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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-01-21  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Beslutande   

 Gunnemar Olsson (L), ordförande 
 Bengt-Arne Andersson (M), 1:e vice ordförande, digitalt 
 Maud Hultberg (S), 2:e vice ordförande, digitalt 
 Liselotte Holmgren-Gadd (-) f.d. (KD) 
 Karin Mattsson (C), digitalt 
 Olle Wängborg (MP), digialt 
 Peter Bäcklund (S) 
 Christy Whiddon (S), digitalt 
 Gert Kjellberg (TP) 
 Marianne Möller (-) f.d. (M), digitalt 
 Birgitta Bengtsson (S), tjänstgörande ersättare för Christer Olsson 
  
Övriga närvarande   
   

 Aida Tegeltija (L), digitalt 
 Louise Marklund (M), digitalt 
 Maud Sundqvist (KD), digitalt 
 Erling Alsin (-) f.d. (V), digitalt 
 Emma Lennholm (S), digitalt 
 Christer Ekman (S), digitalt  
 
 Lena Ericsson, förvaltningschef, digitalt 
 Mats Dahl, t.f. utvecklings- och avdelningschef, digitalt 
 Kerstin Chavez Andersson, ekonom, digitalt 
 Marie Simonsson, verksamhetkoordinator, digitalt 
 Dan Christoffersson, verksamhetskoordinator, digitalt 
 Matilda Nordh, nämndsekreterare 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-01-21  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§2 
 
Omorganisation BoU/Planerings- och utvecklingsavdelningen 
 
2021/9 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Under hösten 2020 har arbetet med en omorganisation av den centrala avdelningen 
av barn- och utbildningsförvaltningen, numera planerings- och 
utvecklingsavdelningen, genomförts. Syftet med omorganisationen är att skapa en 
mindre sårbar organisation med tydligare arbetsområden och identifierade 
processer.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-01-21  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§3 
 
Ekonomisk uppföljning 2020 
 
2020/275 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning 
Arbetet med årsbokslut 2020 pågår. Barn- och utbildningsnämnden informeras om 
att pågående arbete fortlöper.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-01-21  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§4 
 
Avvikelserapport - tillfälliga händelser av ekonomisk art 2021 samt 
statsbidrag 
 
2021/1 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Nämnden har beslutat att införa avvikelserapport som stående punkt på nämndens 
dagordning. Detta är ett sätt för nämnden att skapa systematik i sin uppföljning 
utifrån gällande regelverk samt ur revisonshänseende. Avvikelsen ersätter inte 
nämndens uppföljning av den egna ekonomin, utan är ett komplement till denna. 
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar från och med 2019-02-28 
statsbidragsansökningar löpande vid varje nämndmöte. 
 
Avvikande händelser av ekonomisk art 
Huvudmannen för Barn-och utbildningsförvaltningen fattade 2021-01-08 dnr 
2021/10.1 med stöd av förordning 2020:115 följande beslut: 
 
1. Barn- och utbildningsnämnden stänger tillfälligt Bleketskolan och 

Häggvallsskolan med stöd av 2–3 §§ förordning (2020:115). 
Beslutet gäller 2021-01-11. 
 

2. Barn- och utbildningsnämnden stänger delvis Bleketskolan och 
Häggvallsskolan från och med 2021-01-12 med stöd av 2 § 
förordningen (2020:115). 

 
I denna information vill förvaltningen uppmärksamma att distansundervisning, på 
olika sätt, kan komma att medföra ökade kostnader för verksamheterna. Dessa kan 
variera mellan skolorna och är beroende av olika faktorer men gemensamt är att de 
exempelvis kan härröras till ny och för digital undervisning anpassad utrustning för 
fr a den pedagogiska personalen, utökad IT-service och eventuellt ökade kostnader 
för matdistribution. 
 
Förvaltningen hänvisar även till information i BUN 2020-04-23. 
 
Statsbidrag 
Förvaltningen informerar om uppföljning av barn- och utbildningsförvaltningens 
statsbidrag, daterat 2021-01-14. 
 
 
Samverkan 
FSG 2021-01-13 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-01-21  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av statsbidrag, daterat 2021-01-14 

Tjänsteutlåtande den 2021-01-12 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-01-21  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§5 
 
Information - Covid-19 
 
2021/7 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
1. Information till barn- och utbildningsnämnden med anledning av rådande 

situation gällande Covid-19 inom barn- och utbildningsnämnden område. 
Den 22 december 2020 fattade ordförande beslut om att förlänga den 
tillfälliga stängningen av Skärhamn skola. Beslutet gällde till och med 2020-
12-30. 
Den 9 januari 2021 fattade ordförande beslut om tillfällig stängning av 
verksamhet inom skolområdet enligt förordning 2020:115. 
Barn- och utbildningsnämnden har delvis stängt Bleketskolan och 
Häggvallskolan från och med 2021-01-12 med stöd av 2 § förordningen 
(2020:115) och förordning (2020:118). Undervisning ska bedrivas där 
eleven och läraren är åtskilda (fjärr- och distansundervisning). Utbildningen 
kan också komma att bedrivas med en mindre andel elever närvarande i 
skolenhetens lokaler. Beslutet gäller från den 12 januari 2021. 
 
Under rådande omständigheter med smittspridning av viruset som orsakar 
covid-19 bedömdes beslut om att tillfälligt stänga Bleketskolan och 
Häggvallskolan och införande av fjärr- och distansundervisning vara av så 
brådskande karaktär att barn- och utbildningsnämndens sammanträde inte 
kunde avvaktas. 
 

2. Barn- och utbildningsnämndens ledamöter har mottagit ett brev från svenska 
Covid-föreningen. Förvaltningen har besvarat de frågor föreningen ställt till 
barn- och utbildningsförvaltningen.  

 
 
Samverkan 
FSG 2021-01-13 
 

 
 
 
 

7



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-01-21  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§6 
 
Remiss till barn- och utbildningsnämnden - motion från Martin 
Johansson (SD) m.fl. om förbättrat företagsklimat och ökat 
företagande 
 
2020/371 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till förvaltningens tjänsteutlåtande. 

 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har översänt en motion från Martin Johansson (SD) med 
flera om förbättrat företagsklimat och ökat företagande, med följande 
yrkande:  
Att Barn- och utbildningsnämnden får i uppgift att verka för att fler gymnasieelever 
ska prova UF-företagande.  
Remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2 april 2020. 
 
Barn- och utbildningsnämndens svar på remissen om att nämnden ska verka för att 
fler gymnasieelever ska prova UF-företagande 
UF-företagande är ett samarbete gymnasieskolor har med Ung Företagsamhet, 
vilket ger elever som deltar en inblick i att vara egen företagare.  
Tjörns kommun har emellertid ingen egen gymnasieskola utan Tjörns elever väljer 
gymnasieutbildningar på skolor som ligger i andra kommuner. Detta innebär att 
Tjörns kommun köper platser av andra kommunala eller fristående huvudmän. Hur 
de bedriver sin verksamhet kan inte barn- och utbildningsnämnden på Tjörn 
påverka.  
De flesta av Tjörns elever väljer att läsa ett program på Nösnäsgymnasiet i 
Stenungsund, vilka aktivt och med framgång arbetar med UF-företagande inom 
ramen för flera av sina program. Det här är något som barn- och 
utbildningsnämnden ser som positivt och tror avspeglar sig i att det finns så många 
småföretag i Tjörns kommun.  
 
 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-11-26 dnr 2020/326 
 
Samverkan 
FSG 2021-01-13 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-01-21  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
 

 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-01-21  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§7 
 
Inventarier investeringsbudget - Avstämning 2020 
 
2021/4 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar redovisningen 
 

 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Inventarieinvestering är ett årligen återkommande investeringsprojekt vilket har ett 
så kallat årsanslag. Detta kan inte flyttas med mellan åren.  
Anslaget för 2020 var på 2000 tkr och förvaltningen har gjort inköp för totalt 2 004 
563 kr under året. Avvikelsen beror på att det redovisades en post på 4497 kr i 
projektet vid årsskiftet förra året som inte kom med i förra årets slutredovisning.  
 
Exempel på större inköp som gjorts är nya möblemang till personalutrymmen, 
klassrumsmöblemang och även redskap till ett par av skolornas idrottssalar. 
Kopplingsbara stolar till aulan på Häggvallskolan har köpts in, där Kultur- och 
fritidsförvaltningen delfinansierat inköpet med halva beloppet. 
 
En betydande del av anslaget för år 2020 har även nyttjats till att rusta upp 
förskolebarnens utemiljöer.   
 
 
Samverkan 
FSG 2021-01-13 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-01-21  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§8 
 
Inventarier investeringsbudget - Begäran av starttillstånd 2021 
 
2021/5 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens begäran. 

 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet kan få påverkan eller ge konsekvenser som kan beröra barn. 
 
Sammanfattning 
Inventarieinvestering (reinvestering), är ett investeringsprojekt som återkommer 
varje år och har ett så kallat årsanslag som inte kan flyttas med mellan åren. Innan 
förvaltningen kan ta anslaget för år 2021 i anspråk, behövs ett starttillstånd från 
barn- och utbildningsnämnden.  
 
Anslaget för 2021 är 2 000 tkr.  
 
Samverkan 
FSG 2021-01-13 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-01-21  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§9 
 
Intern kontrollplan 2020 
 
2020/4 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar redovisningen.   

 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet får positiva konsekvenser för barn och elever i Tjörns kommun.  
 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har under hösten 2019 inventerat de tänkbara 
risker som kan komma att påverka förvaltningens måluppfyllelse och ekonomiska 
resultat under 2020. Riskerna har prioriterats och beslutats av barn- och 
utbildningsnämnden (BUN 2020-02-27). Riskerna ligger till grund för de interna 
kontrollpunkter som formulerats för 2020.  
 
Kontrollpunkt 3: Kvalitetssäkrad överlämning när medarbetare avslutar sin tjänst 
Många av barn- och utbildningsförvaltningens medarbetare har någon form av 
riktade uppdrag i sin tjänst. Det kan handla om att representera sin arbetsplats i 
interna/ externa nätverk eller arbetsgrupper, vara kontaktperson mot en leverantör 
eller innehav av en särskild behörighet eller licens i något av förvaltningens 
verksamhetssystem.  
För att säkerställa att den typen av personbundna kompetenser och arbetsuppgifter 
inte faller mellan stolarna vid en eventuell uppsägning, har barn- och 
utbildningsförvaltningen arbetat fram en mer förvaltningsspecifik samtalsmall, 
vilken kan fungera som stöd både för chef och anställd vid avslut och överlämning.  
Mallen har ännu inte hunnit användas vid avslutningssamtal och har därför inte 
kunnat utvärderas än.  
 
Kontrollpunkt 4: Regelbunden uppföljning av närvaro och frånvaro i skolan.  
Uppföljning av hur kommunens lärare rapporterar sina lektioner sker månadsvis på 
varje enhet i med start 1 maj 2020. Vid uppföljning i maj och juni 2020 utgick 
beräkningarna utifrån andelen lärare som rapporterat minst 75% av sina lektioner. 
Målet är att uppföljningen i slutet av 2020 visar att 100% av alla lärare registrerar 
100% av sina lektioner. 
Årets sista mätperiod, 15 november till 14 december, visar att andelen lärare som 
rapporterat 100% av sina lektioner ökat med 13% jämfört med den mätning som 
gjordes mellan 15 september och 14 oktober 2020.  Mätningen visar också att 
andelen lärare som rapporterat mer än 90% av sina lektioner ökat med 7%.  
 
Samverkan 
FSG 2021-01-13 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-01-21  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Beslutsunderlag 
Intern kontrollplan 2020 

Tjänsteutlåtande den 2021-01-12 
 

 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen för information 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-01-21  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§10 
 
Dialogdagar för politiker i barn- och utbildningsnämnden 2021 
 
2021/8 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer två dialogdagar enligt tjänsteutlåtande. 
 

Sammanfattning 
Två dialogdagar för barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare 
genomförs.  
 
Aktuella datum och tider är: 
 
Dag 1. Torsdag den 29 april, kl. 08.30-16.30 
 
Dag 2. Torsdag den 28 oktober, kl.08:30-16.30 
 
Samverkan 
FSG 2021-01-13 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-01-21  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§11 
 
Anmälan av delegeringsbeslut 2021 
 
2021/11 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner de redovisade delegeringsbesluten. 

Sammanfattning 
Enligt en av barn- och utbildningsnämnden antagen delegeringsordning har barn- 
och utbildningsnämnden överlåtit sin beslutanderätt till presidiet, ordförande och 
tjänstepersoner. Dessa beslut ska redovisas till barn- och utbildningsnämnden.  

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

 
Vid dagens sammanträde föreligger följande redovisning: 

 
Anmälan om kränkande behandling: 
Registrerade anmälningar angående kränkande behandling 2020-12-08 t.o.m. 2021-
01-14 
 
Från ordförande: 
Ärende Nr: 2020/382 id 2021.3 
Ordförandebeslut förlängning tillfällig stängning av Skärhamns skola 
 
Ärende Nr: 2021/10 id 2021.1 
Ordförandebeslut tillfällig stängning av verksamhet inom skolområdet samt distans- 
och fjärrundervisning enligt förordning 2020:115 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-01-21  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§12 
 
Redovisning av fadderbesök inom förskola och skola 2021 
 
2021/12 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar redovisade fadderbesök.  

Sammanfattning 
Digitala fadderbesök har genomförts vid flera enheter. 
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