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BUN § 4
Förändring av ärendelistan

Dagens sammanträde
Ordförande meddelar att två ärenden läggs till dagordningen:
- Beslut om distansundervisning på Öckerö seglande gymnasieskola
- Nämndinitiativ från Nicklas Attefjord om att snabbutreda möjlighet att
dela ut matcheckar till elever på Öckerö seglande gymnasium

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga till två ärenden till dagordningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BOU 15/20

Uppföljning efter februari

Ärende
Prognosen visar på ett underskott om -3 848 tkr. Prognosen bygger på rådande
organisation, dock råder viss justering utifrån barn- och elevantal, vilket hämtar
hem en del i prognosen.
Förutsättning för en prognos i balans är att reviderat organisationsförslag inför
budget 2020 genomförs.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-18
Stratsysrapport uppföljning efter februari
Beslutsgång
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att
så sker.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Den negativa prognosen och informationen noteras
2. Rapport avseende uppföljning av ekonomi överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BOU 143/19

Organisationsförändringar inför budget 2020
Ärende
För att kunna ställa om våra verksamheter för den budgetram som tilldelats
Barn- och utbildningsförvaltningen 2020, behöver vi se över vår organisation.
Utgångspunkten i förändringen/omställningen är att skapa effektivisering genom samordningsvinster i form av att omorganisera befintliga barn- och elevgrupper. Detta gäller i såväl förskola som skola.
I december presenterade förvaltningen ett förslag till förändring (bilaga 1) och
under december - februari har verksamheternas samverkansgrupper haft möjlighet att arbeta med att ta fram risk- och konsekvensanalyser, som därefter har
sammanställts (bilaga 2). Detta i enlighet med de samverkansavtal som finns i
Öckerö kommun. Utifrån de utarbetade risk- och konsekvensanalyserna har förvaltningen tagit fram ett reviderat förslag.
Inför budgetår 2020 har samtliga verksamheter sett över sin organisation och
försökt att anpassa verksamhet efter tilldelad budget. Utöver de anpassningar
som görs och kommer att göras inom respektive verksamhet föreslår förvaltningen föreliggande ytterligare åtgärder fr. o. m. ht 2020 för att få budget i balans och i enlighet med budgetram 2020.
Föreslagna åtgärder är en förutsättning för att barn- och utbildningsnämnden
ska kunna närma sig en budget i balans.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-18
Reviderat organisationsförslag inför budget 2020
Risk- och konsekvensanalys
Tidigare organisationsförslag inför budget 2020
Ledamöternas förslag på sammanträdet
Ronnie Bryngelsson (S) föreslår bordläggning, med motivering enligt protokollsanteckning.
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde eller bordläggas. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar att ärendet avgörs på dagens sammanträde. Ordförande frågar sedan om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BOU 143/19

Organisationsförändringar inför budget 2020
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner organisationsförändringarna inför
budget 2020
Protokollsanteckning
Socialdemokraterna och Miljöpartiet anser det vara olyckligt att under rådande
omständigheter ta beslut att genomföra förslag om omorganisation inom BOU
då fokus borde vara på hur vi ska ta hand om det rådande läge som gäller med
Corona/covid19 virus och dom ev. åtgärder som förbereds av regeringen såsom
stängning av förskola och grundskola och gymnasium i vår kommun. Detta
kommer förmodligen innebära stora påfrestningar för vår personal och barn och
elever. Därför är vårt förslag att nämnden bordlägger förslaget och till kommunstyrelsen tillskriva att få anstånd med vårt underskott.
För Miljöpartiet och Socialdemokraterna
Nicklas, Ronnie och Lena

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BOU 6/20

Svar på medborgarförslag om konstgräsplan på Björkö

Ärende

m fl har i ett medborgarförslag, inkommet 2019-12-12, föreslagit att man istället för grus anlägger en plan med konstgräs på Björkö, samt att
staket sätts upp.
I det rådande ekonomiska läget, där olika åtgärder och organisationsförändringar i syfte att nå en budget i balans är planerade, finns inte utrymme att prioritera de resurser som krävs för att tillstyrka medborgarförslaget.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-09
Kommunstyrelsen har behandlat ärende 2020-01-21, § 13
Medborgarförslag
Beslutsgång
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att
så sker.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Medborgarförslaget avstyrks.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BOU 13/20

Svar på motion om källsortering inom socialnämndens verksamheter
och övriga verksamheter inom Öckerö Kommun
Ärende
Socialdemokraterna och Miljöpartiet anmälde 2019-12-12, genom Anna
Skrapste och Maria Brauer, en motion som yrkade på
-

Att socialnämnden skyndsamt utreder förutsättningar för att genomföra
källsortering inom socialnämndens alla verksamheter

-

Att kommunstyrelsen inventerar vilka andra kommunala verksamheter
som ännu inte sorterar sitt avfall och att säkerställer att samtliga kommunala verksamheter ges förutsättningar att källsortera.

I och med tjänsteskrivelsen är motionens andra att-sats besvarad. Motionens
första att-sats är inte ställd till barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-09
Kommunstyrelsen har behandlat ärende 2020-01-21, § 20
Medborgarförslag

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

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Motionen anses besvarad.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BOU 12/20

Namnbyte – Västergårdsskolan byter namn till Björkö skola och Solh
gens förskola byter namn till Björkö förskola
Ärendet (sammanfattning)
I samband med att en ny skola byggs på Björkö döps skolan till Björkö skola.
Solhagens förskola byter namn till Björkö förskola.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-09
Beslutsgång
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att
så sker.

Barn- och utbildningsnämndens beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Västergårdsskolan byter namn till Björkö skola.
2. Solhagens förskola byter namn till Björkö förskola.
Besluten gäller från och med 2020-08-01.
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BOU 18/20

Distansutbildning på Öckerö seglande gymnasieskola

Ärende
Folkhälsomyndigheten har gått ut med rekommendation om att hålla gymnasieskolor och högskolor stängda på grund av smittrisk av Covid-19. All högre utbildning bör bedrivas på distans. Enligt Förordning om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta 2020:115 avses Öckerö seglande gymnasieskola att hålla stängt och bedriva distansutbildning. Detta avses
så länge som rekommendation från Folkhälsomyndigheten gäller.
7 § En huvudman för grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola får besluta att elever ska ges undervisning där
läraren och eleven är åtskilda i rum men inte i tid, eller är åtskilda i både rum
och tid, utöver vad som är föreskrivet i 5 a kap. skolförordningen (2011:185) eller 4 a kap. gymnasieförordningen (2010:2039).
Om läraren och eleven vid undervisningen är åtskilda både i rum och tid ska
huvudmannen besluta hur många undervisningstimmar undervisningen ska
anses motsvara, om huvudmannen avser att avräkna undervisningstiden mot
den garanterade undervisningstiden.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-18
Beslutsgång
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att
så sker.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Bedriva distansundervisning på gymnasiet i enlighet med Svensk författningssamling: Förordning om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta, utfärdad den 13 mars 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BOU 19/20

Nämndinitiativ - Lokalt räddningspaket – elevcheck

Ärendet (sammanfattning)
Nicklas Attefjord har väckt ett nämndinitiativ enligt kommunallagen 4 kap 20 §:
Corona eller covid-19 ställer extrema krav på vårt samhälle och konsekvenserna
sprider sig nu till allt fler sektorer inom ekonomin. I nuläget vet ingen hur länge
den här pandemin kommer att påverka vårt samhälle men redan nu hör vi desperata rop från småföretagare främst inom besöks och restaurangbranschen.
Regeringen har föredömligt lagt fram olika paket för att stödja näringslivet men
frågan är om det är tillräckligt och om det når de mindre företagen. Därför föreslår vi nu att även lokala åtgärder tas fram för att komplettera de nationella
satsningarna. Folkhälsomyndigheten och regeringen rekommenderade att huvudmännen skulle stänga gymnasieskolorna för att minska smittspridningen.
Elever ska fortsatt lägga lika många timmar på undervisning men digitalt från
hemmet istället. Genom att ge eleverna en elevcheck för att kunna köpa hämtmat i kommunens restauranger skulle vi kunna hålla efterfrågan uppe och se till
att vi har ett lokalt näringsliv efter coronakrisen. Miljöpartiet anser att det är
viktigt att vi agerar snabbt för att inte Corona eller covid-19 slår ut vårt lokala
näringsliv.
Förslag:
- att Öckerö kommun snabbutreder möjligheten att ge våra gymnasielever en
hämt-matcheck så att de kan lägga fokus på sina studier samtidigt som vi hjälper vårt lokala näringsliv
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämndinitiativet kan noteras som väckt och överlämnas
för beredning, och finner att så sker.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämndinitiativet noteras som väckt och överlämnas för beredning, vilket ska
ske skyndsamt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 1/20

Redovisning av delegationsbeslut
Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande
och tjänstemän i enlighet med Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning.
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.
Beslutsgång
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att
så sker.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BUN § 13
Information

1. Information om drogvaneundersökning
Håkan Fransson, drogförebyggare, informerade om drogvaneundersökning.
2. Presentation av sjukstatistik, helår
Anna Foss, HR-specialist, informerade om sjukstatistik från kalenderår 2019.
3. Skolchefen informerar (Covid-19)
Malin Fogelström, verksamhetsutvecklare, informerade om Covid-19. Nämnden
var enig om att ordförande-beslut kommer behöva tas i brådskande ärenden, vilket
besluts- och delegationsordningen tillåter.
4. Förskoleplanering
Louise Nordenberg Cena informerade om förskolekön.
5. Rapport om kränkande behandling
Malin Fogelström, verksamhetsutvecklare, informerade om rapporter om kränkande behandling.
6. Rapport GR
Martina Kjellqvist, ordförande, informerade om senaste mötet på GR.
7. Frånvarorapportering
Jacob Österlund, nämndsekreterare, informerade om frånvarorapportering för
kvartal 1 2020.
8. Beslut om arvode under demokrati
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Arvode utgår till ledamöter och ersättare som deltar under demokratiforum datumen 19/3, 5/5, 13/9, 25/11.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

