
 

ÖCKERÖ KOMMUN    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     Sida 
    Sammanträdesdatum   

Barn- och utbildningsnämnden 2019-01-30     1           
        
              
Plats och tid Lejonet, kommunhuset Öckerö klockan 08.30-12.00 
   
Beslutande 
Ledamöter Martina Kjellqvist (KD)   Claes Sandros (KD) 

 Michael Sjögren (KD)  Helene Berndtsson (M) 
 Alf Benson (M)  Vera Molin (L) 

  Nicklas Attefjord (MP)  Monica Eriksen (S) tjänstgör § 1-3 
Göran Billvall (V) tjänstgör § 1-3 
 
 
 

Övriga närvarande     
Ersättare Isak Samuelsson (KD)  Michael Necke (M) 

Wilma Olsson (KD)  Claes Danielsson (M) 
Jan Ek (SD)   Bo Norrhem (L) 
Cecilia Wergeni (MP) 
 
 

 
Tjänstemän Katarina Lindgren, tf skolchef  

Jacob Österlund, nämndsekreterare 
Jessica Dahlkvist, kvalitetsstrateg 
 
 

Underskrifter 
Sekreterare   ........................................................................... §§ 1-3 
   Jacob Österlund                    
 
Ordförande   ........................................................................... 
  Martina Kjellqvist 
 
Justerare  ........................................................................... 
 Alf Benson 

    ANSLAG/BEVIS 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ  Barn- och utbildningsnämnden     

Sammanträdesdatum 2019-01-30  

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 17/19   
    
Årsbokslut  

  

 

Ärendet 
Av uppdragshandlingens sju mål har tre uppfyllts helt och fyra uppfyllts delvis.  

Nämnden redovisar för 2018 ett underskott om -9 100 tkr. Ett underskott om  
-8 500 tkr avseende grundskoleverksamheten är huvudorsaken bakom underskottet.  

 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2019-01-28 
Årsbokslut 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Bokslut och verksamhetsberättelse för 2018 godkänns och överlämnas till  
Kommunstyrelsen. 

 

Paragrafen justeras omedelbart 
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BUN § 1 Dnr 17/19   
    
Årsbokslut  

  

 
Protokollsanteckning 
Miljöpartiet ser med oro på den ekonomiska läget för barn och utbildnings-
nämnden som redovisas i årsbokslutet. Vi ser att kostnaderna för de fristående 
skolorna ökar utan att det avspeglar ökade behov vad gäller elevunderlag eller 
elever med särskilda behov. Vi ser även en risk i att satsningar för att elever med 
särskilda behov ska nå målen pekas ut som orsaker till underskottet, vilket ris-
kerar att leda till att de barnen är de som kommer att få betala priset när för-
valtningen tar fram åtgärder för att nå ekonomi i balans. 

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-01-30 4  

    
    
BUN § 2 Dnr 19/19   
    
Riktlinjer för nyanlända elever  

  

 

Ärendet 

Det finns ett behov av nya riktlinjer för mottagande av nyanlända elever. 
Det ska ske en kvalitetsuppföljning vad gäller riktlinjerna för nyanlända elever, som 
läggs till övrig kvalitetsuppföljning som görs i barn- och utbildningsnämnden. 

 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2019- 
Riktlinjer för nyanlända elever i Öckerö kommun 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Riktlinjer för nyanlända elever i Öckerö kommun antas. 
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BUN § 3   
   
Information  
 

 

 

1. Skolchefen informerar 
Katarina Lindgren, tf skolchef, informerade om bokslut 2018, budget 2019 och 2020, 
mandatmål, rekrytering till förvaltningen, nytt program på Öckerö Seglande Gymna-
sium, samt om projekt som skolorna deltar i. Därutöver presenterades barn- och ut-
bildningsförvaltningens verksamhet. 

2. Förskoleplanering 
Katarina Lindgren, tf skolchef, informerade om antalet barn som söker plats i vår 
samt om en lägesrapport från Skattgömmans förskola. 

3. Lokalfrågor 
Katarina Lindgren, tf skolchef, informerade om lokalfrågor rörande Bergagårdssko-
lan, Björkö skola och Hedens förskola. 

4. Kvalitetsarbete: kunskaper och utveckling 
Jessica Dahlkvist, kvalitetsstrateg, informerade om arbetet med kvalitetsledningssy-
stem.  

5. Rapporter om kränkande behandling 
Jessica Dahlkvist, kvalitetsstrateg, informerade inledningsvis den nya nämnden om 
vad rapporter om kränkande behandling innebär. Två incidenter har inträffat sedan 
förra sammanträdet. 

6. Resultat GR-enkät 
Jessica Dahlkvist, kvalitetsstrateg, presenterade resultatet från en enkät från GR. En-
käten handlade bland annat om jämförelsevärden som trygghet och gemenskap, in-
formation och inflytande, förutsättningar, pedagogik och kontinuitet. Öckerö kom-
mun ligger bra till på samtliga områden, i jämförelse med övriga GR. 

7. Rapport skolinspektionen 
Jessica Dahlkvist, kvalitetsstrateg, informerade om tre pågående skolinspektions-
ärenden.  

8. Info om jäv och sekretess 
Jacob Österlund, nämndsekreterare, informerade om jäv och konfidentialitet. Bland 
annat informerades om vad det innebär att barn- och utbildningsnämndens samman-
träden till skillnad från kommunfullmäktiges sammanträden enligt kommunallagen 
(6 kap. 25 §) är slutna.  

9. Besök från kulturskolan 
Tommy Tillander, rektor på kulturskolan, presenterade Kulturskolan och dess verk-
samhet. En låt framfördes på saxofon och gitarr av en kulturskole-elev och Tommy. 

10. Rapport GR 
Martina Kjellqvist, ordförande, meddelade att det inte har varit någon nätverksträff 
med GR sedan förra sammanträdet. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

11. Inbjudningar 
Nämnden informerades om aktuella inbjudningar.   
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