
 

ÖCKERÖ KOMMUN    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     Sida 
    Sammanträdesdatum   

Barn- och utbildningsnämnden 2019-09-25     2        
      
              
Plats och tid Lejonet, kommunhuset, kl 08.30-11.40 
   
Beslutande 
Ledamöter Martina Kjellqvist (KD)   Claes Sandros (KD)  
  Michael Sjögren (KD)  Helene Berndtsson (M) 
 Alf Benson (M)  Vera Molin (L) 

 Ronnie Bryngelsson (S)  Lena Berglund (S) 
 Nicklas Attefjord (MP) 
 

Tjänstgörande ersättare    
 
Övriga närvarande     
Ersättare Jan Ek (SD)   Claes Danielsson (M)  
 Göran Billvall (V)  
 
Tjänstemän Katarina Lindgren, skolchef 

Malin Fogelström, verksamhetsutvecklare  
Jacob Österlund, nämndsekreterare 
Mats Sundström, ekonom 
Paula Erlandsson, förskolechef  
Linda Nilsson, förskolechef 
Anna Bondemark, chef centrala elevhälsan  

 
Fackliga representanter Lena Ånskog 
 
  
Omedelbar justering  §§ 37-38, 41 
Justerare Helene Berndtsson (M)  

 
 

Underskrifter 
Sekreterare   ........................................................................... §§ 33-43 
   Jacob Österlund                    
 
Ordförande   ........................................................................... 
  Martina Kjellqvist 
 
Justerare  ........................................................................... 
 Helene Berndtsson 

    ANSLAG/BEVIS 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ  Barn- och utbildningsnämnden     

Sammanträdesdatum 2019-09-25  

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

Förvaringsplats för  Kommunkansliet, kommunhuset Öckerö 
protokollet 
 

Underskrift  ............................................................................ 

 
Utdragsbestyrkande   
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Barn- och utbildningsnämnden 2019-09-25   

    
    
BUN § 37 Dnr 30/19   
    
  

Uppföljning efter augusti 
 

 

 
Ärendet (sammanfattning) 
Prognosen visar på ett preliminärt underskott om 3,5 mkr, en försämring mot 
prognosen efter maj med 1,7 mkr, trots att åtgärderna i åtgärdsprogrammet från 
april 2019 arbetats in. 
 
Osäkerheter som kvarstår i prognosen är IKE-kostnader för gymnasieskolan. 
Arbetet med att minska underskottet fortsätter under året.  
 
Åtgärdsplan 
Med anledning av ovan redovisade underskott om 3,5 mkr föreslår förvaltning-
en en åtgärdsplan enligt Bilaga 2. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-18 
Bilaga 1 Stratsysrapport: Uppföljning efter augusti 
Bilaga 2 Åtgärdsplan avseende prognos per 2019-08 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att 
så sker. 
 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslutsförslag till kommunstyrelsen 
 

1. Den negativa prognosen och informationen noteras 
2. Rapport avseende uppföljning av mål, mått och ekonomi överlämnas till 

kommunstyrelsen för kännedom 
3. Nämnden informeras om/godkänner föreslagen åtgärdsplan 
4. Paragrafen justeras omedelbart 

 
 
Protokollsanteckning 
Socialdemokraterna i barn och utbildnings nämnden är bekymrade med anled-
ning av fortsatt negativ budgetprognos för 2019 trots att man har fått tillskott på 
5 milj som beslutades på kommunfullmäktige i juni månad. Vad detta får för 
konsekvenser år 2020 beror ju på vilka åtgärder nämnden tillslut beslutar men 
att det kommer påverka våra barn ungdomar personal negativt ser vi med stor 
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oro på. Vi tror inte heller att föreslagna åtgärder kan ge en budget i balans för 
2019. 
 
För socialdemokraterna  
Lena Berglund, Ronnie Bryngelsson 
 
För Miljöpartiet 
Nicklas Attefjord 
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Barn- och utbildningsnämnden 2019-09-25   

    
    
BUN § 38 Dnr 96/19   
    
  

Bidragsnivåer för stöd till inackordering 
 

 

 
Ärende 
Inför läsåret 2019/2020 behövs ett beslut gällande bidragsnivåerna för utbetal-
ning av stöd till inackordering till elever i gymnasieskola med offentlig huvud-
man och gymnasiesärskola med offentlig huvudman som behöver inackordering 
på grund av skolgången.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-07-02 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att 
så sker. 
 
 
till Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Fastslå bidragsprinciper och nivåer för stöd till inackordering för läsåret 
2019/2020 enligt följande: 

 

1. Stöd till inackordering kan lämnas till elever folkbokförda i Öckerö kommun 
som går i gymnasieskola med offentlig huvudman eller gymnasiesärskola 
med offentlig huvudman och är belägen utanför Göteborgsregionen. 

2. Stöd till inackordering kan lämnas till elever folkbokförda i Öckerö kommun 
som går i gymnasieskola med offentlig huvudman eller gymnasiesärskola 
med offentlig huvudman, är belägen i Göteborgsregionen, och som reser 
med mer än en färja till fastlandet 

3. Elever som beviljats stöd till inackordering har ej rätt till skolkort för resor 
med kollektivtrafik 

4. För läsåret 2019/2020 fastställs följande belopp: 
 

 

Avstånd från hemmet Ersättning per må-
nad 

0 - 85 km 1 550 kr 
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86 - 224 km 1 625 kr 

225 - 1299 km 1 980 kr 

1300 - 2 350 kr 

 

Beslutet justeras omedelbart. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2019-09-25   

    
    
BUN § 41 Dnr BUN 98/19   
    
  

Underskottskompensation till fristående skolor 2018   

 
Ärendet  
Medel har reserverats i bokslutet 2018 avseende kompensation för fristående 
skolor på grund av underskott i de kommunala verksamheterna.  
 
Kommunens enheter för förskola, grundskola och fritidshem har redovisat un-
derskott om -921 tkr, -1 743 tkr respektive -6 526 tkr, vilket ger följande till-
kommande belopp per elev: 
Förskola: 2 458 kr 
Fritidshem: 3 202 kr 
Grundskola: 4 361 kr 
 
I enlighet med lagstiftningen om bidragsgivning på lika villkor skall kommunen 
utge kompletterande ersättning till fristående skolor.  
 
Avvikelsen har beräknats utifrån skillnaden mellan budgeterat belopp och verk-
ligt utfall och har fördelats på genomsnittligt antal elever under 2018. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-18 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att 
så sker. 
 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. De fristående förskolorna kompenseras med 2 458 kr per elev 

2. De fristående fritidshemmen kompenseras med 3 202 kr per elev 

3. De fristående grundskolorna kompenseras med 4 361 kr per elev 

4. Paragrafen justeras omedelbart 
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