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BUN § 30 Dnr BOU 15/20 

Ekonomisk uppföljning efter augusti 

Ärende 
Ekonomisk uppföljning av barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter – 
utfall per augusti samt helårsprognos. Uppföljningen avser såväl drift- som in-
vesteringsverksamhet samt måluppfyllelse. 

Drift 
Prognosen visar ett resultat på +1 221 tkr jämfört med budget. Den mest väsent-
liga avvikelsen mot budget är: -3 641 tkr för grundskolan. Förändringen av vår 
organisation inför höstterminen 2020 med anledning av det minskade barn- och 
elevunderlaget har påverkat resultatet positivt. Den största faktorn till det posi-
tiva resultatet är minskade kostnader till följd av Covid 19, bl. a. att staten har 
ersatt kommunen för sjuklönekostnader. 

Investering 
Prognosen visar ett resultat på +/- 0 tkr jämfört med budget. 

Måluppfyllelse av mandatmål 
Tre mål är uppfyllda, fem mål är delvis uppfyllda. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-08 
Uppföljning efter augusti 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet och skickas vidare till Kommunstyrelsen 
för kännedom. 
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BUN § 31 Dnr BOU 57/20 

Övergripande plan för arbete med studie- och yrkesvägledning 

Ärende 
Dokumentet ”Plan för arbete med studie- och yrkesvägledning” beskriver det 
övergripande arbetet med studie- och yrkesvägledning i Öckerö kommuns sko-
lor, från förskoleklass till vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. 
Planen är en konkretisering av de nationella målen för studie- och yrkesvägled-
ning som den uttrycks i skollag, läroplaner och allmänna råden för studie- och 
yrkesvägledning. 

Syftet är att säkerställa att alla elever i Öckerö kommun får tillgång till studie- 
och yrkesvägledning genom hela sin skolgång.  

Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar. Uppdraget ska således för-
delas mellan alla som arbetar i skolan. Planen ska ligga till grund för  de lokala 
arbetsplanerna för studie- och yrkesvägledning på kommunens skolenheter. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-25 
Plan för arbete med studie- och yrkesvägledning 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Plan för arbete med studie- och yrkesvägledning antas. 
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BUN § 32 Dnr BOU 57/20 

Taxa för ägar- och ledningsprövning gällande fristående förskolor i 
Öckerö kommun 

Ärende 
Sedan den 1 januari 2019 gäller skärpta krav för enskilda huvudmän som bedri-
ver fristående verksamheter. De nya reglerna innebär t.ex. att den krets av per-
soner som omfattas av ägar- och ledningsprövningen, vanligen huvudmannen 
och/eller styrelsen för verksamheten, skall vara insatta i de lagar och regler som 
berör den verksamhet de bedriver. De skärpta kraven omfattar inte enskild pe-
dagogisk omsorg. 

Enligt 2 kap. 5§ skollagen (2010:800) skall godkännande lämnas om den en-
skilde 

1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som
gäller för verksamheten,

2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verk-
samheten, och

3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildning-
en.

I övrigt krävs också att den enskilde bedöms lämplig. 

Krav på erfarenhet eller insikt innebär att det inom ägar- och ledningskretsen 
ska finnas kompetens gällande de föreskrifter som krävs för att bedriva försko-
leverksamhet, till exempel skollagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljö och ekonomi. 
Det räcker med en samlad kompetens gällande ovan nämnda områden inom 
ägar- och ledningskretsen. 

En huvudman som gör förändringar inom ägar- och ledningskretsen är från och 
med 1 januari 2019 skyldig att anmäla detta till Barn- och utbildningsförvalt-
ningen inom en månad. Anmälan om förändringar inom ägar- och ledningskret-
sen omfattas inte av någon avgift. 

Avgifter 
För att kompensera kommunerna för denna utökning av det kommunala till-
synsansvaret, har Skolinspektionen angett nivåer för de avgifter som kan tas ut i 
samband med ägar- och ledningsprövning. Efter att först ha skapat sig en bild 
över hur denna avgift ser ut i GR, förslår Barn- och utbildningsförvaltningen att 
en avgift om 24 000 kronor tas ut för ansökan om godkännande att starta en ny 
fristående förskola. För den som ansöker om en utökning, utöver 10 procent av 
beviljat barnantal, av en redan befintlig förskola är avgiften 12 000 kronor. Av-
giften ska betalas i samband med ansökan och ärendet tas inte upp till prövning 
om avgiften inte har betalats. Avgifterna gäller från och med 2020-01-01. 
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För befintliga huvudmän 
Det finns inga övergångsbestämmelser kring införandet av de skärpta kraven. 
En huvudman som är godkänd att bedriva förskoleverksamhet är skyldig att lö-
pande säkerställa att kraven på erfarenhet och insikt samt lämplighet är upp-
fyllda inom ägar- och ledningskretsen. Huvudmannen behöver också löpande 
säkerställa att det finns ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten. 
Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsyn över detta. Det innebär att Barn- 
och utbildningsnämnden inom ramen för sitt tillsynsuppdrag kommer att pröva 
om de befintliga huvudmännen uppfyller de nya kraven och denna prövning om-
fattas inte av någon avgift. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-27 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa den 
föreslagna avgiften. 
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BUN § 33 Dnr BOU 55/20 

Utnämnande av dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämn-
den

Ärende 
Varje nämnd är som myndighet personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som sker inom dess verksamhet.1 Den personuppgiftsansvarige 
ska utnämna ett dataskyddsombud, när behandlingen sker inom en myndighets 
verksamhet.2 Vid ikraftträdandet av dataskyddsförordningen3 utnämndes Ma-
deleine Andersson Wäli, Göteborgsregionens kommunalförbund, till data-
skyddsombud för kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildnings-
nämnden, bygg- och miljönämnden samt valnämnden4, utifrån samverkansav-
talet för regionalt dataskyddsombud5 som Öckerö kommun tecknade med Göte-
borgsregionens kommunalförbund, tillsammans med Partille, Lerum och Här-
ryda. 

Göteborgs kommunalförbund har rekryterat ett nytt, till Madeleine Arvidsson 
Wäli kompletterande, dataskyddsombud, Johan Borre, som tillträder tjänsten 
2020-08-31. Denne ska främst vara huvudansvarig för det utökade antal kom-
muner som ingår samverkansavtal med Göteborgsregionens kommunalförbund 
– Alingsås, Ale, Lilla Edet och Stenungssund.

Madeleine Arvidsson Wäli kommer fortsatt vara huvudansvarigt dataskydds-
ombud för verksamheterna inom Öckerö kommun, men kommer bistås av Jo-
han Borre i sitt arbete. Med anledning av detta behöver nämnderna i Öckerö 
kommun utnämna även Johan Borre till dataskyddsombud, för att möjliggöra 
anförda arbetsfördelning. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-27 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Johan Borre, Göteborgsregionens kommunalförbund, utnämns till dataskydds-
ombud enligt dataskyddsförordningen för barn- och utbildningsnämnden, från 
och med 2020-09-16. 

1 Dataskyddsförordningen 4 art 7 p 
2 Dataskyddsförordningen 37 art 1 p, 
3 Dataskyddsförordningen EU 2016/617 
4 KS 0145/17; SN 0035/18; BUN 0032/18; BMN 0079/19; KS 0083/18 
5 KS 0145/17 
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Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-16 

BUN § 34 Dnr 1/20 

Redovisning av delegationsbeslut 

Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande 
och tjänstemän i enlighet med Barn- och utbildningsnämndens delegations-
ordning. 

Besluten ska redovisas till Barn- och utbildningsnämnden. Redovisningen 
innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer delegationsbesluten.  

Beslut fattade på delegation under juni till och med september redovisades för 
Barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att 
så sker. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 
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BUN § 35 

Information 

1. Skolchefen informerar
Katarina Lindgren, skolchef, informerar om uppstart i förskola och skola, Covid-
19, skollokaler, bemanning samt skolinspektionsärenden.

2. Organisation inför budget 2021
Katarina Lindgren, skolchef, informerar om arbetet med förutsättningar för orga-
nisationen kopplat till budget 2021.

3. Kvalitetsarbete
Malin Fogelström, verksamhetsutvecklare, informerar om kvalitetsarbete samt
projekten International Center for Local Democracy (ICLD) och ökad närvaro.

4. Förskoleplanering
Katarina Lindgren, skolchef, informerar om förskoleplanering och förskolekön.

5. Rapport om kränkande behandling
Malin Fogelström, verksamhetsutvecklare, informerar om rapporter om krän-
kande behandling.

6. Rapport GR
Martina Kjellqvist, ordförande, informerar om senaste mötet på GR, och Katarina
Lindgren, skolchef, informerar från utbildningschefsnätverket.

7. Övriga frågor
Ronnie Bryngelsson (S) och Lena Berglund (S) lyfter frågan angående resursper-
soner, elevassistenter, lärarassistenter m.fl. som är anställda i Öckerö kommun.
Följande frågor ställs:

- Hur många resurspersoner finns i förvaltningen detta läsår jämfört med förra
läsåret och på vilka skolor arbetar de?

- Vilken utbildning är lägsta krav för att arbeta som resursperson?

- Vilken ut- och fortbildning ger förvaltningen till resurspersoner?

- Vilken handledning får resurspersonerna?

- Hur många elever har stöd av resurspersoner i grundskolan respektive grund-
särskolan?

- Känner förvaltningen till om några av dessa elever har NPF-diagnoser och vilka
diagnoser är det i så fall?

- Vilka övriga grunder finns för att få stöd av resurspersoner?

- Kan man idag se om det finns ett större behov av resurspersoner i skolorna än
vad budgeten tillåter?

Katarina Lindgren, skolchef, ska återkomma med svar på frågorna på nästkom-
mande nämnd.  
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