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Plats och tid Lejonet, Öckerö kommunhus, kl 08.30-11.20 
   
Beslutande 
Ledamöter Martina Kjellqvist (KD)   Helene Berndtsson (M) 
  Michael Sjögren (KD)  Vera Molin (L) 
 Alf Benson (M)  Ronnie Bryngelsson (S) 

 Lena Berglund (S)  Nicklas Attefjord (MP)  
 
Tjänstgörande ersättare Wilma Olsson (KD) för Claes Sandros (KD) 
 
Övriga närvarande     
Ersättare Jan Ek (SD)   Claes Danielsson (M)  

Bo Norrhem (L)   
   
 
Tjänstemän Katarina Lindgren, skolchef 

Malin Fogelström, verksamhetsutvecklare  
Jacob Österlund, nämndsekreterare 
Mats Sundström, ekonom 
Andreas Persson, verksamhetsadministratör 
Tommy Tillander, rektor kulturskolan 

 
Fackliga representanter Lena Ånskog 
 

Justering 
Justerare  Vera Molin (L) 

 
 

Underskrifter 
Sekreterare   ........................................................................... §§ 1-3 
   Jacob Österlund                    
 
Ordförande   ........................................................................... 
  Martina Kjellqvist 
 
Justerare  ........................................................................... 
 Vera Molin 

    ANSLAG/BEVIS 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ  Barn- och utbildningsnämnden     

Sammanträdesdatum 2020-01-29  

Datum för anslags 2019- Datum för anslags nedtagande       2019- 
uppsättande      

Förvaringsplats för  Kommunkansliet, kommunhuset Öckerö 
protokollet 
 
Underskrift  ............................................................................ 

 
Utdragsbestyrkande   
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BUN § 1 Dnr BOU 5/20  
   
 
Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2019 
 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Utfall efter december visar på ett underskott om -6 535 tkr jämfört med budget. 
Underskottet förklaras i stora drag av underskotten för Förskola -5 730, Grund-
skola -3 180 och Gymnasieskola -2 010 tkr och reduceras av förvaltningens buf-
fert om 4 160 tkr. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-24 
Rapport Uppföljning efter december 2019 

 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att 
så sker. 
 
     
                                                                                                                                              
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen och bokslut 
för 2019 och överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen. 

 
 
Protokollsanteckning 
Det noteras till protokollet att barn- och utbildningsnämnden lyfter frågan till 
kommunstyrelsen om projektrelaterade kostnader för nybyggnationer ska be-
lasta nämndens budget.  
 
Ledamöterna i barn- och utbildningsnämnden 
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BUN § 2 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 mars till och med juni redovisades för  
Barn- och utbildningsnämnden. 

 
  
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 
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BUN § 3   
   
Information  
 

 

1. Besök från kulturskolan 
Tommy Tillander, rektor på kulturskolan, informerade om kulturskolans verk-
samhet, kulturskolebidraget, ekonomisk fakta och kvalitetsarbete. Elina Samuels-
son och Tommy Tillander framförde en låt på tvärflöjt och gitarr. 

2. Kvalitetsarbete 
Malin Fogelström, verksamhetsutvecklare, informerade om kvalitetsarbete. 

3. Skolchefen informerar 
Katarina Lindgren, skolchef, informerade om aktuellt på förvaltningen. Bland an-
nat informerades om antal sökande till det nya ekonomiprogrammet på ÖSG, pro-
jekten ökad närvaro och kommunalt partnerskap med Kenya, avrapportering IT-
strategi , Skolinspektionens granskning i vår, skollokaler, klagomål samt skolin-
spektionsärenden. 

4. Risk- och konsekvensanalys kring omorganisationen, lägesrapport 
Katarina Lindgren, skolchef, gav en lägesrapport rörande risk- och konsekvensa-
nalys för omorganisation, och informerade om att förvaltningen arbetar vidare 
med förslaget till organisation utgående från det som kommit fram i risk- och kon-
sekvensanalysen. 

5. Förskoleplanering 
Andreas Persson, verksamhetsadministratör, informerade om förskoleplanering 
och antalet lediga platser på de olika enheterna. 

6. Rapport om kränkande behandling 
Andreas Persson, verksamhetsadministratör, informerade om rapporter om krän-
kande behandling. Totalt 17 ärenden. 

7. Rapport GR  
Katarina Lindgren, skolchef, och Martina Kjellqvist, ordförande, meddelade att det 
inte har varit några möten på GR sedan förra nämndssammanträdet. 
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