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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2023-03-16 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Gunnemar Olsson (L) ordförande 
Bertil Ahlstrand (SD), vice ordförande 
Björn Möller (KD), andre vice ordförande 
Mikael Appenborg (M) 
Britt-Marie Magnusson (M) 
Veronicka Eriksson (TP) 
Göran Hermansson (S) 
Marieanne Berndtsson (S) 
Maud Sundqvist (KD) 
Christina Ericsson (L), tjänstgörande ersättare för Gert Kjellberg 
(TP) §23.5, §§20-22  
Gert Kjellberg (TP) §23.1–4, §23.6 samt §§24-30 

 
 
Övriga närvarande 

 
 
Karin Mattsson (C) 
Christer Olsson (SD) 
Thomas Collberg (VDT) 
Christer Ekman (S) 
Christina Ericsson (L) §23.1–4 §23.6 samt §§24-30 
 
Lena Ericsson, förvaltningschef 
Thomas Sjögren Amcoff, avdelnings- och utvecklingschef 
Marie Simonsson, verksamhetskoordinator 
Dan Christoffersson, verksamhetskoordinator 
Kerstin Chavez Andersson, ekonom 
Katarina Ekelund, rektor §23.5 
Hanna Lilja, nämndsekreterare 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-03-16 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 20 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen med 
tillägg under punkt 6. Information ”Vuxna volontärer i skolan”, 
”Rektorstjänst Häggvallskolan” och ” Rektor på Myggenäs skola 
tillförordnad rektor på Myggenäs förskola” samt tillägg av punkt 
13. ”Redovisning av fadderbesök”
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-03-16 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 21 

Ekonomisk uppföljning 2023 

2023/6 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen 
 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden informeras om uppföljning av 
personalkostnader inom barn- och utbildningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Presentation ”Uppföljning personalkostnader januari-februari 2023” 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-03-16 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 22 

Tillfälliga händelser av ekonomisk art samt statsbidrag 

2023/7 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen 
 
Sammanfattning 
Nämnden har beslutat att införa avvikelserapport som stående 
punkt på nämndens dagordning. Detta är ett sätt för nämnden att 
skapa systematik i sin uppföljning utifrån gällande regelverk samt 
ur revisonshänseende. Avvikelsen ersätter inte nämndens 
uppföljning av den egna ekonomin, utan är ett komplement till 
denna. 

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar från och med 2019-
02-28 statsbidragsansökningar löpande vid varje nämndmöte. 

Statsbidrag 
Förvaltningen informerar om uppföljning av barn- och 
utbildningsförvaltningens statsbidrag, daterat 2023-03-08. 

 
Samverkan 
FSG 2023-03-08 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-03-06 
Sammanställning av statsbidrag, daterat 2023-03-08 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-03-16 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 23 

Information 

2023/5 

 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen 
 
Sammanfattning 

 
1. Budgetprocess - nämndens yttrande 

Tidplan för budget 2024 
 

2. Bokslutsdialog 2022 
Den 10 mars deltar barn- och utbildningsnämndens 
ordförande och förvaltningschef i bokslutdialog 2022 
 

3. Rapport inomhusmiljö Skärhamns skola samt 
behovsanalys Skärhamn 
Presentation av rapportens resultat gällande inomhusmiljö 
Skärhamn skola, som avser lågstadiet och idrottshallen 
samt information om arbetet med behovsanalys Skärhamn 
 

4. Långsiktig skolutvecklingsplan 
Presentation av förvaltningens arbete med långsiktig 
skolutvecklingsplan 
 

5. Vuxna volontärer i skolan 
Tjörns kommuns skola har blivit inbjuden av Tjörns 
Sparbank till ett projekt, vars mål är att få ut fler vuxna i 
skolan. Katarina Ekelund, rektor på Kållekärrs skola 
informerar om projektet.  
 

6. Rektor på Myggenäs skola tillförordnad rektor på 
Myggenäs förskola 
Under perioden 2023-03-07 till 2023-03-28 är Karin 
Lundgren, rektor Myggenäs skola tillförordnad rektor på 
Myggenäs förskola. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-03-16 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 24 

Bidragsbelopp fristående verksamheter förskola, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola 
2023 

2023/42 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer bidrag till fristående 
förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och 
pedagogisk omsorg 2023 

 
Sammanfattning 
Bidrag från hemkommunen till fristående förskola, pedagogisk 
omsorg, förskoleklass, grund- och grundsärskola samt fritidshem 
regleras i 8 kap 18-24 §§, 9 kap. 19-22 §§, 10 kap. 37-39 §§, 11 kap. 
36-38 §§ respektive 14 kap. 15-17 §§ skollagen (2010:800). I 14 kap. 
skolförordningen (2011:185) finns det närmre bestämmelser och 
bidrag till enskilda huvudmän för dessa verksamheter. 
 
Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett 
tilläggsbelopp. Grundbeloppet ska avse ersättning för:  

 
1. omsorg och pedagogisk verksamhet  
2. pedagogiskt material och utrustning  
3. måltider  
4. administration  
5. mervärdesskatt   
6. lokalkostnader  
 
Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser.  

 
Samverkan 
FSG 2023-03-16 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-03-09 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-03-16 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Bidrag till fristående förskola, fritidshem, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola och pedagogisk omsorg 2023 
 
Beslutet skickas till 
Skoladministratör 
Ekonomiavdelningen 
 

8



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-03-16 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 25 

Bidrag till fristående gymnasieskolor 2023 

2023/43 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer bidrag för 2023 till 
fristående gymnasieskolor. 

 
Sammanfattning 
För varje elev som genomgår utbildning vid en godkänd skolenhet 
ska hemkommunen lämna ett grundbelopp. Kommunens 
skyldighet att lämna bidrag för en elev i gymnasieskolan gäller 
om hemkommunen var skyldig att erbjuda eleven 
gymnasieutbildning vid den tidpunkt då utbildningen började. 

För utbildning på sådana nationella program och nationella 
inriktningar i gymnasieskolan som även hemkommunen erbjuder, 
ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det egna 
programmet eller inriktningen. För utbildning på särskilda 
varianter och för riksrekryterande utbildning inom 
gymnasieskolan ska hemkommunen betala det grundbelopp som 
har beslutats i varje särskilt fall av Skolverket. I andra fall ska 
elevens hemkommun betala bidragsbelopp enligt riksprislistan. 

Samverkan 
FSG 2023-03-08 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-03-09 
Sammanställning bidrag till fristående gymnasieskolor 2023 
 
Beslutet skickas till 
Verksamhetskoordinator gymnasie- och vuxenutbildningen 
Ekonomiavdelningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-03-16 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 26 

Remissvar samråd Översiktsplan 2023 

2023/36 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar förvaltningens 
tjänsteutlåtande och sänder remissvaret utan eget 
ställningstagande.  

 
Reservation 
Kristdemokraterna och Socialdemokraterna reserverar sig till förmån 
för Björns Möllers (KD) förslag. 

Sammanfattning 
År 2019 gav kommunfullmäktige samhällsbyggnadsnämnden i 
uppgift att ta fram en ny översiktsplan för Tjörns kommun. Den 
förra översiktsplanen från 2013 bedömdes inaktuell och i behov av 
uppdatering. Arbetet med den nya översiktsplanen startade 2020. 

En översiktsplan visar på kommunens samlade strategi för hur 
mark, bebyggelse, och vatten ska användas, utvecklas och 
bevaras. Översiktsplanen har en lång tidshorisont och en 
vägledande funktion för kommunens övergripande viljeinriktning 
och fysiska planering. Den har dessutom en viktig roll i arbetet för 
en långsiktigt hållbar utveckling.  

Samrådet pågår mellan 25 januari och 10 april 2023. Under 
samrådstiden kan alla som vill vara med och tycka till om 
förslaget till ny översiktsplan. Alla synpunkter kommer att 
sammanställas i en samrådsredogörelse. 

Barn- och utbildningsförvaltningens synpunkter på 
översiktsplanen 

Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter står inför stora 
utmaningar de kommande åren. En stor del av dessa utmaningar 
är kopplade till dagens skolstruktur med många skolor i 
förhållande till storleken på kommunen och dess totala 
elevunderlag. Den nuvarande skolstrukturen försvårar 

10



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-03-16 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

förvaltningens möjligheter att skapa en effektiv organisation som 
på bästa sätt använder sina personalresurser för att kunna ge 
eleverna en så bra skolgång som möjligt.  

Förvaltningen har i sitt remissvar ”Skolstruktur i Tjörns kommun” 
(2021-06-21) förespråkat de många fördelar som färre och större 
skolor kan ge för att, bland annat, kunna erbjuda attraktiva 
heltidstjänster och möjliggöra större flexibilitet i organisationen.  

I planförslaget bibehålls och förstärks planen att behålla den 
befintliga skolstrukturen i och med att de fem serviceorterna lyfts 
fram på ett likvärdigt sätt för bebyggelseutveckling med 
samhällsservice såsom skola och förskola. Utbudet av skolor 
kommer inte kunna erbjudas i samma utsträckning och med 
samma kvalitet i samtliga serviceorter. Att kunna erbjuda barn 
och elever utbildad personal kommer bli allt svårare då bristen på 
behöriga lärare och förskollärare är stor redan idag. Bristen 
förväntas öka avsevärt de kommande åren och förutspås 
dessutom bli långvarig. Även tillgången till timvikarier har 
minskat avsevärt, framför allt till grundskolan. Det blir ett allt 
större problem då det är flera enheter som konkurrerar om samma 
personal. 

Barn- och utbildningsförvaltningen ser det därför som nödvändigt att 
kommunens bebyggelsestrategi förtydligas i översiktsplanen för att 
möjliggöra byggnation i områden som gynnar framtida rekrytering och 
inflyttning till kommunen. Under början av 2023 har kommunens 
övergripande lokalförsörjningsplan färdigställts för perioden 2024 – 
2028 med utblick mot 2033. För att skapa handlingsutrymme för det 
långsiktiga lokalförsörjningsarbetet behöver översiktsplanen ta höjd för 
och peka på lämpliga geografiska områden för de olika 
förvaltningarnas behov. En ökad tydlighet i översiktsplanen torde 
också skapa bättre förutsättningar för en långsiktig planering av 
exempelvis kollektivtrafik och arbetspendling. Att på ett enkelt sätt 
kunna ta sig till och från sin bostad och sitt arbete kommer bli allt 
viktigare vid framtida rekrytering och för att locka blivande 
kommuninvånare. 

Samverkan 
FSG 2023-03-08 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-03-16 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-03-07 
Samrådshandlingar digitalt via Tjörns kommuns hemsida 
Tjörns översiktsplan - samrådshandling 
Miljökonsekvensbeskrivning 

 
Ajournering 
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl 19.20-19.30. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gunnemar Olsson (L) föreslår beslutstexten ”Barn- och 
utbildningsnämnden noterar förvaltningens tjänsteutlåtande och 
sänder remissvaret utan eget ställningstagande” 

Björn Möller (KD) föreslår beslutstexten ”Förslaget till översiktsplan för 
Tjörns kommun beskriver vikten av att samtliga serviceorter utvecklas 
över tid i enlighet med Tjörns kommuns vision att ”Hela Tjörn ska leva, 
året runt”. 

Kommunal service bl.a. i form av skolor och förskolor har betydelse för 
attraktivitet och utveckling av serviceorterna. 

Det är viktigt att översiktsplanen ger utrymme för Barn- och 
utbildningsförvaltningens framtida lokalförsörjningsbehov på dessa 
orter.” 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Gunnemar Olssons (L) 
förslag väljs. 

Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Gunnemar Olssons (L) förslag 

Nej-röst för Björn Möllers (KD) förslag 

Omröstningsresultat 
7 Ja röster, Gunnemar Olsson (L), Bertil Ahlstrand (SD), Mikael 
Appenborg (M), Britt-Marie Magnusson (M), Gert Kjellberg (TP), 
Veronika Eriksson (TP), Henrik Kristensson (M) 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-03-16 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 Nej röster, Björn Möller (KD), Göran Hermansson (S), Marieanne 
Berndtsson (S), Maud Sundqvist (KD) 

Gunnemar Olssons (L) förslag väljs 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-03-16 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 27 

Val av representanter till rådet för pensions- och 
funktionshinderfrågor 2023-2026 

2023/41 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden väljer följande representanter till 
rådet för pensions- och funktionshinderfrågor 2023-2026: 

Thomas Collberg (VDT)  

Emma Lennholm (S)  

 
Sammanfattning 
Rådet för pensionärs- och funktionshinderfrågor är 
organisatoriskt knutet till socialnämnden.  

Rådet ska bestå av 19 ledamöter, sex ledamöter med personliga 
ersättare, utsedda av pensionärsorganisationerna, åtta ledamöter 
med personliga ersättare, utsedda av handikapporganisationerna 
samt fem ledamöter med ersättare utsedda av kommunen. 

Socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt Tjörns 
Bostads AB ska utse representanter från respektive 
nämnd/bolagsstyrelse. 

Beslutsunderlag 
Reglemente för rådet för pensionärs- och funktionshinderfrågor 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gunnemar Olsson (L) föreslår Thomas Collberg (VDT)  

Göran Hermansson (S) föreslår Emma Lennholm (S)  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Datum 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 28 

Redovisning av delegationsbeslut 2023 

2023/8 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.  
 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till 
utskott, ordförande och tjänstemän enligt gällande delegationsordning. 
Dessa beslut ska redovisas till nämnden. 

Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa 
delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla 
lämnad delegation. 

Vid dagens sammanträde redovisas följande:  

2023/33 Uppskjuten skolplikt 

2023/8  Anmälan om kränkande behandling under perioden  
2023-02-09 till 2023-03-09 
 

2023/8  Beslut om utredning oroande frånvaro under perioden 
2023-02-07 till 2023-03-08 
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2023 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-03-16 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 29 

Fyllnadsval fadderverksamhet 

2023/9 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar utse:  

Thomas Collberg (VDT) till fadder för Häggvallskolan, Fridas hage 
skola/fritidshem, Tångeröds förskola och Särskolan.   

Henrik Kristensson (M) och Emma Lennholm (S) till faddrar för 
Resurscentrum.  

Maud Sundqvist (KD) till fadder för Skärhamns skola/förskola 

 
 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden ska utse faddrar till varje områdesenhet 
för mandatperioden 2023-2026 

Beslutsunderlag 
Fadder 2023-2026 - enhetsområden samt uppdrag  
 
Beslutet skickas till 
Rektorerna på Fridas Hage, Särskolan, Tångeröds förskola, 
Häggvallskolan och Skärhamns skola och förskola 

Avdelningschef för Resurscentrum 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-03-26 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 30 

Redovisning av fadderbesök inom förskola och skola 
2023 

2023/9 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar redovisning av fadderbesök. 
 
 
Sammanfattning 
Marieanne Berndtsson (S) och Britt-Marie Magnusson (M) har besökt 
kommunens samtliga 7 grundskolor samt Resurscentrum under 
perioden januari-mars. Barn- och utbildningsnämnden tar del av 
redovisning av besöken. 
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