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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Beslutande 

   
 
Övriga närvarande 

  

   

Gunnemar Olsson (L), ordförande 
Bengt-Arne Andersson (M), 1:e vice ordförande 
Maud Hultberg (S), 2:e vice ordförande 
Liselotte Holmgren-Gadd (-) f.d. (KD) 
Karin Mattsson (C) 
Christer Olsson (SD) 
Aida Tegeltija (L), tjänstgörande ersättare för Olle Wängborg 
Maud Sundqvist (KD), tjänstgörande ersättare för Christy Whiddon 
Erling Alsin (-) f.d. (V), tjänstgörande ersättare för Marianne Möller 
Emma Lennholm (S), tjänstgörande ersättare för Peter Bäcklund 
 

  
 
 Lena Ericsson, förvaltningschef 
 Dan Christoffersson, verksamhetskoordinator 
 Marie Simonsson, verksamhetskoordinator 
 Kerstin Chavez Andersson, ekonom 
 Matilda Nordh, nämndsekreterare 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§88 
 
Fastställande av dagordning 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen med tillägg punkt 12. 
Familjecentralen. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 89 
 
Information - Rådet för hälsa och hållbar utveckling 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
 
Sammanfattning 
Erling Alsin, barn- och utbildningsnämndens representant i Rådet för hälsa och 
hållbar utveckling, informerar om det rådgivande organet Rådet för hälsa och hållbar 
utveckling och dess uppgift att se till att ett folkhälsoinriktat synsätt blir en del av 
den vanliga verksamheten i kommunen.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§90 
 
Ekonomisk uppföljning 2020 - Delårsbokslut 
 
2020/275 
 
Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsrapporten till och med 
augusti 2020 undantaget personalredovisningen med anledning av felaktiga 
siffror till följd av ej uppdaterat system.   

2. Nämnden noterar informationen om den ekonomiska uppföljningen samt 
helårsprognos 2020. 

 
 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Samtliga nämnder och förvaltningar ska vid delårsboksluten redogöra för arbetet 
med kommunfullmäktiges mål. I tillägg till detta ska en prognos för budgetens 
utfall presenteras.  
Nämndens verksamhet sammantaget redovisar en positiv budgetavvikelse gentemot 
budget med 12,7 mkr för perioden. Helårsprognosen tyder på en budget i balans. 
 
Samverkan 
FSG 2020-09-16 
 

 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§91 
 
Avvikelserapport - tillfälliga händelser av ekonomisk art 2020 samt 
statsbidrag 
 
2020/3 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Nämnden har beslutat att införa avvikelserapport som stående punkt på nämndens 
dagordning. Detta är ett sätt för nämnden att skapa systematik i sin uppföljning 
utifrån gällande regelverk samt ur revisonshänseende. Avvikelsen ersätter inte 
nämndens uppföljning av den egna ekonomin, utan är ett komplement till denna. 
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar från och med 2019-02-28 
statsbidragsansökningar löpande vid varje nämndmöte. 
 
A. Statsbidrag 
Förvaltningen informerar om uppföljning av barn- och utbildningsförvaltningens 
statsbidrag, daterat 2020-09-14. 
 
B. Gymnasiesärskolan 
Tjörns kommun köper alla sina gymnasieplatser av andra huvudmän vilket även 
inkluderar platser inom gymnasiesärskolan. På Nösnäsgymnasiet studerar fem 
Tjörn-ungdomar inom den s k individintegrerade varianten. Priset på denna regleras 
inte inom GR. 
Nösnäsgymnasiet kontaktade förvaltningen i juni och lämnade en grundlig 
information om kostnadsläget vilket innebär att priserna under året avsevärt stiger. 
 
Tjörns kommun har begärt genomgripande åtgärder på Nösnäsgymnasiet och 
medverkar nu även i ett antal möten med ansvarig rektor och verksamhetschef för 
att följa effektiviseringar på nära håll.  
 
Barn-och utbildningsförvaltningen har för året 2020 budgeterat 4 464mkr men 
prognosticerar att kostnaderna kommer att uppgå till 5 300mkr.  
 
Samverkan 
FSG 2020-09-16 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av statsbidrag, daterat 2020-09-14 

Tjänsteutlåtande den 2020-09-14
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§92 
 
Remiss Kommunernas klimatlöften 
 
2020/274 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta de klimatåtgärder 
som direkt påverkar nämndens ansvarsområden samt prioritera de åtgärder som 
indirekt får påverkan på nämndens verksamheter.  
 
Barnkonventionen 
Åtgärder för att minska fossilberoende och ökad satsning för minskad 
klimatpåverkan bedöms ha positiva effekter för barn. 
 
Sammanfattning 
Länsstyrelsen i Västra Götaland har skickat ut en remiss, ”Kommunernas 
klimatlöften” som en del av satsningen Klimat 2030, till kommunerna i Västra 
Götaland. Kommunstyrelseförvaltingen i Tjörns kommun har beslutat att remissen 
ska skickas till samtliga kommunala bolagsstyrelser och nämnder för handläggning. 
Remissvaren ska innehålla vilket eller vilka av de 20 förslag på åtgärder respektive 
nämnd och styrelse bedömer kunna genomföras under 2021 med eller utan 
samverkan med andra delar av kommunen.  
 
Barn- och utbildningsnämndens svar på remissen 
Barn- och utbildningsnämnden uppfattar att två av de 20 klimatåtgärder som utgör 
underlag till remissen direkt faller under dess ansvar:   
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål 
13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål 
 
Matsvinnet mäts varje dag inom nämndens verksamheter och det finns underlag och 
redskap för att även koppla detta till mål. Matens klimatpåverkan beräknas och är 
redan kopplade till högt satta mål.  
 
Barn- och utbildningsnämnden uppfattar vidare att ett flertal av de övriga 
klimatåtgärder som utgör underlag till remissen endast indirekt påverkar barn-och 
utbildningsnämndens verksamheter, men faller inte direkt under nämndens ansvar. 
Här syftas bland annat på de åtgärder som rör inköp och upphandling, då alla inköp 
görs via upphandlade leverantörer och ramavtal vilket styr utbudet av varor och 
även hur dessa transporteras. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ser också att de klimatåtgärder som rör tjänsteresor 
indirekt får påverkan i dess verksamheter.  
 
Tidigare beslut 
KSAU §153 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Samverkan 
FSG 2020-09-16 
 
Beslutsunderlag 
Beslut om remiss: Kommunernas klimatlöften, KSAU 2020-08-20 
Tjänsteutlåtande KSAU, 2020-08-13 
Bilaga 1: Inbjudan Kommunernas klimatlöften  
Bilaga 2: Kommunernas klimatlöften (lista) 
Bilaga 3: Beskrivning av satsningen Kommunernas klimatlöften 
Tjänsteutlåtande den 2020-09-14 

 
Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§93 
 
Information - Rättsläget Covid-19 

 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Dan Christoffersson, verksamhetskoordinator, informerar om rättsläget inom barn- 
och utbildningsnämndens verksamhet till följd av Covid-19. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§94 
 
Information - Författningsändringar 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Dan Christoffersson, verksamhetskoordinator, informerar om författningsändringar 
som kan påverka nämndens verksamhet. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§95 
 
Redovisning av fadderbesök inom förskola och skola 
 
 
Beslut 
Inga fadderbesök fanns att rapportera vid dagens möte. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§96 
 
Anmälan av delegeringsbeslut 

 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner de redovisade delegeringsbesluten. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till presidiet, 
ordförande och tjänstemän enligt en av Barn- och utbildningsnämnden antagen 
delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till Barn- och utbildningsnämnden  

 
Redovisningen innebär inte att Barn- och utbildningsnämnden får ompröva eller 
fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det Barn- och utbildningsnämnden fritt 
att återkalla lämnad delegation. 

 
Vid dagens sammanträde föreligger följande redovisning: 
 
 
Tidigare beslut 
Dnr: 2019/10  
Överenskommelse om placering i förskola eller pedagogisk omsorg 2020-08-25 
 
Dnr: 2019/10 
Överenskommelse om placering i förskola eller pedagogisk omsorg 2020-08-24 
 
Dnr 2019/10 
Överenskommelse om placering i förskola eller pedagogisk omsorg 2020-09-14 
 
Från presidiet: 
Beslut: Remissvar Ändring av detaljplan Ishallen, Rönnäng 1 539 Tjörns kommun 
 
Anmälan om kränkande behandling: 
Registrerade anmälningar angående kränkande behandling 2020-06-11 -  
 
Beslutade skolskjutsärenden: 
Beslut om skolskjuts 2020-07-01 – 2020-09-14 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-24  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§97 
 
Familjecentralen 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna informerar om att Västra götalandsregionens Västra hälso- 
sjukvårdsnämnd kommer att lyfta ärendet om hanteringen av Tjörns kommuns 
familjecentral på socialnämndens presidieutskott den 13 oktober. 
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