
 

ÖCKERÖ KOMMUN    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     Sida 
    Sammanträdesdatum   

Barn- och utbildningsnämnden 2019-04-10     1           
        
              
Plats och tid Lejonet, kommunhuset, kl 08.30-11.50 
   
Beslutande 
Ledamöter Martina Kjellqvist (KD)   Claes Sandros (KD) 
  Helene Berndtsson (M)  Alf Benson (M) 

 Vera Molin (L)  Ronnie Bryngelsson (S) 
 Lena Berglund (S)   
 

Tjänstgörande ersättare Isak Samuelsson (KD)  Göran Billvall (V) 
 
Övriga närvarande     
Ersättare Jan Ek (SD)   Claes Danielsson (M) 

Michael Necke (M)  Monica Eriksen (S) 
 
 

 
Tjänstemän Katarina Lindgren, skolchef  

Jacob Österlund, nämndsekreterare 
Andreas Persson, verksamhetssamordnare 

 Anna Bondemark, chef centrala elevhälsan 
Madeleine Andersson-Wäli, dataskyddsombud 

 
  

Justering 
Justerare   Ronnie Bryngelsson (S) 

 
 

Underskrifter 
Sekreterare   ........................................................................... §§ 17-22 
   Jacob Österlund                    
 
Ordförande   ........................................................................... 
  Martina Kjellqvist 
 
Justerare  ........................................................................... 
 Ronnie Bryngelsson 

    ANSLAG/BEVIS 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ  Barn- och utbildningsnämnden     

Sammanträdesdatum 2019-04-10  

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

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

 
Utdragsbestyrkande   
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BUN § 17 Dnr 33/19   
    
  

  

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 2018 
 

Ärendet 
En patientsäkerhetsberättelse ska årligen upprättas för elevhälsans medicinska 
insats. Förvaltningen har upprättat ett förslag till patientsäkerhetsberättelse för 
Öckerö kommun 2018. 
 
Den 1 januari 2011 infördes en patientsäkerhetslag SFS 2010:659 och SOFSF 
2011:9. Syftet med lagen är att göra vården säkrare. Enligt Patientsäkerhetsla-
gen (2010:659) 3 kap. 10§ ska en patientsäkerhetsberättelse upprättas senast 
den 1 mars varje år. 

Skollagen anger att det ska finnas en elevhälsa, dess sammansättning samt ger 
vägledning om elevhälsans övergripande mål och innehåll. De medicinska insat-
serna i skolans elevhälsa utförs av skolsköterskor och skolläkare och är en egen 
verksamhetsgren inom elevhälsan. Barn-och utbildningsnämnden är vårdgivare 
för den hälso-och sjukvårdsverksamhet som bedrivs inom elevhälsan. Hälso- 
och sjukvård i skolan styrs av samma lagar och regler som all annan hälso- och 
sjukvård i landet. 

Verksamhetschefen för elevhälsans medicinska insats har ledningsansvar för all 
hälso-och sjukvård inom elevhälsan. Verksamhetschefen planerar, leder, kon-
trollerar, dokumenterar och redovisar skolhälsovårdens (EMI) arbete. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-18 
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 2018 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Patientsäkerhetsberättelsen för den hälso-och sjukvård som bedrivits inom 
elevhälsan för 2018 godkänns. 
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BUN § 18 Dnr 42/19   
    
  

  

Åtgärdsplan, budgetuppföljning februari 2019 

Ärendet 
Utfall efter februari månad ligger på 18,7 % i jämförelse med budget, riktpunkt 
17 %. Prognosen visar på ett underskott om – 9 250 tkr. 
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på åtgärdsplan som ger en effekt på 3 
900 tkr för 2019. 
 
Enhet Ekonomisk effekt, 2019 

Förvaltningen, centralt 750 000 kr 

Bergagårdsskolan 200 000 kr 

Bratteberg F-6, Hälsö, Roses 400 000 kr 

Bratteberg 7-9 350 000 kr 

Fotö 200 000 kr 

Förskolor Hönö 214 000 kr 

Förskolor Öckerö 100 000 kr 

Heden fsk, Hedens skola F-6 845 000 kr 

Hedens skola 7-9 400 000 kr 

Kompassen, Rörö 120 000 kr 

Solhagen, Västergård 150 000 kr 

Centrala elevhälsan 0 kr 

Kulturskolan 25 000 kr 

Gymnasiet och vux 150 000 kr 

Totalt 3 904 000 kr 

 
 
I anslutning till åtgärdsplan har också en konsekvensbeskrivning och riskbe-
dömning tagits fram. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-03 
Åtgärdsplan, budgetuppföljning februari 2019 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag 

till åtgärdsplan. 
2. Åtgärdsplanen kommer att följas upp på nämndens möten under resten 

av året. 
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BUN § 19 Dnr 31/19   
    
  

  

Överföring  
 

Ärendet 
Ronnie Bryngelsson (S) har i en motion daterad 2018-12-11 föreslagit: 

- att kommunfullmäktige ger Barn och utbildningsförvaltningen I uppdrag att 
utarbeta en gemensam utbildningsplan gällande trafiksäkerhet, inom förvalt-
ningens verksamhetsområde och att man utvärderar den årligen.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-01 
Motion (S) om trafikundervisning 
KS § 36-19 Motion (S) om trafikundervisning 

 

Ledamöternas förslag på sammanträdet 

Ronnie Bryngelsson (S) yrkar på att motionen tillstyrks. 

 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, dels Ronnie Bryngelssons (S) 
förslag, dels förvaltningens förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra 
och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens för-
slag.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Motionen anses besvarad. 

 
Reservationer  

Ronnie Bryngelsson (S), Lena Berglund (S) och Göran Billvall (V) reserverar sig mot 
beslutet. 
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BUN § 20 Dnr 43/19   
    
  

  

Yttrande till skolinspektionen angående fristående gymnasieskolor in-
för ht 2020 
 

Ärendet 
Skolinspektionen har gett Öckerö kommun tillfälle att yttra sig över ansökningar 
om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående gymnasieskolor.  

Syftet med kommunernas yttrande är att ge Skolinspektionen ett underlag för 
att kunna bedöma om etablering av den fristående skolan kan medföra påtagliga 
negativa följder på sikt för skolväsendet i kommunen eller i regionen. Kommu-
nen bör till sitt yttrande bifoga en konsekvensbeskrivning. Konsekvensbeskriv-
ningen bör innehålla en redogörelse av de ekonomiska, pedagogiska och organi-
satoriska konsekvenser en eventuell etablering får för eleverna eller för den del 
av skolväsendet som anordnas av det allmänna. 
 
Till yttrandet bör kommunen, enligt Skolinspektionen, bifoga en konsekvensbe-
skrivning.  

Av konsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka ekonomiska, organisatoriska 
och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökan-
dens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. 
För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder 
en etablering kan medföra bör kommunen även bifoga följande: 

1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande 
fem åren (år 2019-2024). 

2. En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasie-
skolor i kommunen som idag erbjuder de sökta programmen och in-
riktningarna. 

3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser vid kommunala re-
spektive fristående gymnasieskolor i kommunen. 

4. Uppgift om vilka program och inriktningar kommunen avser att er-
bjuda läsåret 2019/2020 Om program och inriktningar är fastställda 
för läsåret 2019/2020, bifoga även dessa. 

5. Uppgift om vilket elevantal som är nödvändigt per program och in-
riktning för att kommunen ska kunna bedriva utbildningen av god 
kvalitet. 

6. Uppgift om vilka kommuner/förbund ni har samverkansavtal med. 
 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-04 
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Ansökan utökning och nystart friskolor Gbg inför ht 2020 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden avstår från att lämna yttrande 
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BUN § 21 Dnr 40/19   
    
  

  

Utseende av skolchef  
 

Ärendet 
Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen med att se till att de före-
skrifter som gäller för utbildningen följs. Med föreskrifter menas alla be-
stämmelser i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för 
utbildningen. Sådana föreskrifter finns i första hand i skollagen och anslu-
tande författningar, men även i till exempel arbetsmiljölagen (1977:1160) 
och diskrimineringslagen (2008:567). I uppdraget att se till att alla före-
skrifter för utbildningen följs ingår även det systematiska kvalitetsarbetet. 

Enligt prop 2017:18:182 Samling för skolan är det från och med 
2018-07-01 Huvudmannen som ska utse Skolchefen. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-28 
Lagändring 2018 – utse skolchef 

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

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Katarina Lindgren utses till skolchef i Öckerö kommun. 
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BUN § 22   
   
Information  
 
 

1. Skolchefen informerar 
Katarina Lindgren, skolchef, informerade om partnerskap med Kenya, återrapporte-
ring av frånvaroärenden från BUN i mars, skollokaler (Bergagårdsskolan, Björkö skola 
och Hedens förskola), rekryteringar, temagrupp barn och unga, nya program på gym-
nasiet, kvalitetsarbete samt preliminär antagning till gymnasiet. 

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

3. Rapport GR  
Martina Kjellqvist, ordförande, informerade om att hon varit på möte på GR angående 
den så kallade första april-processen, gällande antagning till gymnasiet. Katarina 
Lindgren, skolchef, ska på nätverksträff på fredag. 

4. Rapport om kränkande behandling 
Andreas Persson, verksamhetssamordnare, informerade om rapporter om kränkande 
behandling. Det redogörs för tio ärenden. 

5. Information från GR:s dataskyddsombud 
Madeleine Arvidsson-Wäli, dataskyddsombud, informerade om GDPR. 

6. Information om elevhälsan 
Anna Bondemark, chef för centrala elevhälsan, inledde sammanträdet med att presen-
tera centrala elevhälsans verksamhet. 
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