa för framtiden) 1 4 1
Samhälle/verksamhet Yteffektivitet höjs, även kopplat till närliggande infrastruktur 1 2 0,5
Samhälle/verksamhet Utemiljöerna har nära till skolskog 2 3 1,5
Samhälle/verksamhet Utemiljöerna kan utformas väl efter alla barns behov och åldrar, inkl. funktionhinderanpassning 2 3 1,5
Samhälle/verksamhet Ökar vuxennärvaron och upplevelsen av trygghet genom att fler grupper i samhället stimuleras att nyttja utemiljöerna efter skoltid2 4 2
Samhälle/verksamhet Summering 1,45 1,45
Lokaler Lättgänglig utifrån allmänna kommunikationer 3 4 3
Lokaler Access till lokaler under skoltid  (taggar, bokningssystem) 2 3 1,5
Lokaler Access till lokaler efter skoltid för KOF, föreningar etc. (taggar, bokningssystem) 2 4 2
Lokaler Effektivt utnyttjande av salar.  2 3 1,5
Lokaler Samutnyttjande av lokaler över verksamhetsgränser 2 3 1,5
Lokaler möjligheten till ändamålsenliga lokaler 3 4 3
Lokaler Summering 2,08 2,08
Synergier Fler kan använda samma lokaler öppnar upp för synergier med kultur och fritid 2 4 2
Synergier Synergier Kulturträdet och övrig skolkultur 2 4 2
Synergier Summering 2 2540



Värdering av nytta Förslag 3
Värderingsområde: Påstående: Poäng 0-4 Viktning 0-4 Snitt SUMMA
Mål/Krav Möjligheten till  god uppfyllelse av myndighetsutövning ökar 4 4 4
Mål/Krav Möjligheten till  god uppfyllelse av Agenda 2030 ökar 4 4 4
Mål/Krav Möjligheten till god uppfyllelse av barnrätten ökar (FN:s barnkonvention) 4 4 4
Mål/Krav Möjligheten till god uppfyllelse av FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning ökar 4 4 4
Mål/Krav Möjligheten till god uppfyllelse av kommunens vision ökar 3 4 3
Mål/Krav Möjligheten till god uppfyllelse av förvaltningens verksamhetsmål ökar 3 4 3
Mål/Krav Möjligheten till en god arbetsmiljö ökar 3 4 3
Mål/Krav Summering 3,57 3,57
Personal/Organisation Möjligheten till god hushållning av de ekonomiska resurserna på skoltiden ökar (KOF) 4 3 3,00
Personal/Organisation Möjligheten till god hushållning av de ekonomiska resurserna efter skoltiden ökar (KOF) 4 4 4,00
Personal/Organisation Attraktioskraften att rekrytera chefer/medarbetare ökar (KOF) 3 3 2,25
Personal/Organisation Samma personal kan följa barn/elever under längre tid.  3 2 1,50
Personal/Organisation Flexibilitet ökar när det gäller att forma tjänster, på skoltiden (KOF) 4 3 3,00
Personal/Organisation Flexibilitet ökar när det gäller att forma tjänster, efter skoltid (KOF) 4 4 4,00
Personal/Organisation Skolstrukturen främjar likvärdigheten i undervisning 4 4 4,00
Personal/Organisation Skolstrukturen främjar likvärdigheten i fritidsverksamhet (KOF) 4 3 3,00
Personal/Organisation Nybyggd eller ombyggd skola möjliggör framtidens skola. 4 4 4,00
Personal/Organisation Storleken på enheterna/rektorsområdena underlättar för KOF att fördela resurser, på yngreskolor 4 3 3,00
Personal/Organisation Storleken på enheterna/rektorsområdena underlättar för KOF att fördela resurser, på äldreskolor 4 3 3,00
Personal/Organisation Personaltillgång t.ex. på raster på yngreskolor kan öka 2 2 1,00
Personal/Organisation Personaltillgång t.ex. på raster på äldreskolor kan öka 3 3 2,25
Personal/Organisation Summering 2,92 2,92
Elev/Barn Närheten till natur och utemiljöer ökar 3 3 2,25
Elev/Barn Socialt kapital: möjligheter till kompisrelationer på fritiden ökar 4 3 3,00
Elev/Barn Möjligheten att ge barn och unga särskilt stöd på fritiden ökar 3 3 2,25
Elev/Barn Möjligheten att utföra samverkan med Särskolan för KoF ökar 3 3 2,25
Elev/Barn Arbetsmiljön förbättras 4 4 4,00
Elev/Barn Samma personal kan följa barn/elever under längre tid.  3 2 1,50
Elev/Barn Likvärdighet för alla barn och elever 1-16 år ökar 4 4 4,00
Elev/Barn Nybyggd eller ombyggd skola möjliggör framtidens skola. 4 4 4,00
Elev/Barn Läs- och skrivkunnigheten ökar 4 3 3,00
Elev/Barn Tryggheten ökar 3 3 2,25
Elev/Barn Barn och ungas möjlighet till fysisk aktivitet ökar 4 3 3,00
Elev/Barn Barn och ungas möjligheter till delakighet ökar 2 3 1,50
Elev Summering 2,75 2,75

Miljö
Möjligheterna till en god kollektivtrafik till/från skolorna ökar både under skoltiden och fritiden vilket kan minska
bilskjutsning av barn samt att personal stimuleras att åka kollektivt 4 3 3,00

Miljö Klimatpåverkan minskar 4 4 4,00
Miljö Yteffektivitet höjs 4 3 3,00 3,00
Miljö Summering 3,33 3,33
Samhälle/verksamhet Resursutnyttjande av lokaler ökar 4 3 3,00
Samhälle/verksamhet Resursutnyttjande av personal ökar 4 4 4,00
Samhälle/verksamhet Ändamålsenlighet förbättras 4 4 4,00
Samhälle/verksamhet Kompromisser/avkall existerar inte i detta förslag 3 3 2,25
Samhälle/verksamhet Kostnader (det här alternativet blir värt kostnaden) 3 3 2,25
Samhälle/verksamhet Nyttan (det här alternativet blir värt kostnaden) 4 4 4,00
Samhälle/verksamhet ÖP, framtid (detta förslag är det bästa för framtiden) 2 4 2,00
Samhälle/verksamhet Yteffektivitet höjs, även kopplat till närliggande infrastruktur 4 2 2,00
Samhälle/verksamhet Utemiljöerna har nära till skolskog 4 3 3,00
Samhälle/verksamhet Utemiljöerna kan utformas väl efter alla barns behov och åldrar, inkl. funktionhinderanpassning 4 3 3,00
Samhälle/verksamhet Ökar vuxennärvaron och upplevelsen av trygghet genom att fler grupper i samhället stimuleras att nyttja utemiljöerna efter skoltid2 4 2,00
Samhälle/verksamhet Summering 2,86 2,86
Lokaler Lättgänglig utifrån allmänna kommunikationer 3 4 3,00
Lokaler Access till lokaler under skoltid  (taggar, bokningssystem) 4 3 3,00
Lokaler Access till lokaler efter skoltid för KOF, föreningar etc. (taggar, bokningssystem) 4 4 4,00
Lokaler Effektivt utnyttjande av salar.  4 3 3,00
Lokaler Samutnyttjande av lokaler över verksamhetsgränser 3 3 2,25
Lokaler möjligheten till ändamålsenliga lokaler 4 4 4,00
Lokaler Summering 3,21 3,21
Synergier Fler kan använda samma lokaler öppnar upp för synergier med kultur och fritid 3 4 3,00
Synergier Synergier Kulturträdet och övrig skolkultur 4 4 4,00
Synergier Summering 3,50 3,50541



Värdering av nytta Förslag 4
Värderingsområde: Påstående: Poäng 0-4 Viktning 0-4 Snitt SUMMA
Mål/Krav Möjligheten till  god uppfyllelse av myndighetsutövning ökar 4 4 4
Mål/Krav Möjligheten till  god uppfyllelse av Agenda 2030 ökar 2 4 2
Mål/Krav Möjligheten till god uppfyllelse av barnrätten ökar (FN:s barnkonvention) 3 4 3
Mål/Krav Möjligheten till god uppfyllelse av FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning ökar 2 4 2
Mål/Krav Möjligheten till god uppfyllelse av kommunens vision ökar 2 4 2
Mål/Krav Möjligheten till god uppfyllelse av förvaltningens verksamhetsmål ökar 1 4 1
Mål/Krav Möjligheten till en god arbetsmiljö ökar 1 4 1
Mål/Krav Summering: 2,14 2,14
Personal/Organisation Möjligheten till god hushållning av de ekonomiska resurserna på skoltiden ökar (KOF) 1 3 0,75
Personal/Organisation Möjligheten till god hushållning av de ekonomiska resurserna efter skoltiden ökar (KOF) 1 4 1
Personal/Organisation Attraktioskraften att rekrytera chefer/medarbetare ökar (KOF) 1 3 0,75
Personal/Organisation Samma personal kan följa barn/elever under längre tid.  2 2 1
Personal/Organisation Flexibilitet ökar när det gäller att forma tjänster, på skoltiden (KOF) 2 3 1,5
Personal/Organisation Flexibilitet ökar när det gäller att forma tjänster, efter skoltid (KOF) 2 4 2
Personal/Organisation Skolstrukturen främjar likvärdigheten i undervisning 1 4 1
Personal/Organisation Skolstrukturen främjar likvärdigheten i fritidsverksamhet (KOF) 2 3 1,5
Personal/Organisation Storleken på enheterna/rektorsområdena underlättar för KOF att fördela resurser, på yngreskolor 1 3 0,75
Personal/Organisation Storleken på enheterna/rektorsområdena underlättar för KOF att fördela resurser, på äldreskolor 3 3 2,25
Personal/Organisation Personaltillgång t.ex. på raster på yngreskolor kan öka 1 2 0,5
Personal/Organisation Personaltillgång t.ex. på raster på äldreskolor kan öka 3 3 2,25
Personal/Organisation Summering 1,27 1,27
Elev/Barn Närheten till natur och utemiljöer ökar 3 3 2,25
Elev/Barn Socialt kapital: möjligheter till kompisrelationer på fritiden ökar 2 3 1,5
Elev/Barn Möjligheten att ge barn och unga särskilt stöd på fritiden ökar 3 3 2,25
Elev/Barn Möjligheten att utföra samverkan med Särskolan för KoF ökar 3 3 2,25
Elev/Barn Arbetsmiljön förbättras 1 4 1
Elev/Barn Samma personal kan följa barn/elever under längre tid.  1 2 0,5
Elev/Barn Likvärdighet för alla barn och elever 1-16 år ökar 1 4 1
Elev/Barn Läs- och skrivkunnigheten ökar 3 3 2,25
Elev/Barn Tryggheten ökar 3 3 2,25
Elev/Barn Barn och ungas möjlighet till fysisk aktivitet ökar 2 3 1,5
Elev/Barn Barn och ungas möjligheter till delakighet ökar 3 3 2,25
Elev Summering 1,73 1,73

Miljö
Möjligheterna till en god kollektivtrafik till/från skolorna ökar både under skoltiden och fritiden vilket kan minska
bilskjutsning av barn samt att personal stimuleras att åka kollektivt 1 3 0,75

Miljö Klimatpåverkan minskar 2 4 2
Miljö Yteffektivitet höjs 1 3 0,75
Miljö Summering 1,17 1,17
Samhälle/verksamhet Resursutnyttjande av lokaler ökar 1 3 0,75
Samhälle/verksamhet Resursutnyttjande av personal ökar 1 4 1
Samhälle/verksamhet Ändamålsenlighet förbättras 1 4 1
Samhälle/verksamhet Kompromisser/avkall existerar inte i detta förslag 2 3 1,5
Samhälle/verksamhet Kostnader (det här alternativet blir värt kostnaden) 1 3 0,75
Samhälle/verksamhet Nyttan (det här alternativet blir värt kostnaden) 1 4 1
Samhälle/verksamhet ÖP, framtid (detta förslag är det bästa för framtiden) 2 4 2
Samhälle/verksamhet Yteffektivitet höjs, även kopplat till närliggande infrastruktur 1 2 0,5
Samhälle/verksamhet Utemiljöerna har nära till skolskog 3 3 2,25
Samhälle/verksamhet Utemiljöerna kan utformas väl efter alla barns behov och åldrar, inkl. funktionhinderanpassning 2 3 1,5
Samhälle/verksamhet Ökar vuxennärvaron och upplevelsen av trygghet genom att fler grupper i samhället stimuleras att nyttja utemiljöerna efter skoltid1 4 1
Samhälle/verksamhet Summering 1,20 1,20
Lokaler Lättgänglig utifrån allmänna kommunikationer 2 4 2
Lokaler Access till lokaler under skoltid  (taggar, bokningssystem) 2 3 1,5
Lokaler Access till lokaler efter skoltid för KOF, föreningar etc. (taggar, bokningssystem) 2 4 2
Lokaler Effektivt utnyttjande av salar.  1 3 0,75
Lokaler Samutnyttjande av lokaler över verksamhetsgränser 2 3 1,5
Lokaler möjligheten till ändamålsenliga lokaler 1 4 1
Lokaler Summering 1,46 1,46
Synergier Fler kan använda samma lokaler öppnar upp för synergier med kultur och fritid 1 4 1
Synergier Synergier Kulturträdet och övrig skolkultur 2 4 2
Synergier Summering 1,5 1,5
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Värdering av nytta Förslag 5
Värderingsområde: Påstående: Poäng 0-4 Viktning 0-4 Snitt SUMMA
Mål/Krav Möjligheten till  god uppfyllelse av myndighetsutövning ökar 4 4 4
Mål/Krav Möjligheten till  god uppfyllelse av Agenda 2030 ökar 2 4 2
Mål/Krav Möjligheten till god uppfyllelse av barnrätten ökar (FN:s barnkonvention) 3 4 3
Mål/Krav Möjligheten till god uppfyllelse av FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning ökar 2 4 2
Mål/Krav Möjligheten till god uppfyllelse av kommunens vision ökar 2 4 2
Mål/Krav Möjligheten till god uppfyllelse av förvaltningens verksamhetsmål ökar 1 4 1
Mål/Krav Möjligheten till en god arbetsmiljö ökar 1 4 1
Mål/Krav Summering: 2,14 2,14
Personal/Organisation Möjligheten till god hushållning av de ekonomiska resurserna på skoltiden ökar (KOF) 1 3 0,75
Personal/Organisation Möjligheten till god hushållning av de ekonomiska resurserna efter skoltiden ökar (KOF) 1 4 1
Personal/Organisation Attraktioskraften att rekrytera chefer/medarbetare ökar (KOF) 1 3 0,75
Personal/Organisation Samma personal kan följa barn/elever under längre tid.  2 2 1
Personal/Organisation Flexibilitet ökar när det gäller att forma tjänster, på skoltiden (KOF) 2 3 1,5
Personal/Organisation Flexibilitet ökar när det gäller att forma tjänster, efter skoltid (KOF) 2 4 2
Personal/Organisation Skolstrukturen främjar likvärdigheten i undervisning 1 4 1
Personal/Organisation Skolstrukturen främjar likvärdigheten i fritidsverksamhet (KOF) 2 3 1,5
Personal/Organisation Storleken på enheterna/rektorsområdena underlättar för KOF att fördela resurser, på yngreskolor 1 3 0,75
Personal/Organisation Storleken på enheterna/rektorsområdena underlättar för KOF att fördela resurser, på äldreskolor 3 3 2,25
Personal/Organisation Personaltillgång t.ex. på raster på yngreskolor kan öka 1 2 0,5
Personal/Organisation Personaltillgång t.ex. på raster på äldreskolor kan öka 3 3 2,25
Personal/Organisation Summering 1,27 1,27
Elev/Barn Närheten till natur och utemiljöer ökar 3 3 2,25
Elev/Barn Socialt kapital: möjligheter till kompisrelationer på fritiden ökar 2 3 1,5
Elev/Barn Möjligheten att ge barn och unga särskilt stöd på fritiden ökar 3 3 2,25
Elev/Barn Möjligheten att utföra samverkan med Särskolan för KoF ökar 3 3 2,25
Elev/Barn Arbetsmiljön förbättras 1 4 1
Elev/Barn Samma personal kan följa barn/elever under längre tid.  1 2 0,5
Elev/Barn Likvärdighet för alla barn och elever 1-16 år ökar 1 4 1
Elev/Barn Läs- och skrivkunnigheten ökar 3 3 2,25
Elev/Barn Tryggheten ökar 3 3 2,25
Elev/Barn Barn och ungas möjlighet till fysisk aktivitet ökar 2 3 1,5
Elev/Barn Barn och ungas möjligheter till delakighet ökar 3 3 2,25
Elev Summering 1,73 1,73

Miljö
Möjligheterna till en god kollektivtrafik till/från skolorna ökar både under skoltiden och fritiden vilket kan minska
bilskjutsning av barn samt att personal stimuleras att åka kollektivt 1 3 0,75

Miljö Klimatpåverkan minskar 2 4 2
Miljö Yteffektivitet höjs 1 3 0,75
Miljö Summering 1,17 1,17
Samhälle/verksamhet Resursutnyttjande av lokaler ökar 1 3 0,75
Samhälle/verksamhet Resursutnyttjande av personal ökar 1 4 1
Samhälle/verksamhet Ändamålsenlighet förbättras 1 4 1
Samhälle/verksamhet Kompromisser/avkall existerar inte i detta förslag 2 3 1,5
Samhälle/verksamhet Kostnader (det här alternativet blir värt kostnaden) 1 3 0,75
Samhälle/verksamhet Nyttan (det här alternativet blir värt kostnaden) 1 4 1
Samhälle/verksamhet ÖP, framtid (detta förslag är det bästa för framtiden) 2 4 2
Samhälle/verksamhet Yteffektivitet höjs, även kopplat till närliggande infrastruktur 1 2 0,5
Samhälle/verksamhet Utemiljöerna har nära till skolskog 3 3 2,25
Samhälle/verksamhet Utemiljöerna kan utformas väl efter alla barns behov och åldrar, inkl. funktionhinderanpassning 2 3 1,5
Samhälle/verksamhet Ökar vuxennärvaron och upplevelsen av trygghet genom att fler grupper i samhället stimuleras att nyttja utemiljöerna efter skoltid1 4 1
Samhälle/verksamhet Summering 1,20 1,20
Lokaler Lättgänglig utifrån allmänna kommunikationer 2 4 2
Lokaler Access till lokaler under skoltid  (taggar, bokningssystem) 2 3 1,5
Lokaler Access till lokaler efter skoltid för KOF, föreningar etc. (taggar, bokningssystem) 2 4 2
Lokaler Effektivt utnyttjande av salar.  1 3 0,75
Lokaler Samutnyttjande av lokaler över verksamhetsgränser 2 3 1,5
Lokaler möjligheten till ändamålsenliga lokaler 1 4 1
Lokaler Summering 1,46 1,46
Synergier Fler kan använda samma lokaler öppnar upp för synergier med kultur och fritid 1 4 1
Synergier Synergier Kulturträdet och övrig skolkultur 2 4 2
Synergier Summering 1,50 1,50
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Värdering av nytta Förslag 6
Värderingsområde: Påstående: Poäng 0-4 Viktning 0-4 Snitt SUMMA
Mål/Krav Möjligheten till  god uppfyllelse av myndighetsutövning ökar 4 4 4
Mål/Krav Möjligheten till  god uppfyllelse av Agenda 2030 ökar 4 4 4
Mål/Krav Möjligheten till god uppfyllelse av barnrätten ökar (FN:s barnkonvention) 4 4 4
Mål/Krav Möjligheten till god uppfyllelse av FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning ökar 4 4 4
Mål/Krav Möjligheten till god uppfyllelse av kommunens vision ökar 4 4 4
Mål/Krav Möjligheten till god uppfyllelse av förvaltningens verksamhetsmål ökar 4 4 4
Mål/Krav Möjligheten till en god arbetsmiljö ökar 4 4 4
Mål/Krav Summering: 4 4
Personal/Organisation Möjligheten till god hushållning av de ekonomiska resurserna på skoltiden ökar (KOF) 4 4 4
Personal/Organisation Möjligheten till god hushållning av de ekonomiska resurserna efter skoltiden ökar (KOF) 4 4 4
Personal/Organisation Attraktioskraften att rekrytera chefer/medarbetare ökar (KOF) 4 4 4
Personal/Organisation Samma personal kan följa barn/elever under längre tid.  4 3 3
Personal/Organisation Flexibilitet ökar när det gäller att forma tjänster, på skoltiden (KOF) 4 4 4
Personal/Organisation Flexibilitet ökar när det gäller att forma tjänster, efter skoltid (KOF) 4 4 4
Personal/Organisation Skolstrukturen främjar likvärdigheten i undervisning 4 4 4
Personal/Organisation Skolstrukturen främjar likvärdigheten i fritidsverksamhet (KOF) 4 4 4
Personal/Organisation Nybyggd eller ombyggd skola möjliggör framtidens skola. 4 4 4
Personal/Organisation Storleken på enheterna/rektorsområdena underlättar för KOF att fördela resurser, på yngreskolor 4 4 4
Personal/Organisation Storleken på enheterna/rektorsområdena underlättar för KOF att fördela resurser, på äldreskolor 4 3 3
Personal/Organisation Personaltillgång t.ex. på raster på yngreskolor kan öka 4 2 2
Personal/Organisation Personaltillgång t.ex. på raster på äldreskolor kan öka 4 3 3
Personal/Organisation Summering 3,62 3,62
Elev/Barn Närheten till natur och utemiljöer ökar 3 3 2,25
Elev/Barn Socialt kapital: möjligheter till kompisrelationer på fritiden ökar 4 3 3
Elev/Barn Möjligheten att ge barn och unga särskilt stöd på fritiden ökar 4 3 3
Elev/Barn Möjligheten att utföra samverkan med Särskolan för KoF ökar 4 3 3
Elev/Barn Arbetsmiljön förbättras 4 4 4
Elev/Barn Samma personal kan följa barn/elever under längre tid.  4 2 2
Elev/Barn Likvärdighet för alla barn och elever 1-16 år ökar 4 4 4
Elev/Barn Nybyggd eller ombyggd skola möjliggör framtidens skola. 4 4 4
Elev/Barn Läs- och skrivkunnigheten ökar 4 3 3
Elev/Barn Tryggheten ökar 4 3 3
Elev/Barn Barn och ungas möjlighet till fysisk aktivitet ökar 4 3 3
Elev/Barn Barn och ungas möjligheter till delakighet ökar 3 3 2,25
Elev Summering 3,04 3,04

Miljö
Möjligheterna till en god kollektivtrafik till/från skolorna ökar både under skoltiden och fritiden vilket kan minska
bilskjutsning av barn samt att personal stimuleras att åka kollektivt 4 3 3

Miljö Klimatpåverkan minskar 4 4 4
Miljö Yteffektivitet höjs 4 3 3
Miljö Summering 3,33 3,33
Samhälle/verksamhet Resursutnyttjande av lokaler ökar 4 3 3
Samhälle/verksamhet Resursutnyttjande av personal ökar 4 4 4
Samhälle/verksamhet Ändamålsenlighet förbättras 4 4 4
Samhälle/verksamhet Kompromisser/avkall existerar inte i detta förslag 4 3 3
Samhälle/verksamhet Kostnader (det här alternativet blir värt kostnaden) 4 3 3
Samhälle/verksamhet Nyttan (det här alternativet blir värt kostnaden) 4 4 4
Samhälle/verksamhet ÖP, framtid (detta förslag är det bästa för framtiden) 4 4 4
Samhälle/verksamhet Yteffektivitet höjs, även kopplat till närliggande infrastruktur 4 2 2
Samhälle/verksamhet Utemiljöerna har nära till skolskog 4 3 3
Samhälle/verksamhet Utemiljöerna kan utformas väl efter alla barns behov och åldrar, inkl. funktionhinderanpassning 4 3 3
Samhälle/verksamhet Ökar vuxennärvaron och upplevelsen av trygghet genom att fler grupper i samhället stimuleras att nyttja utemiljöerna efter skoltid4 4 4
Samhälle/verksamhet Summering 3,36 3,36
Lokaler Lättgänglig utifrån allmänna kommunikationer 4 4 4
Lokaler Access till lokaler under skoltid  (taggar, bokningssystem) 4 3 3
Lokaler Access till lokaler efter skoltid för KOF, föreningar etc. (taggar, bokningssystem) 4 4 4
Lokaler Effektivt utnyttjande av salar.  4 3 3
Lokaler Samutnyttjande av lokaler över verksamhetsgränser 4 3 3
Lokaler möjligheten till ändamålsenliga lokaler 4 4 4
Lokaler Summering 3,50 3,50
Synergier Fler kan använda samma lokaler öppnar upp för synergier med kultur och fritid 4 4 4
Synergier Synergier Kulturträdet och övrig skolkultur 4 4 4
Synergier Summering 4 4544



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 138 

Beslut om remiss: Skolstruktur i Tjörns kommun 

2017/355 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 
 
1. Remittera de redovisade förslagen till samtliga nämnder och 

styrelser. 
2. Svaren ska ha inkommit till kommunkansliet senast  

2021-08-31. 

Sammanfattning 
Arbetsutskottet har vid sammanträdet tagit del av redovisningen 
avseende de olika förslagen till skolstruktur och lokalförsörjning inom 
Tjörns kommun. 

Beslutsunderlag 
Presentation av de olika förslagen 
Samtliga nyttobedömningar 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska besluta att: 

1. Remittera de redovisade förslagen till samtliga nämnder och 
styrelser. 

2. Svaren ska ha inkommit till kommunkansliet senast  
2021-08-31. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-03-11 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§43 

Lokalförsörjning inkl skolstruktur avseende västra Tjörn 

2017/355 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att 
kostnadsberäkna följande alternativ nedan.  

1. Skolstruktur enligt KF beslut: Östra navet 4–9 i Häggvall och västra 
navet 4–9 i Skärhamn enligt lokalstrategens rapport i februari 2021. 
 

2. Skolstruktur enligt KF 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, dvs skolstruktur enligt dagsläget. 
 

5. Skolstruktur enligt dagsläget i väster, dvs F-6 i Skärhamn och 
Rönnäng, 7–9 i Bleket, samt enligt KF beslut i öster, dvs F-3 i 
Kållekärr och Myggenäs och F-9 i Häggvall-Fridas Hage. 
 

För samtliga fem alternativ ska redovisas driftkostnadskonsekvenser. 
Även konsekvenser för att täcka behovet av förskoleplatser ska 
ingå. 

Eventuell överkapacitet i förslagen ska redovisas.  
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, 
och en digital medborgardialog ska genomföras. 

Särskild vikt ska läggas på synergier med andra verksamheter, 
samt skolstrukturens del i den totala lokalförsörjningsplanen.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-03-11 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Reservation 
Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Björn Möller (-) fd (M), Magne 
Hallberg (KD) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Reservationen 
redovisas sist i paragrafen.  

Sammanfattning 
Vid kommunfullmäktiges möte den 11 juni 2020 fattades ett 
inriktningsbeslut om framtidens skolstruktur på Tjörn. 
Kommunfullmäktige beslutade då även att ytterligare utredning 
kopplat till placering av åk 4-9 skola på västra Tjörn skulle 
genomföras. Uppdraget har genomförts av kommunens 
lokalstrateg och rapporten har delgivits kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2021-02-25. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-25, § 27 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-28, § 4 
Kommunfullmäktige 2020-06-11, § 104 
Kommunstyrelsen 2020-05-28, § 139 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-14, § 107 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-23, § 1 ”Beslut om 
remiss: Framtidens skola på Tjörn” 
Kommunstyrelsen 2019-02-06, § 31 ”Detaljbudget 
Kommunstyrelsen 2019” 
Kommunstyrelsen 2018-09-06, § 134 ”Framtida skolstruktur”. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-02-03 
Rapport Framtidens skola – västra navet, förslag 2021-02-02 
Presentation från Niras vid kommunstyrelsens arbetsutskott  
2021-02-25 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S), Björn Möller (-) fd (M), Magne Hallberg (KD) 
föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 

Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska återremittera 
ärendet för att kostnadsberäkna följande alternativ nedan.  

1. Skolstruktur enligt KF beslut: Östra navet 4–9 i Häggvall och västra 
navet 4–9 i Skärhamn enligt lokalstrategens rapport i februari 2021. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-03-11 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
2. Skolstruktur enligt KF 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, dvs skolstruktur enligt dagsläget. 

 
5. Skolstruktur enligt dagsläget i väster, dvs F-6 i Skärhamn och 

Rönnäng, 7–9 i Bleket, samt enligt KF beslut i öster, dvs F-3 i 
Kållekärr och Myggenäs och F-9 i Häggvall-Fridas Hage. 
 

För samtliga fem alternativ ska redovisas driftkostnadskonsekvenser. 
Även konsekvenser för att täcka behovet av förskoleplatser ska 
ingå. 

Eventuell överkapacitet i förslagen ska redovisas.  
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, 
och en digital medborgardialog ska genomföras. 

Särskild vikt ska läggas på synergier med andra verksamheter, 
samt skolstrukturens del i den totala lokalförsörjningsplanen.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens (M) 
förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Rosalie Sanyangs (S) med fleras förslag. 

Nej-röst för Bo Bertelsens (M) förslag. 

Omröstningsresultat 
4 Ja-röster, Magne Hallberg (KD), Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson 
(S), Björn Möller (-) fd (M). 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-03-11 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 Nej-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), George Strömbom 
(C), Tanja Siladji Dahne (MP), Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson 
(TP), Martin Johansson (-) fd (SD). 

Bo Bertelsens (M) förslag väljs. 

Protokollsanteckning 
Tanja Siladji Dahne (MP) anmäler protokollsanteckning enligt 
följande: 

”Miljöpartiet på Tjörn står fortsatt bakom skolstrukturen enligt 
tidigare KF beslut, med ett nav på östra och ett på västra Tjörn. 
Syftet med kostnadsberäkningen är, utifrån vårt perspektiv, att få 
ett underlag mellan framförallt alternativen Röa eller Bleket.  

Kortsiktigt dyrare kan långsiktigt visa sig vara mer 
kostnadseffektivt. Dessutom ser vi vikten av att tänka hållbart 
utifrån alla samhällsperspektiv, inte bara för skolan.” 

 
Skriftlig reservation 
Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Björn Möller (-) fd (M), Magne 
Hallberg (KD) reserverar sig enligt följande: 

”Kommunfullmäktige beslutade i juni 2020 om två högstadienav med 
inriktning årskurs 4 till 9 där placeringen på västra Tjörn skulle utredas.  

Igår klarade inte majoriteten i kommunstyrelsen av att besluta om 
västra navets placering. Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och 
Miljöpartiet i skön förening med Tjörnpartiet och Sverigedemokraterna 
visade en total beslutsvånda. Vi lider med elever, föräldrar och personal 
som fortfarande får leva i ovisshet om Blekets framtid. 

Vi har varit tydliga med att Bleketskolan ska vara kvar och byggas ut. 

Att fördröja beslut ytterligare om Bleketskolans vara eller icke vara 
försämrar möjligheterna till en bra skola och tryggad 
kompetensförsörjning för Tjörns elever på västra Tjörn. 

Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Björn på Tjörn” 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2020-06-11  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§104 
 
Inriktningsbeslut för framtidens skola på Tjörn 
 
2017/355 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. Utveckling av skolstrukturen ska ha inriktningen: 

 Åk f-9, nav på östra Tjörn vid Fridas Hage/Häggvall 

 Åk 4-9, nav på västra Tjörn 

 Åk f-3 samt förskola i respektive ort Myggenäs, Rönnäng, Skärhamn och 
Kållekärr. 

2. Utredningen avseende västra Tjörn ska vara klar senast oktober 2020. 

Barnkonventionen 
Förslaget har positiva effekter för barn och unga, genom en mer likvärdig skola för 
eleverna, En ökad samverkan mellan pedagoger när det gäller betygssättning och 
andra bedömningar. 

Eleverna får en mer kvalificerad och bättre utbildning när det finns flera lärare i 
samma ämne på samma skola eftersom det ger pedagogisk utveckling vilket ger 
eleverna bättre lärare som ger bättre utbildning. 
Eleverna får en mer trygg utbildning genom att de får färre byten av lärare, vikarier 
som de känner om ordinarie lärare är frånvarande och fler kamrater att välja bland. 
Renoveringar och förbättringar i inne- och utemiljön ger en bra och kreativ 
arbetsmiljö för barnen. Det bidrar till kreativitet och lärande. 
Eleverna får mer kvalificerat stöd med ökad tillgång till elevhälsa som 
sjuksköterska och kurator på plats samt tillgång till professioner som annars inte 
funnits, till exempel skolpsykolog. 
 
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 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2020-06-11  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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 och istället möjliggöra 
utveckling av kärnverksamhet. De ekonomiska förutsättningarna för Tjörns 
kommun kommer att vara en allt större utmaning de närmaste åren.  

Kommunstyrelsen har därför gett ett uppdrag till 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 underlag 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.  

För att kunna ta fram en långsiktig lokalförsörjningsplan behöver därför ett beslut 
fattas om struktur för framtidens skola. 

Förslag på framtida skolstruktur med följande struktur har remitterats till 
kommunens nämnder, bolag och partier: 

 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 

Efter inkomna remissvar har förslaget i viss mån justerats och förvaltningen föreslår 
nu en skolstruktur med två nav: Östra Tjörn med upptagningsområde från i 
huvudsak skolorna i Kållekärr, Myggenäs och Höviksnäs och Västra Tjörn med 
upptagningsområde från i huvudsak skolorna i Rönnäng, Bleket och Skärhamn: 

 Åk f-9, nav på östra Tjörn vid Fridas Hage/Häggvall 

 Åk 4-9, nav på västra Tjörn 

 Åk f-3 samt förskola i respektive ort Myggenäs, Rönnäng, Skärhamn och 
Kållekärr. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2020-06-11  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 107 den 14 maj 2020, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 1 den 23 januari 2020 ”Beslut om remiss: 
Framtidens skola på Tjörn”, 
Kommunstyrelsen, § 31 den 6 februari 2019 ”Detaljbudget Kommunstyrelsen 
2019”, 
Kommunstyrelsen, § 134 den 6 september 2018 ”Framtida skolstruktur”. 
 
Samverkan 
Information om förslaget har lämnats på såväl förvaltningens samverkansgrupp 
(FSG) som central samverkansgrupp (CSG). 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-05-07, 
Remissvar, 
Skolutredning. 

Ajournering 
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 15:59 – 16:05. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens 
förslag med förtydligande avseende punkt två att utredningen avser västra Tjörn. 
 
Magne Hallberg (KD), Martin Johansson (SD) och Bengt-Arne Andersson (M) 
föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla Martin Johansens (L) förslag. 
 
Björn Möller (-) fd (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag med följande tillägg och revidering: 
 
1. Åk 4-9, nav på västra Tjörn, ska utvecklas på Bleketskolan. För att säkra en bra 

4-9-skola på västra Tjörn är beslut och snabb projektering av ny modern skola 
avgörande. Osäkerhet och fördröjning försvårar rekrytering, förlänger 
provisoriska lösningar och innebär ett resursslöseri. Att modernisera skolan i 
Bleket är både resurseffektivast och går snabbast. Att spilla tid på en onödig 
utredning av ny skoletablering i Skärhamn kostar resurser, fördröjer nödvändiga 
beslut samt försämrar möjligheten till en bra skola för Tjörns elever på västra 
Tjörn. 
 

2. Punkt 2 i kommunstyrelsens förslag ersätts med: Prioriterat mål i budget 2019, 
6.1.1 om att utreda skolstruktur på västra Tjörn, avslutas. 

 
Maud Hultberg (S), Benny Andersson (S) och Christy Whiddon (S) föreslår att 
kommunfullmäktige ska bifalla Björn Möllers (-) fd (M) förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2020-06-11  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att: 
 
1. Nuvarande skolsturktur ska vara kvar, årskurs 6 ska flyttas tillbaka till 

mellanstadiet 
2. Kommunfullmäktige ska uppmana Tjörns Bostads AB att omgående renovera 

bleketskolan och följa hyresavtalet 
3. Tjörns Bostads AB uppmanas att kreditera de kostnader för bleketskolan som 

man inte kan använda 
4. Skärhamns, Kållekärr och Myggenäs skola ska rustas upp och utgöra 1-6 skola 
 
Beslutsgång 1 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Martin Johansens (L) med fleras 
förslag väljs. 
Omröstning begärs. Martin Johansens (L) med fleras förslag blir huvudförslag. 
Motförslag ska utses. 
 
Beslutsgång 2 
Ordförande ställer Björn Möllers (-) fd (M) med fleras förslag mot Gert Kjellbergs 
(TP) förslag. Björn Möllers (-) fd (M) med fleras förslag väljs till motförslag i 
huvudvoteringen. 
 
Beslutsgång 3 
Omröstning har begärts mellan Martin Johansens (L) med fleras förslag och Björn 
Möllers (-) fd (M) med fleras förslag. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång: 
Ja-röst för Martin Johansens (L) med fleras förslag. 
Nej-röst för Björn Möllers (-) fd (M) med fleras förslag. 
 
Omröstningsresultat 
21 Ja röster, (se omröstningsprotokoll). 
15 Nej röster, (se omröstningsprotokoll). 
5 avstår, (se omröstningsprotokoll). 
 
Martin Johansens (L) med fleras förslag väljs. 
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Tjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet  

555

https://www.tanum.se/upplevagora/idrottmotionochfriluftsliv/friluftslivochmotion/badplatser.4.7664b4813898b7df9845725.html
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https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/funktionshinder/rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning/tillganglighet/
https://sverigesradio.se/artikel/7535033
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Interpellation 202206 
 
Ställs till kommunalrådet, Martin Johansen 
 
Mot bakgrunden att alla skall spara energi och framförallt fossila bränsle. 
 
I vilka kommunala planer ingår det att utrusta byggnader med solpaneler sett ur ett 
hållbarhetsperspektiv? 
Hur avser kommunen att arbeta vidare med att etablera solenergi på kommunägda fastigheter och 
inom vilket tidsperspektiv kommer detta att genomföras? 
 
 
Vänsterpartiet Tjörn 
Alma Sibrian 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-25 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 52 

Granskning av kommunens   uppföljning av skolplikt och   
frånvaro i grundskola 

2021/271 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden svarar på granskningens 
rekommendationer avseende uppföljning av skolplikt och 
frånvaro i grundskola i enlighet med förvaltningens 
tjänsteutlåtande. 

Sammanfattning 
KPMG har, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tjörns 
kommun, i enlighet med revisionsplanen för år 2021, granskat 
barn- och utbildningsnämndens uppföljning av skolplikt och 
frånvaro i grundskola.  

Skollagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever 
och vårdnadshavare har inom utbildningsområdet.  

I granskningen framkommer att det finns brister i barn- och 
utbildningsnämndens bevakning av skolplikten och kontroll över 
elevers närvaro i skolan. Granskningen påvisar även brister 
gällande anmälan till huvudman från rektor, men samtidigt 
bedöms den nyligen införskaffade modulen ”Oroande frånvaro” i 
det digitala systemet DF Respons kunna avhjälpa denna brist. 
Efter granskning görs även bedömningen att uppföljningen på 
aggregerad nivå vad gäller elever med problematisk skolfrånvaro 
bör stärkas så att nämnden kan säkerställa att elever i behov av 
olika stödinsatser får det på ett sådant sätt att skolfrånvaron 
minskar.  

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi barn- och 
utbildningsnämnden att 

1. säkerställa att en elevs frånvaro snarast anmäls till 
huvudmannen då utredning av elevs frånvaro inletts av 
rektor. (7 kap. 19 a § 3 st. SkolL)  

558



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-25 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2. komplettera befintliga riktlinjer med rutiner för anmälan 
till hemkommun (7 kap. 22 § 2 st. SkolL).  

3. systematiskt följa upp och analysera elevers frånvaro 
särskilt ur ett skolpliktsperspektiv. Huvudmannen bör i sin 
styrning av det systematiska kvalitetsarbetet tillse att 
skolplikt och frånvaro följs upp. (SKOLFS 2012:34, sid. 18 

Förvaltningen har i sitt svar till KPMG redovisat vilka åtgärder 
som vidtagits för att säkerställa att utbildningsnämndens 
uppföljning av skolplikt och frånvaro i grundskola stärks.   

I svaret framgår också att förvaltningen och nämnden gemensamt 
bedömt och prioriterat de brister som granskningen påvisar, vilka 
också ligger till grund för hur den interna kontrollplanen för år 
2022 formulerats avseende kontrollpunkter.  

Samverkan 
FSG 2022-05-18 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-05-13 
Intern kontrollplan 2022 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 2022-05-13 Dnr 2021/271-000 

Barn- och utbildningsnämnden 

Marie Simonsson Barn- och utbildningsnämnden 
Verksamhetskoordinator 
0766-341986 
marie.simonsson@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande – svar på rapport ”Granskning av 
skolplikt och frånvaro” 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden svarar på granskningens 
rekommendationer avseende uppföljning av skolplikt och frånvaro i 
grundskola i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Sammanfattning 
KPMG har, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tjörns 
kommun, i enlighet med revisionsplanen för år 2021, granskat barn- och 
utbildningsnämndens uppföljning av skolplikt och frånvaro i 
grundskola.  

Skollagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och 
vårdnadshavare har inom utbildningsområdet.  

I granskningen framkommer att det finns brister i barn- och 
utbildningsnämndens bevakning av skolplikten och kontroll över 
elevers närvaro i skolan. Granskningen påvisar även brister gällande 
anmälan till huvudman från rektor, men samtidigt bedöms den nyligen 
införskaffade modulen ”Oroande frånvaro” i det digitala systemet DF 
Respons kunna avhjälpa denna brist. Efter granskning görs även 
bedömningen att uppföljningen på aggregerad nivå vad gäller elever 
med problematisk skolfrånvaro bör stärkas så att nämnden kan 
säkerställa att elever i behov av olika stödinsatser får det på ett sådant 
sätt att skolfrånvaron minskar.  

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi barn- och 
utbildningsnämnden att 

1. säkerställa att en elevs frånvaro snarast anmäls till 
huvudmannen då utredning av elevs frånvaro inletts av rektor. 
(7 kap. 19 a § 3 st. SkolL)  
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2. komplettera befintliga riktlinjer med rutiner för anmälan till 
hemkommun (7 kap. 22 § 2 st. SkolL).  

3. systematiskt följa upp och analysera elevers frånvaro särskilt ur 
ett skolpliktsperspektiv. Huvudmannen bör i sin styrning av det 
systematiska kvalitetsarbetet tillse att skolplikt och frånvaro följs 
upp. (SKOLFS 2012:34, sid. 18 

Förvaltningen har i sitt svar till KPMG redovisat vilka åtgärder som 
vidtagits för att säkerställa att utbildningsnämndens uppföljning av 
skolplikt och frånvaro i grundskola stärks.   

I svaret framgår också att förvaltningen och nämnden gemensamt 
bedömt och prioriterat de brister som granskningen påvisar, vilka också 
ligger till grund för hur den interna kontrollplanen för år 2022 
formulerats avseende kontrollpunkter.  

Samverkan 
FSG 2022-05-18 

Bilagor 
Intern kontrollplan 2022 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Ärendet  
KPMG har, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tjörns 
kommun, i enlighet med revisionsplanen för år 2021, granskat barn- och 
utbildningsnämndens uppföljning av skolplikt och frånvaro i 
grundskola. Skollagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter barn, 
elever och vårdnadshavare har inom utbildningsområdet.  

Enligt 7 kap. 10 § skollagen har alla barn från sex år till avslutad 
grundskoleutbildning skolplikt. Kommunen ska enligt 7 kap. 22 § se till 
”att eleverna i dess grundskola och grundsärskola fullgör sin 
skolgång”. Om en elev inte fullgör sin skolplikt och det beror på att 
vårdnadshavaren ”inte har gjort vad denne är skyldig att göra […] får 
hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina 
skyldigheter”. Detta får även ske vid vite. (7 kap. 23 § SkolL)  
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I grundskolan gäller att eleverna ska vara närvarande och om de inte är 
det ska vårdnadshavarna underrättas samma dag som frånvaron 
noteras. Huvudmannen för en skola är också skyldig att informera en 
hemkommun om eleven uteblir från undervisningen, vilket är viktigt ur 
två perspektiv, dels så att hemkommunen kan säkerställa att eleven får 
utbildning eller blir föremål för annan insats, dels att hemkommunen 
inte betalar för elevers utbildning utan att eleverna deltar i 
undervisningen.  

Svar på revisionens bedömning och 
rekommendationer 

Mot bakgrund av KPMGs granskning rekommenderas barn- och 
utbildningsnämnden att:   

- säkerställa att en elevs frånvaro snarast anmäls till huvudman 
då utredning av elevs frånvaro inletts av rektor 

Utifrån revisionens granskning framkom att antalet anmälningar till 
huvudman inte har motsvarat antalet faktiska utredningar om 
skolfrånvaro från kommunens grundskolor. Då anmälan till huvudman 
i samband med att utredning om frånvaro inleds är ett uppdrag direkt 
riktat till rektor, bör detta alltid redovisas som anmälan av 
delegeringsbeslut i nämndens protokoll.  

En ny digital modul gällande anmälan om oroande frånvaro och 
redovisning till huvudman har implementerats och därmed förväntas 
de brister granskningen pekar på avhjälpas. Personalen på kommunens 
skolor har utbildats i den nya modulen och arbete pågår med att 
säkerställa att systemet fungerar enligt förväntan.  

I Tjörns kommun definieras frånvaro som kan vara oroande när eleven: 

 har 15% frånvaro under en 4-veckorsperiod 
 har ogiltig frånvaro 
 har varit sammanhängande frånvarande i två veckor eller mer 

 uppvisar varningssignaler eller riskfaktorer för 
frånvaro, till exempel då granskning av en elevs 
frånvaro indikerar ett återkommande mönster. 
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När ett ärende kring frånvaro kommer till rektor via den digitala 
modulen ”Oroande frånvaro” beslutar rektor om utredning ska startas. 
Om rektor beslutar att utredning startas lyfts ärendet i EHT och barn 
och- utbildningsnämnden informeras om detta. Varje månad görs en 
sammanställning av de utredningar som påbörjats vilka redovisas till 
nämnden via delegeringsbeslut. Ansvarig/a för utredning utses av 
rektor. 

Om eleven är folkbokförd i annan kommun ska hemkommunen 
meddelas att utredning startats. 

 

- Komplettera befintliga riktlinjer med rutiner för anmälan till 
hemkommun 

Barn- och utbildningsförvaltningen har flera interna riktlinjer och 
handläggningsrutiner gällande skolplikts- och frånvaroärenden. Enligt 
den granskning som gjorts avseende kommunens uppföljning av 
skolplikt och frånvaro i grundskola behandlar befintliga riktlinjer inte 
skyldigheten för huvudmannen (enligt 7 kap. 22 § skollagen), att i 
förekommande fall snarast lämna uppgift om frånvaro av elev till 
hemkommun. Om eleven är folkbokförd i annan kommun ska 
hemkommunen meddelas att utredning startats. 

Granskning visar också att det saknas information på Tjörns kommuns 
hemsida gällande skolplikten i grundskola och om vårdnadshavarnas 
ansvar för att skolplikten uppfylls.  

 

- Systematiskt följa upp och analysera elevers frånvaro särskilt 
ur ett skolpliktsperspektiv. Huvudmannen bör i sin styrning 
av det systematiska kvalitetsarbetet tillse att skolplikt och 
frånvaro följs upp. 

Hösten 2020 skapades ett centralt ”närvaroteam” med uppdrag att 
arbeta såväl förebyggande som åtgärdande vad gäller oroande 
frånvaro. På så sätt är närvaroteamet ett stöd för kommunens skolor.  

Två gånger om året, i maj och november, bjuds närvaroteamet in till 
barn- och utbildningsnämndens sammanträde för att informera om sitt 
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arbete och ge en nulägesbild avseende frånvaronivåer samt vilka 
insatser som görs. 

 
Lena Ericsson 
Förvaltningschef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-24 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 67 

Revisionsrapport: Granskning av kommunens 
uppföljning av skolplikt och frånvaro i grundskola 

2022/95 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1. Notera informationen. 

2. Överlämna rapporten till barn- och utbildningsnämnden för 
besvarande. 

 
Sammanfattning 
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tjörns 
kommun genomfört en granskning av kommunens uppföljning av 
skolplikt och frånvaro i grundskolan. Rapporten överlämnas till berörd 
nämnd för besvarande. 

Beslutsunderlag 
Missiv 2022-03-15 
Granskning av skolplikt och frånvaro i grundskolan 
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