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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Beslutande   

 Gunnemar Olsson (L), ordförande 
 Bengt-Arne Andersson (M), 1:e vice ordförande 
 Maud Hultberg (S), 2:e vice ordförande 
 Karin Mattsson (C) (digitalt) 
 Olle Wängborg (MP) (digitalt) 
 Peter Bäcklund (S) 
 Christy Whiddon (S)  
 Gert Kjellberg (TP)  
 Marianne Möller (-) fd M (digitalt) 
 Maud Sundqvist (KD), tjänstgörande ersättare (digitalt) 
 Erling Alsin (-) fd V, tjänstgörande ersättare  
 
  
Övriga närvarande   
   

 Anna-Margareta Haglund (-) fd M 
 Birgitta Bengtsson (S) 
 Emma Lennholm (S) 
 
 Lena Eriksson, förvaltningschef  
 Matilda Nordh, nämndsekreterare 
 Kerstin Chavez Andersson, ekonom  
 Dan Christoffersson, verksamhetskoordinator 
 Marie Simonsson, verksamhetskoordinator   
 Monica Hakefjord, IKT-samordnare (digitalt) 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ paragrafnummer 
 
Fastställande av dagordning  
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen med tilläggspunkt  
15. Övrigt: Förstärkning av budget 2020.

3



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§74 
 
Information - Ekonomisk uppföljning januari - maj 2020 
 
Dnr 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för information. 

Sammanfattning 
Kerstin Chavez Andersson, ekonom, redovisar barn- och utbildningsnämndens 
resultat för perioden januari-mars 2020. 
Nämndens verksamhet redovisar sammantaget inklusive politisk verksamhet en 
positiv avvikelse gentemot budget med 7 574 tkr för perioden januari till maj.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§75 
 
Effektiviseringar för budget i balans 
 
2020/155 
 
Beslut 
Förvaltningen har på uppdrag av presidieutskottet sagt upp punkt 2.A och 2.B, 
Barn-och utbildningsnämnden uppdrar förvaltningen genomföra övriga föreslagna 
effektiviseringar och ytterligare åtgärder enligt förvaltningens förslag. 
 
Barnkonventionen 
Beslutet kan komma att påverka barn i samband med lokalförändringar samt 
framtida effektiviseringar. Att säkerställa bibehållen måluppfyllelse i budget 2021 
behöver därför finnas med i beaktande vid beslut om effektivisering.  
 
Sammanfattning 
Under våren har barn- och utbildningsnämnden följt de ekonomiska 
uppföljningarna, månadsrapporter samt delårsbokslutet per april. Barn- och 
utbildningsnämnden har även mottagit ett beslut från kommunstyrelsen där barn- 
och utbildningsnämnden tilldelas ett uppdrag att redovisa åtgärder för budget i 
balans. 
 
Under 2020 har en ”extra” månadsuppföljning, då främst kring 
personalkostnaderna, genomförts.  I Tjörn kommuns budgetprocess finns inget 
månadsbokslut per februari månad utan den första uppföljningen sker i mars, vars 
resultat då redovisas först i april. Med avsikt att så tidigt som möjligt få en första 
lägesbild gjordes därför en uppföljning av personalkostnaderna i februari (ej ett 
komplett månadsbokslut). Barn- och utbildningsnämndens presidieutskott har därför 
regelbundet under våren aktivt diskuterat möjliga åtgärder för att nå budget i balans. 
 
Sammanfattningsvis kan reguljär månadsuppföljning i mars och delårsbokslut per 
april sägas visa att de personaleffektiviseringar vilka genomfördes under 2019 fått 
tydlig effekt under 2020 på alla för-och grundskolor. Svårare att budgetera har varit 
kostnader där kommunen köper verksamhet av andra huvudmän och särskilda 
omständigheter finns fr a kring IM/SÄR samt skolskjutskostnader vilket även 
redovisats regelbundet genom s k ”Avvikelserapport – tillfälliga händelser av 
ekonomisk art” 
 
Delårsbokslutet per april 2020 visar 

a. En positiv avvikelse för perioden med ca 4,7mkr 
b. En negativ helårsprognos med ca -4,7mkr 

Med anledning av helårsprognosen samt den redovisning kommunstyrelsen 
uppdragit åt barn-och utbildningsnämnden att genomföra, förslås följande åtgärder: 
 

1. Barn-och utbildningsnämnden förordar i dagsläget inga effektiviseringar 
som medför en minskning av personalstyrkan innan 2021 års rambudget för 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

nämnden beslutats av kommunfullmäktige. Dock är ett extra presidieutskott 
planerat till 1 juli för att undersöka behovet av/möjligheter till 
personalåtgärder som har en bäring både på både 2020 och 2021. 

 
Barn-och utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att: 
 

2. Genomföra lokaleffektviseringar enligt följande 
a. Säga upp hyresavtal Linhäcklan 
b. Säga upp hyresavtal Familjecentralen samt starta överläggningar med 

övriga intressenter om formerna för fortsatt verksamhet. 
c. Fortsätta att utreda andra möjliga lokaleffektiviseringar fr a genom 

samlokalisering av delar av förskolors och grundskolors verksamheter. 
d. Fortsätta att utreda möjligheten att säga upp Resurscentrums lokal 

genom att bereda personalen lokaler främst i grundskolor. Här bör 
beaktas resurscentrums personals behov av samordning och möten samt 
enskilda funktioners specifika krav på lämpliga lokaler. 
 

3. Övrigt 
a. Fortsätta utreda möjligheterna kring en effektivisering av 

specialtransporter. 
b. Fortsätta utreda modersmålsundervisning och studiehandledning på 

modersmål med syfte att effektivisera dessa och vid behov även vidta 
personaleffektviseringar. 

 
Förvaltningen framhåller att de åtgärder vilka beslutas bör vara av sådan art att 
måluppfyllelse i budget 2021 inte påverkas alternativt påverkas i så liten och 
begränsad omfattning som möjligt.  
 
 
 
Samverkan 
FSG 2020-06-10 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-06-10 

Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen 2020/137 §141 
 

Ajournering 
Ajournering begärs och mötet ajourneras klockan 19:05 och återupptas klockan 19:10 

 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§76 
 
Information - Förskola 
 
Dnr 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen 

Sammanfattning 
 

A. Dagbarnvårdare: 
Lena Eriksson, förvaltningschef, informerar om hur rekryteringen med 
dagbarnvårdare ligger till.  

 
B. Information angående avgifter i förskolan 

Lena Eriksson, förvaltningschef, informerar om frågor som kan komma att 
uppstå i samband med reglerna om barnomsorgsavgift 12 mån/år samt om 
de frågor som har och kan uppstå i samband med Corona. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§77 
 
Information - Rektorsrekryteringar 
 
Dnr 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Lena Eriksson, förvaltningschef, informerar om hur rekryteringen av rektorer ligger 
till. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§78 
 
Information - Patientsäkerhetsberättelse 
 
Dnr 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.  

Sammanfattning 
Lena Eriksson, förvaltningschef, informerar om att presentation av 
patientsäkerhetsberättelsen kommer att ske under hösten 2020. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§79 
 
Information - Sammanfattning skolinspektionsbeslut 
 
Dnr 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.  

Sammanfattning 
Förvaltningen redovisar varje termin för skolinspektionsbeslut.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§80 
 
Information - Optiplan 
 
Dnr 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Monica Hakefjord, IKT-administratör, presenterar ny hantering av ansökan om 
läsårskort och specialtransporter.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§81 
 
Intern kontrollplan 2020 
 
2020/4 
 
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 
Förvaltningens interna kontrollplan är ett sätt att tydliggöra ansvarsbeskrivningar 
och rutiner för förvaltningsledningens och nämndens styrning och uppföljning.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har under hösten 2019 inventerat de tänkbara 
risker som kan komma att påverka förvaltningens måluppfyllnad 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.  
 
Risk 1:  
Processen avseende beställning av läsårskort och även uppföljning av dess 
kostnader måste systematiseras. Det behöver säkerställas att läsårskort beviljas på 
rätt grunder och att rätt antal kort är i omlopp. Med en mer kvalitetssäkrad 
handläggning och uppföljning kan också bättre prognoser avseende kostnader 
arbetas fram.  
 
Kontrollpunkt 1: Uppföljning av kostnader för läsårskort 
Den funktion på förvaltningen som beställer läsårskort, konterar nu även 
efterföljande fakturor. Under våren har Västtrafik även infört en digital Skolportal 
där alla förvaltningens beställningar av läsårskort kommer kunna följas upp på ett 
enklare sätt.  
Från och med det nya läsåret 2020 - 2021 kommer även Västtrafik gå över till 
månadsfakturering, vilket kommer underlätta både uppföljning och prognos.   
Det kommer samtidigt innebära att Västtrafik fakturerar kommunen för nästan tre 
terminer under 2020 (höstterminen 2019, vårterminen 2020 samt höstterminen 
2020).  
 
Risk 5:  
Uppföljning av antalet anmälda kränkningar var en av kontrollpunkterna i barn- och 
utbildningsnämndens interna kontrollplan för 2019.Vid analys framkom att 
registrering av kränkningsärenden i viss mån skiljt sig åt mellan skolorna. För att 
säkerställa att statistiken är rättvisande, behöver därför gemensamma rutiner för 
anmälan arbetas fram. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Kontrollpunkt 5: 
En gemensam anmälningsrutin beslutades i förvaltningens ledningsgrupp den 4 juni 
2020. Arbetet var planerat till mars 2020, då även skolornas trygghetsteam skulle 
involveras, men detta fick senareläggas i och med de anpassningar som 
förvaltningen tvingades göra i samband med covid-19.   
Det som nu kvarstår är att säkerställa en likvärdighet i bedömningarna av vad som 
är en kränkning. Det arbetet är planerat till hösten 2020.  
Mellan 1 januari 2020 – 5 juni 2020 har 171 ärenden registrerats i DF Respons, 
varav 35 ärenden är inte avslutade än.  
 
Samverkan 
FSG 2020-06-10 
 
Beslutsunderlag 
Intern kontrollplan 2020 

Tjänsteutlåtande den 2020-06-10 
 

 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen för information 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§82 
 
Detaljplan ishall 
 
2020/156 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för möjlighet att yttra sig men har inget att 
erinra mot ändringen av detaljplanen.  

 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet avseende ändring av detaljplanen inte påverkar, får konsekvenser för eller 
på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden ges möjlighet att yttra sig över en ändring av 
detaljplanen för Ishallen, Rönnäng 1:539. Planen syftar till att ändra cirka 25 
kvadratmeter allmän platsmark till kvartersmark samt ta bort den prickmark som 
den allmänna platsmarken omfattade. Planändringens syfte är att möjliggöra en 
utbyggnad av en ny entré till Tjörns ishall. På så sätt ska byggandet av en ny och 
större entré till ishallen möjliggöras. 
 
Samverkan 
FSG 2020-06-10 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-06-10 
Grundkarta för Rönnäng 1:539 
Remisslista – Detaljplan för Ishallen, Rönnäng 1:539, Tjörns kommun 
Plankarta samt planbeskrivning 
Missiv samråd ishallen 
Fastighetsförteckning 
Behovsbedömning 
 

 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§83 
 
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 2020-06-10. 

B. Västtrafik zonindelning 
Från och med den 4 november 2020 tillämpar Västtrafik en ny zonindelning. 
Då kommer de 70 zonerna i kollektivtrafiken att slås ihop till tre. Det 
kommer finnas periodbiljetter (läsårskort) för resor inom en, två eller tre 
zoner.  Samtidigt justeras priserna för läsårskorten. De läsårskort som 
beställs före den 4 november faktureras enligt gammal tariff och kommer 
automatiskt att gälla i de nya zonerna under hela läsåret 2020/2021. 
Läsårskort som beställs efter den 4 november faktureras efter den nya 
tariffen.  
 

C. Västtrafik specialtransporter 
Västtrafik har informerat samtliga kommuner i GR att deras arbete i 
samband med covid-19 kan bidra till en förändrad prisbild. Även tillfälliga 
avtalsjusteringar kan komma att bli aktuella under den pågående pandemin.  
 

D. Västtrafik ändrar faktureringssystem 
Från och med hösten 2020 kommer kommunen att faktureras månadsvis och 
inte som tidigare då höstens kostnader fakturerades våren efteråt. Detta 
innebär att under 2020 kommer kommunen att faktureras för nästan tre 
terminer (hösttermin 2019, vårtermin 2020 samt hösttermin 2020). 

 
Samverkan 
FSG 2020-06-10 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Sammanställning av statsbidrag, daterat 2020-06-10 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§84 
 
Redovisning av fadderbesök inom förskola och skola 
 
Dnr 84 
 
Beslut 
Inga fadderbesök fanns att rapportera vid dagens möte. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§85 
 
Anmälan av delegeringsbeslut 
 
Dnr 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, 
ordförande och tjänstemän enligt en av barn- och utbildningsnämndens antagna 
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: 
 
Från förvaltningschefen: 
Dnr 2019/270 
Avtal om förvaltning av IT-systemet ELIN 

 
Anmälan om kränkande behandling 
Registrerade anmälningar angående kränkande behandling 2020-05-20 – 2020-06-10 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§86 
 
Övrigt – Ramförstärkning av budget 2020 
 
Dnr 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avstyrka förslaget. 

Reservation 
Maud Hultberg (S), Peter Bäcklund (S), Christy Whiddon (S), Gert Kjellberg (TP) och 
Marianne Möller (-) fd M reserverar sig skriftligt till förmån för Maud Hultbergs (S) 
förslag. Reservationen redovisas sist i paragrafen. 
 
Sammanfattning 
Begäran om yrkande under sammanträdet från Maud Hultberg (S) tillsammans med 
Socialdemokraterna, Björn på Tjörn och Tjörnpartiet: 
 
”Vi Socialdemokrater, BTP och TP anser att Kommunstyrelsen ska kompenserar 
Barn-och utbildningsnämnden för ökade lönekostnader för pedagoger likaså 
semesterersättning för rektorer som har avslutat sin tjänst.  
 
Även för faktiska kostnader för köpta tjänster för gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan och IM (individuella) programmet. Dessutom yrkar vi på att 
Kommunstyrelsen ersätter Barn-och utbildningsnämnden för de faktiska 
kostnaderna enligt avtal för skolskjutsar. Sammanlagt uppgår summan till 5 146 tkr 
på årsbasis. 
Om det år efter år (ca 4 år) är samma poster som går med underskott, måste vi inse 
att vi kan inte effektivisera genom uppsägning av lokaler eller verksamheter för att 
få ovan nämnda poster att gå ihop. Tar vi i politiken inte oss en ordentlig funderare 
över vad som är orsaken kommer åtgärderna bara att vara kortsiktiga och budget 
tekniska d.v.s. budget i balans innevarande år. 
 
Nästa år uppstår underskott igen om man inte har realistiska summor. Uppdaterar 
kommunen årets ram med siffror utifrån en mall och inte har trovärdighet i analys 
och prognos blir det naturligtvis fel och ett underskott uppstår. Vi får samma effekt 
år efter år. 
 
Därför yrkar Socialdemokraterna, BPT och TP, 
att Kommunstyrelsen kompenserar Barn och utbildningsnämnden för de kostnader 
som nämnden inte kunnat påverka, nämligen ökade lönekostnader, 
semesterersättning för avslutade rektorstjänster, köpta tjänster gymnasieskolan, 
särgymnasiet och IM programmet. Likaså de kostnader som uppstått för 
skolskjutsar genom avtal med 5 146 tkr.” 

 
Ajournering 
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 20:35 och återupptas 20:45. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet 
Gunnemar Olsson (L) föreslår att nämnden avstyrker förslaget. 
 
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 Maud Hultbergs (S) förslag 
 
Omröstningsresultat 
6 Ja-röster 
5 Nej-röster 
 
Gunnemar Olssons (L) förslag väljs. 
 
Skriftlig reservation 
Mot bakgrund av yrkandet från Socialdemokraterna, BPT och TP reserverar samma 
partier sig mot beslutet från M, L, KD, C, MP samt SD att avslå begäran om 
ramförstärkning hos KS. 
Det ankommer på nämnden att vidtaga åtgärder för att få ekonomin i balans, men 
även använda möjligheten att begära ramförstärkning hos KS vilket revisionen 
påpekat både 2018 och 2019. 
 
Maud Hultberg 2:e vice ordförande 
Barn och Utbildningsnämnden 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§87 
 
Övrigt - lagförändringar 
 
Dnr 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.  

Sammanfattning 
Dan Christoffersson, verksamhetskoordinator, informerar om lagförändringar. 
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