
 

ÖCKERÖ KOMMUN    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     Sida 
    Sammanträdesdatum   

Barn- och utbildningsnämnden 2019-09-25     1           
        
              
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) 
 

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, rektor  
Linda Nilsson, rektor 
Anna Bondemark, chef centrala elevhälsan  

Justering 
Justerare  Helene Berndtsson (M) 

 
 

Underskrifter 
Sekreterare   ........................................................................... §§ 33-36, 39-40, 24-43 
   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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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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BUN § 33 Dnr 92/19   
    
  

Barnhälsoplan för förskolan  

 
Ärendet (sammanfattning) 
Barnhälsoplan för förskola ska ge tydliga riktlinjer i uppdraget att arbeta främ-
jande, förebyggande och inkluderande med barnhälsa.  
Planen ska kvalitetssäkra arbetet med barnhälsa för att skapa likvärdighet samt 
möjliggöra att barnen får utvecklas till sin fulla potential  
Planen tydliggör ansvar och roller mellan rektor, stödfunktioner och personal i 
förskolan och skapa delaktighet och samförstånd mellan rektor, stödfunktioner 
och personal. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-10 
Barnhälsoplan för förskolan 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att 
så sker. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barnhälsoplan för förskolan antas. 
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BUN § 34 Dnr 95/19   
    
  

Plan för modersmålsstöd och mottagande av nyanlända barn i för-
skolan 

 

 
Ärendet (sammanfattning) 
Förskolans uppdrag, att arbeta med att barn med ett annat modersmål än 
svenska ges möjligheter att kommunicera på såväl svenska som sitt modersmål, 
kvalitetssäkras genom att arbeta med planen. 

Idag tar förskolorna emot ett varierat antal barn med ett annat modersmål än 
svenska. Därför finns ett behov av en gemensam plan för kommunens förskolor 
för att skapa en likvärdighet i arbetet med modersmål och mottagande av nyan-
lända i kommunen i enlighet med skollagen.  

Planen har arbetats fram av förskolans rektorer i samarbete med specialpedago-
ger. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-10 
Plan för modersmålsstöd och mottagande av nyanlända barn i förskolan 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att 
så sker. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Plan för modersmålsstöd och mottagande av nyanlända barn i förskolan antas. 
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BUN § 35 Dnr 94/19   
    
  

Elevhälsoplan för grundskolan och grundsärskolan  

 
Ärendet (sammanfattning) 
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till en ny uppdaterad elevhälsoplan för 
grundskolan och grundsärskolan. 
En elevhälsoplan ska finnas och vara ett stöd för ledning och personal. Den ska 
hjälpa till att finna en struktur i elevhälsoarbetet. I elevhälsoplanen beskrivs 
bl.a. ansvarsfördelning, möjlighet till stödfunktioner, rutiner samt skollagens 
krav på en likvärdig lärandemiljö för eleverna.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-11 
Elevhälsoplan för grundskolan och grundsärskolan 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att 
så sker. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Elevhälsoplan för grundskolan och grundsärskolan antas. 
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BUN § 36 Dnr 97/19   
    
  

Uppdragshandling för Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

 
Ärendet (sammanfattning) 
Skolchef fick i juni uppdraget av nämnden att påbörja förslag till uppdragshand-
ling för 2020. Förslaget till ny uppdragshandling har arbetats fram genom dia-
log med både förvaltningens ledningsgrupp och barn- och utbildningsnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-18 
Uppdragshandling, Barn och utbildningsnämnden 2020  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att 
så sker. 
 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Uppdragshandling 2020 för Barn- och utbildningsnämnden godkänns. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
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BUN § 39 Dnr 93/19   
    
  

Svar på medborgarförslag om replokal 
 

 

 
Ärendet  

 har i ett medborgaförslag daterat 2019-06-12 före-
slagit: 

- att en replokal för musiker inrättas i Öckerö kommun. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-10 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att 
så sker. 
 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Medborgarförslaget avstyrks. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
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BUN § 40 Dnr 100/19   
    
  

Yrkande från Öckeröalliansen - Mer rörelse i skolan för ökad inlär-
ning  

 

 
Ärendet  
Öckeröalliansen har inkommit med ett yrkande inför barn- och utbildnings-
nämndens sammanträde: 
 
Våra barn och ungdomar sitter mer still än någonsin! Något som aktuell 
forskning visar och som också sannolikt påverkar deras hälsa negativt på 
både kort och lång sikt.  
 
Forskningsresultat som t ex ”Napervilleprojektet” i Chicago, USA, befäster 
detta men visar dessutom att inlärningsförmågan försämras utan fysisk akti-
vitet.  Genom att kombinera fysisk aktivitet och pulsträning visade forskarna 
att inlärningsförmågan i genomsnitt kan öka med minst 3-4% och i vissa fall 
med mycket mer. Annan forskning visar också att fysisk aktivitet kan vara en 
effektiv medicin mot psykisk ohälsa.  
 
Detta yrkande föreslår vi därför att Barn- och Utbildningsförvaltningen får i 
uppdrag att undersöka hur Öckerö Kommun kan öka den fysiska aktiviteten i 
skolan.   
 
 
Beslutsunderlag 
Yrkande: Mer rörelse i skolan för ökad inlärning, daterad 2019-07-08 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt det 
förslag som Öckeröalliansen lagt fram i sitt yrkande. Förslaget antas. 
 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt skolchef Katarina Lindgren att un-
dersöka hur Öckerö Kommun kan öka den fysiska aktiviteten både i skolan och 
på rasterna.  
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BUN § 42 Dnr 1/19  
   
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 § 41   
   
Information  
 

1. Skolchefen informerar 
Katarina Lindgren, skolchef, informerade om uppstart hösttermin, rektorsläget i höst, 
Skollokaler (Bergagårdsskolan, Björkö skola och Hedens förskola), familjecentralen 
och skolinspektionsärenden. 

2. Förskoleplanering 
Katarina Lindgren, skolchef, informerade om förskoleplanering och antalet lediga 
platser på de olika enheterna. 

3. Kvalitetsrapport  
Malin Fogelström, verksamhetsutvecklare, informerade om Kvalitetsrapporter. 

4. Rapport GR  
Katarina Lindgren, skolchef, informerade om en tvådagars-träff med utbildningschef-
nätverket. Martina Kjellqvist, ordförande, informerade om träff med GR där teman 
som skola arbetsliv samt kompetensförsörjning disktuerades. Det informerades också 
om kvalitetsmässan 8-10 oktober. Martina Kjellqvist svarade också på en fråga från 
Göran Billvall om tillströmningen av elever till de praktiska gymnasieprogrammen. 

5. Rapport om kränkande behandling 
Katarina Lindgren, skolchef, informerade om rapporter om kränkande behandling, 
samt om systemet KIA och de anmälningar som inkommit. 

6. Information från kommunstyrelsen om fokusområden folkhälsa 
Information från kommunstyrelsen om fokusområden folkhälsa har gått ut till leda-
möterna i kallelsen. 

7. Arvode för politikerlunch 2019-09-25 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att arvode utgår för deltagande i politiker-
lunch 2019-09-25 kl. 11.30-13.00. 

8. Övriga frågor 
Alf Benson (M) ställer en fråga om kostnader relaterade till nya Björkö skola. 
Claes Danielsson (M) frågar om det finns ritningar tillgängliga över Björkö skola. 
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