
 

ÖCKERÖ KOMMUN    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     Sida 
    Sammanträdesdatum   

Barn- och utbildningsnämnden 2019-05-09     1           
        
              
Plats och tid Lejonet, kommunhuset, kl 08.30-11.45 
   
Beslutande 
Ledamöter Martina Kjellqvist (KD)   Claes Sandros (KD) §§ 25-27 
  Michael Sjögren (KD)  Alf Benson (M) 

 Vera Molin (L)  Ronnie Bryngelsson (S) 
 Lena Berglund (S)  Nicklas Attefjord (MP) 
 

Tjänstgörande ersättare Isak Samuelsson (KD) §§23-24 Claes Danielsson (M) 
 
Övriga närvarande     
Ersättare Jan Ek (SD)   Göran Billvall (V) 

Wilma Olsson (KD)  Monica Eriksen (S) 
Bo Norrhem (L) 
 
 

 
Tjänstemän Katarina Lindgren, skolchef  

Jacob Österlund, nämndsekreterare 
Andreas Persson, verksamhetssamordnare 
Mats Sundström, ekonom 

  
 
  

Justering 
Justerare   Lena Berglund (S) 

 
 

Underskrifter 
Sekreterare   ........................................................................... §§ 24-27 
   Jacob Österlund                    
 
Ordförande   ........................................................................... 
  Martina Kjellqvist 
 
Justerare  ........................................................................... 
 Lena Berglund 

    ANSLAG/BEVIS 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ  Barn- och utbildningsnämnden     

Sammanträdesdatum 2019-05-09  

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

Förvaringsplats för  Kommunkansliet, kommunhuset Öckerö 
protokollet 
 

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

 
Utdragsbestyrkande   
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BUN § 24 Dnr 50/19   
    
  

Administrativ avgift för borttappat skolkort i grundskolan  

 
Ärendet 

I nuläget är det angivet att Öckerö Kommun tar en administrativ avgift då elever 
får ett nytt busskort. Avgiften motsvarar kostnaden för det som Västtrafik faktu-
rerar kommunen. Denna tjänsteskrivelse är ett förslag till en ökning av avgiften, 
som tydligare representerar administratörernas arbetsinsats.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-02 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
En avgift på 200 kronor införs för borttappat busskort. Kostnaden bör tydligt 
anges i skolskjutsreglerna samt på hemsidan. 
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BUN § 25 Dnr 52/19   
    
  

Svar på motion om införande av Vård- och Omsorgsprogrammet på 
Öckerö seglande gymnasieskola. 

 

 
Ärendet 

Boel Lanne, Nicklas Attefjord och Birgitta Abrahamsson (MP) har i en motion 
daterad 2018-05-22 föreslagit att ett Vård- och omsorgsprogram införs på Öck-
erö seglande gymnasieskola. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-02 
Motion om införande av Vård- och Omsorgsprogrammet på ÖSGy 
KS § 209-18 Motion om införande av Vård- och Omsorgsprogrammet på ÖSGy 

 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Nicklas Attefjord (MP) yrkar på att motionen tillstyrks. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens för-
slag om att avstyrka motionen och dels Nicklas Attefjords (MP) förslag om att 
tillstyrka motionen. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Motionen avstyrks. 
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BUN § 26 Dnr 51/19   
    
  

Avsteg från Ramprogram för Förskolan  

 
Ärendet 
2018-03-09 fattades beslut om att bygga en ny förskola i anslutning till Hedens 
förskola och skola. I samband med detta antogs också "Ramprogram för ny- 
eller ombyggnation av förskola Öckerö kommun"(Dnr 25/18) i vilket det tydligt 
framgår att nya förskolor skall utrustas med tillagningskök. På grund av 
närheten till det befintliga tillagningsköket på Hedens skola ställdes frågan till 
Kostchefen i Öckerö kommun om detta kök skulle kunna förse även den nya för-
skolan med mat. Kostchefen angav överkapaciteten i köket till 100 portion-
er/dag. Nybyggnationen av förskolan kommer endast att innebära en ökning av 
ca 40 portioner/dag, vilket innebär att det befintliga köket kommer att kunna 
tillgodose behovet av mat på den nya förskolan. I anslutning till detta behöver 
det i samarbete med kostenheten tas fram en plan för transporter av mat från 
Hedens skola till Hedens förskola, samt en plan för förvaring av matvagnar. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-03 

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

 

Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Ronnie Bryngelsson (S) föreslår att avsteget ska göras i samråd med skyddsom-
bud och kostenheten. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Att göra ett avsteg från "Ramprogram för ny- eller ombyggnation av förskola 
Öckerö kommun" i samband med nybyggnationen av förskola på Heden. Detta 
ska göras i samråd med skyddsombud och kostenheten. 
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BUN § 27   
   
Information  
 

1. Besök från Västergårdsskolan 
Elisabeth Söderström-Jones, rektor på Västergårdsskolan och förskolechef på Solha-
gens förskola, presenterade verksamheten. 

2. Besök från Hedens skola 
Victoria Johansson, rektor, och Lars Utbult, rektor, förskolechef och särskolechef, 
presenterade verksamheten på Hedens skola. 

3. Hur jobba med långtidsfrånvaro? 
Frågan om långtidsfrånvaro diskuterades mellan nämnden och Victoria Johansson, 
rektor, och Lars Utbult, rektor, förskolechef och särskolechef. 

4. Skolchefen informerar 
Katarina Lindgren, skolchef, informerade om skollokaler (Bergagårdsskolan, Björkö 
skola och Hedens förskola), skolinspektionsärenden (tre stycken), skolinspektionens 
enkät, rekryteringar och rapport från skolriksdagen. 

5. Förskoleplanering 
Katarina Lindgren, skolchef, informerade om förskoleplanering, med tyngdpunkt på 
antalet lediga platser på de olika enheterna. 

6. Rapport GR  
Det har inte varit någon GR-träff sedan förra sammanträdet. 

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

8. Information om skolpliktsbevakning 
Andreas Persson, verksamhetssamordnare, informerade om skolplikt och skolplikts-
bevakning.  

9. Kvalitetsarbete: Normer och värderingar 
Katarina Lindgren, skolchef, informerade om systematiskt kvalitetsarbete, denna 
gång med tema normer och värderingar. 

10. Övriga frågor 
 Nicklas Attefjord (MP) tog upp ämnet barn- och ungdomspsykiatri samt en fråga 
om skolplikt. 
Lena Berglund (S) tog upp trafiksituationen vid Bergagårdsskolan. 
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