
 

ÖCKERÖ KOMMUN    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     Sida 
    Sammanträdesdatum   

Barn- och utbildningsnämnden 2019-03-20     1           
        
              
Plats och tid Fotö skola, klockan 08.30-11.50 
   
Beslutande 
Ledamöter Martina Kjellqvist (KD)   Claes Sandros (KD) 
 Michael Sjögren (KD)  Helene Berndtsson (M) 

 Alf Benson (M)  Vera Molin (L) 
  Ronnie Bryngelsson (S)  Nicklas Attefjord (MP) 

 Lena Berglund (S)   
 

 
Övriga närvarande     
Ersättare Jan Ek (SD)   Claes Danielsson (M) 

Michael Necke (M)  Monica Eriksen (S) 
Göran Billvall (V)  
 
 

 
Tjänstemän Katarina Lindgren, skolchef  

Jacob Österlund, nämndsekreterare 
Patrik Finn, utvecklingsledare 
Andreas Persson, verksamhetssamordnare 

 
Övriga närvarande Lena Ånskog, Lärareförbundet 

Justering 
Justerare   Vera Molin (L) 

 
 

Underskrifter 
Sekreterare   ........................................................................... §§ 4-10, 12-16 
   Jacob Österlund                    
 
Ordförande   ........................................................................... 
  Martina Kjellqvist 
 
Justerare  ........................................................................... 
 Vera Molin 

    ANSLAG/BEVIS 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ  Barn- och utbildningsnämnden     

Sammanträdesdatum 2019-03-20  

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

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

 
Utdragsbestyrkande   
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BUN § 4 Dnr 28/19   
    
  

  

Överföring av medel från barn- och utbildningsförvaltningens bud-
get till kommunstyrelsens förvaltning verksamhet Fritid och Kultur 
 

Ärendet 
För att samla alla föreningsbidrag överförs de bidrag som tidigare sökts och 
hanterats av Barn- och utbildningsförvaltningen till kommunstyrelsens verk-
samhet Fritid och Kultur, vilken hanterar samverkan mellan Öckerö kommun 
och föreningslivet i kommunen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-04 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
270 000 (tvåhundrasjuttiotusen) kronor förs över från barn- och utbildnings-
förvaltningens budget till kommunstyrelsens verksamhet fritid och kultur. 

 

Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut i frågan. 
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BUN § 5 Dnr 24/19   
    
  

  

Svar på motion om valfrihet och klimatansvar 
 

Ärendet 
Miljöpartiet har motionerat om att det borde beredas möjligheter för de elever 
som av klimat-, hälso- eller etiska skäl äter vegankost att få detta behov tillgodo-
sett i skolbespisningen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-08 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Nicklas Attefjord (MP) yrkar på återremiss, och inkommer med en protokollsan-
teckning. 

 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Dels förvaltningens för-
slag, dels Nicklas Attefjords (MP) förslag. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag.  

 

Protokollsanteckning Miljöpartiet 
I förvaltningens svar så lyftes endast perspektivet från kostenheten. Miljöpartiet 
yrkade återremiss där vi hade velat tillföra ett elevperspektiv på motionen. Öck-
erö kommun har idag ett antal elever som är veganer framför allt inom gymna-
sieskolan, dessa barns förutsättningar belystes inte, vilket vi ansåg saknades i 
svaret. 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Motionen anses besvarad. 
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BUN § 6 Dnr 23/19   
    

 

Svar på medborgarförslag rörande servering av veganmat på alla skolor 
 

Ärendet 
Ett medborgarförslag har kommit in från en elev i årskurs 9 på Brattebergsskolan. Eleven 
anser att det borde serveras veganmat på skolan. Likt de som av religiösa eller medicinska 
skäl får specialkost borde enligt eleven även veganer få sitt behov av näringsriktig kost 
tillgodosett, av såväl rättvise- som miljöskäl. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-08 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

Protokollsanteckning Miljöpartiet 
I förvaltningens svar så lyftes endast perspektivet från kostenheten. miljöpartiet yrkade 
återremiss där vi hade velat tillföra ett elevperspektiv på motionen. Öckerö kommun har 
idag ett antal elever som är veganer framför allt inom gymnasieskolan dessa barns förut-
sättningar belystes inte, vilket vi ansåg saknades i svaret. 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Medborgarförslaget anses besvarat. 
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BUN § 7 Dnr 25/19   
    
  

  

Svar på motion om att enbart servera svenskt kött i Öckerö kommun 
 
 

Ärendet 
Miljöpartiet har motionerat om att enbart servera svenskt kött i Öckerö kommun. Skälen 
till detta är den stora tillgången till kött som väntas bli resultatet av en lång kö till slakte-
rier på grund av den foderbrist som blev resultatet av den varma sommaren 2018 och vik-
ten av att stödja den inhemska köttproduktionen. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-12 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Motionen anses besvarad. 
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BUN § 8 Dnr 26/19   
    
  

  

Svar på medborgarförslag om att införa lärlingsutbildningar i Öckerö kommun 
 

Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslaget att införa lärlingsutbildningar inom 
Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-12 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Medborgarförslaget anses besvarat. 
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BUN § 9 Dnr 27/19   
    
  

  

Svar på motion om att alla barn har rätt till kultur 
 

Ärendet 
Vänsterpartiet har motionerat om en avgiftsfri Kulturskola i Öckerö kommun. 
Motionärerna menar att allt fler kommuner i landet, med skilda politiska majo-
riteter, har slopat avgifterna till kulturskolan och att man därigenom nått nya 
elever och främjar alla barns lika rätt till kultur. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-12 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Motionen avslås. 
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BUN § 10 Dnr 92/17   
    
  

  

Godkännande av 2017/18 års tillsyn av fristående förskolor 
 

Ärendet 
Enligt Skollagen 26 kap 4 § (2010:800) är en kommun tillsynsmyndighet för de 
fristående förskolor som har godkänts och har fått rätt till bidrag. Syftet med 
tillsynen är dels att verka förebyggande och lämna råd och vägledning men 
också att kontrollera att kraven i författningarna (framförallt skollagen och lä-
roplanen för förskolan) efterlevs.  

Vid 2017/18 års tillsyn befanns två fristående förskolor, Svenska kyrkans försko-
lor och Föräldrakooperativet Sjöstjärnan uppfylla förordningars krav. Vid de 
andra fanns det brister och de anmodades att inkomma med åtgärder för att 
komma tillrätta med dessa.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-21 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Tillsynen av fristående förskolor utan föreläggande godkänns och avslutas för: 
(BUN § 29) Svenska kyrkans förskolor 
(BUN § 28) Föräldrakooperativet Sjöstjärnan 
 
2. Åtgärder inkomna senast 2018-10-31 med anledning av föreläggande i sam-
band med tillsynen av fristående förskolor godkänns. I och med detta godkänns 
också den övergripande tillsynen och avslutas för: 
(BUN § 30) Föräldrakooperativet Nästet 
(BUN § 27) Föräldrakooperativet Björkdungen 
(BUN § 26) Betelförsamlingens skolstiftelse 
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BUN § 11 Dnr 39/19   
    
  

  

Ekonomisk uppföljning efter februari 
 

Ärendet 
Utfall efter februarimånad ligger på 18,7 % i jämförelse med budget, riktpunkt 17 %. Pro-
gnosen visar på ett underskott om – 9 250 tkr. 
 
De större avvikelserna fördelar sig så här: 

• Grundskolan F – 6 
Extra kostnader p.g.a barn med särskilda behov och nyanlända på 
 Bratteberg F – 6, Bergagård och Hedenskolan F – 6. 
• Grundskolan 7 – 9 
Ökade kostnader för elever i behovs av särskilt stöd, hemmasittare och nyanlända på 
båda våra 7 – 9 skolor. Vi sökte statsbidrag för att arbeta med hemmasittare som vi 
inte fick. 
• Kostnader för ensamkommande ungdomar på gymnasieskolan och kostnader för 
SFI (-6 400 tkr), som inte ingått i målgruppsförändringarna för 2019. 

 
Åtgärdsplan tas fram till nämnden den 10 april 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-08 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Den negativa prognosen och informationen noteras 
2. Åtgärdsplan tas fram till nämnden den 10 april 2019 
3. Ekonomisk rapport överlämnas till kommunstyrelsen 
4. Paragrafen justeras omedelbart 
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BUN § 12 Dnr 38/19   
    
Drift- och investeringsbudget 2020 
 

Ärendet 
Kommunfullmäktige tilldelar varje nämnd en drifts- och investeringsbudget.  
Nämnden beslutar i rambudgetprocessen under våren om vilka kvalitetssats-
ningar och investeringar som skall äskas och överlämnas för beslut till Kom-
munstyrelsen och Kommunfullmäktige. Nämnden informeras om vilka volym- 
kostnads- och omvärldsförändringar som är kända. För specifikation se respek-
tive bilaga. 
2020 tkr 

Kvalitetsförändringar 2 600 

Investeringar 8 650 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-08 
1. Investeringsäskande i prioriterad ordning 
1.1. Investeringsäskande 2020 – Inventarier Björkö skola  
1.2 Investeringsäskande 2020 – Inventarier Hedens förskola 
1.3. Investeringsäskande 2020 – Multimedia och IT 
1.4 Investeringsäskande 2020 – Multimedia och IT Extens/Lärplattform 
1.5 Investeringsäskande 2020 – Utemiljö Hedens förskola och skola 
2. Kvalitetsäskande i prioriterad ordning 
2.1 Kvalitetsäskande 2020 – Resursskola/Hemmasittare  
2.2 Kvalitetsäskande 2020 – Förberedelseklass för nyanlända 
2.3 Kvalitetsäskande 2020 – Ensamkommande och nyanlända i gymnasieskolan 
2.4 Kvalitetsäskande 2020 – Nyanlända i grundskolan 
2.5. Kvalitetsäskande 2020 – Nyanlända i SFI 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Socialdemokraterna avstår från att vara med på beslutet. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Förslaget till investeringsäskanden och kvalitetssatsningar för Barn- och utbild-
ningsnämnden för 2020 antas och överlämnas till Kommunstyrelsen 
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BUN § 13 Dnr 42/18   
    
  

  

Uppdrag kompletterat med mål och satsningar 
 

Ärendet 
I december beslutades nämndens uppdrag med tillägget: Mål och satsningar 
kompletteras uppdragshandlingarna efter beslut av mandatmål i Kommunfull-
mäktige. Förslag på satsningar har tagits fram i tvärfunktionella arbetsgrupper 
för respektive mandatmål.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-08 
Uppdragshandling BUN 2019 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Uppdragshandling 1 kompletterat med mål och satsningar godkänns. Mål och 
satsningar för respektive verksamhet fördelas till uppdrag 2.  
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BUN § 14 Dnr 32/19   
    
  

  

Ansökan om förberedelse av kommunalt partnerskap ICLD 
 

Ärendet 
En ansökan om att förbereda för ett partnerskap med Homa Bay County i Kenya 
skickas in till ICLD den 15 mars 2019. Ansökan avser finansiering för att göra en 
förstudie inför en eventuell projektansökan om ungdomars delaktighet och in-
flytande över sina framtida utbildnings- och yrkesval. Förberedelsearbetet är 
planerat att genomföras under läsåret 2019/2020. Nästa steg blir att färdigställa 
en projektansökan som ska vara ICLD tillhanda i mars 2020. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-08 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Förvaltningens förslag om att ansöka om en förberedelse för kommunalt part-
nerskap finansierat av ICLD, (International centre of local democracy) god-
känns. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutgiltigt beslut i frågan. 
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BUN § 15 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 september till och med oktober redovisades 
för Barn- och utbildningsnämnden. 

 
  
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 
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BUN § 16   
   
Information  
 

 

1. Presentation rektor och elever Fotö skola 
Ann-Christin Bengtsson, lärare på Fotö skola, och elever på Fotö skola presenterade 
verksamheten. 

2. Fritidshemmens likvärdighetsarbete 
Johan Karlefjärd, rektor på Fotö skola, informerade om fritidshemmen i kommunen. 
Fokus låg på andel behörig personal, rekrytering och attraktiva arbetsplatser samt lo-
kaler och barngruppernas storlek. 

3. Skolchefen informerar 
Katarina Lindgren, skolchef, informerade om lokalfrågor (Bergagårdsskolan, Björkö 
skola och Hedens förskola) samt rekryteringar.  

4. Förskoleplanering 
Katarina Lindgren, skolchef, informerade om förskoleplanering. 

5. Kvalitetsrapport hem och skola 
Katarina Lindgren, skolchef, informerade om kvalitetsrapport hem och skola.  

6. Verksamhetsplan 
Katarina Lindgren, skolchef, informerade om verksamhetsplan. 

7. Rapport GR  
Martina Kjellqvist, ordförande, har fått en genomgång av läromedelscentralen, samt 
en rapport om studie- och yrkesvägledning.  

8. Rapport om kränkande behandling 
Andreas Persson, verksamhetssamordnare, informerade om rapporter om kränkande 
behandling. 

9. Frånvarorapportering 
Jacob Österlund, nämndsekreterare, informerade om frånvaro på kommunens skola 
under första kvartalet 2019. 

10. Ipads till politiker 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Ersättare som planerar att delta på mer än hälften av barn- och utbildningsnämndens 
sammanträden ges möjlighet att låna ipad av kommunen. 
 
 

11. Arvode kurser för förtroendevalda 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut: 
Såväl ledamöter som ersättare berättigas arvode för den tid de deltar i kommunens 
utbildningstillfällen för nyvalda förtroendevalda under våren 2019. 
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12. Övriga frågor 

a) Nicklas Attefjord (MP) ställde en fråga om barn- och ungdomspsykia-
trin/barnneurospsykiatrin på Öckerö. 

 

b) Michael Necke (M) ställde en fråga om återkoppling till frågor som elever ställde i 
presentationen i början av sammanträdet. 
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