
 

ÖCKERÖ KOMMUN    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     Sida 
    Sammanträdesdatum   

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-11      1           
        
              
Plats och tid Ängholmen, Öckerö bibliotek, kl 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)  Lena Berglund (S) 
Nicklas Attefjord (MP)  

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

Bo Norrhem (L)  Wilma Olsson (KD) 
   
 
Tjänstemän Katarina Lindgren, skolchef 

Malin Fogelström, verksamhetsutvecklare  
Jacob Österlund, nämndsekreterare 
Mats Sundström, ekonom 
Andreas Persson, verksamhetsadministratör 
 

 
Fackliga representanter Lena Ånskog 
 

Justering 
Justerare  Alf Benson (M) 

 
 

Underskrifter 
Sekreterare   ........................................................................... §§ 55- 
   Jacob Österlund                    
 
Ordförande   ........................................................................... 
  Martina Kjellqvist 
 
Justerare  ........................................................................... 
 Alf Benson 

    ANSLAG/BEVIS 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ  Barn- och utbildningsnämnden     

Sammanträdesdatum 2019-12-11  

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

Förvaringsplats för  Kommunkansliet, kommunhuset Öckerö 
protokollet 
 
Underskrift  ............................................................................ 
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BUN § 55 Dnr BOU 97/19   
    
  

Uppdragshandling 2   

 
Ärendet (sammanfattning) 
I enlighet med fullmäktiges beslut (2016-12-15) om ”Årsplan för ledning och 
styrning” ska nämnden besluta om uppdrag 2 inklusive budget. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-28 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att 
så sker. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningschefens förslag på upp-
drag 2. 
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BUN § 56 Dnr BOU 140/19   
    
  

Barn- och elevpeng till kommunala skolor och förskolor 2020 
 

 

 
Ärendet (sammanfattning) 
Barn-elevpengen ligger till grund för fördelning av budget 2020 till rektorer och 
förskolechefer. Då förvaltningens medelstilldelning för år 2020 är begränsad till 
1%, och eftersom de kommunala förskolornas och skolornas verksamheter be-
höver anpassas till minskat barnantal, föreslås att de kommunala enheterna får 
en oförändrad elevpeng för 2020 jämfört med 2019. 
 
FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM 

Årskursintervall 2020 
Belopp/elever 

2019 Be-
lopp/elev Förändring 

Elever Förskoleklass 27 728 27 728 0 
Elever årskurs 1−6  47 602 47 602 0 
Elever årskurs 7−9 58 968 58 968 0 
Elever fritidshem F−årskurs 3 30 372 30 372 0 
Elever fritidshem årskurs 4−6 10 326 10 124 0 
 
 
FÖRSKOLA 

Årskursintervall 2020 
Belopp/elev 

2019 
Belopp/elev 

Förändring 
 

Barn 1−2 år med upp till 15 tim/vecka 76 316 76 316 0 
Barn 1−2 år med mer än 15 tim/vecka 127 194 127 194 0 
Barn 3−5 år med upp till 15 tim/vecka 52 438 52 438 0 
Barn 3−5 år med mer än 15 tim/vecka 87 396  87 396  0 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-12-05 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att skicka med skolchefen att ta fram en 
ny modell för att fördela resurser rörande barn- och elevpengen. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att 
så sker. 
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och elevpeng till kommunal förskola, fritidshem, förskoleklass och 

grundskola för 2020 fastställs i enlighet med förslag nedan. 
För fördelning av resurser till förskola, fritidshem, förskoleklass och grund-

skola på Rörö samt grundskola, förskoleklass och fritidshem på Hälsö och 
Fotö används inte barn- och elevpeng som fördelningsprincip. 

Barn- och utbildningsnämnden ger i uppdrag till skolchefen att ta fram en ny 
modell för att fördela resurser rörande barn- och elevpengen. 
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BUN § 57 Dnr BOU 141/19   
    

Barn- och elevpeng fristående skolor förskolor 2020 
 

 
Ärendet (sammanfattning) 
Bidraget till fristående förskolor, fritidshem, förskoleklass och grundskola ska bestå 
av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. Grundbeloppet ska avse ersätt-
ning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervär-
desskatt och lokalkostnader. Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder 
som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamhet-
en. ( Skollagen 8 kap 21-22§, 9 kap 19-20§, 10 kap 37-38§, 14 kap 15- 16§, 25 kap 11-
13§.) 

Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd 
eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Tilläggsbeloppet för en elev i behov av 
särskilt stöd ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov. Beslut om tilläggs-
belopp fattas av chef för centrala elevhälsan. 

Beräkningsmodellen för grundbeloppet i Barn- och elevpengen är oförändrad 
mot föregående år. Barn- och elevpengen räknas fram utifrån den genomsnitt-
liga beräknade kostnaden per barn, elev och verksamhet. Medellönen i Öckerö 
kommun används som bas i beräkningsmodellen. Beloppet för årskurs 1-9 är 
viktad utifrån timplan. Barn- och elevpengen i förskolan och inom pedagogisk 
omsorg är viktad utifrån vistelsetid och ålder. 
 
För fördelning av resurser till förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola på 
Rörö samt grundskola, förskoleklass och fritidshem på Hälsö, Fotö används inte 
barn- och elevpeng som fördelningsprincip i kommunen. Extra kostnader, 2,5 mkr 
exkl lokalkostnader som ingår i de genomsnittliga lokalkostnaden, för dessa verk-
samheter ingår i barn- elevpeng i fördelning till enskild verksamhet. 

Barn-och utbildningsförvaltningens ramtilldelning för 2020 från Kommunfullmäk-
tige har ökat med 1%. De fristående enheterna erhåller liksom förvaltningen 1% ök-
ning på 2019 års barn- och elevpeng.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-12-05 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att 
så sker. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och elevpeng till fristående förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem 
för 2020 fastställs i enlighet med förslag nedan. 
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BUN § 58 Dnr BOU 142/19   
    
  

Elevpeng fristående gymnasieskolor 2020  

 
Ärendet (sammanfattning) 
Bestämmelser om ersättningar till fristående gymnasieskolor innebär att bidraget ska grun-
das på kommunens budget för den egna gymnasieskolan. Kommunen ska för varje gymna-
sieprogram som kommunen erbjuder fastställa bidraget per elev som består av ett grundbe-
lopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. 

Med program eller utbildning som kommunen erbjuder avses utbildning i egen regi alterna-
tivt genom ett samverkansavtal. 

Grundbeloppet ska avse ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, admi-
nistration 3 procent, moms 6 procent och lokalkostnader.  

Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska 
erbjudas modersmålsundervisning. Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd ska 
vara individuellt bestämt utifrån elevens behov. Tilldelning av eventuella tilläggsbelopp sker 
via ett ansökningsförfarande på fastställd blankett 

Beslut om tilläggsbelopp fattas av chef för centrala elevhälsan. 

För utbildning på nationella program och nationella inriktningar som hemkommunen er-
bjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 
fördelningar av resurser till det programmet eller den inriktningen.  

För utbildning på särskilda varianter ska hemkommunen betala det grundbelopp som har 
beslutats i varje särskilt fall av Statens skolverk (SL 16 kap 52-55 §).  

För utbildning på program som inte finns i egen regi men inom samverkansavtal ska hem-
kommunen betala det grundbelopp som beslutats i kommunens fastställda prislista. För 
utbildning på program som inte finns i egen regi och ej heller inom samverkansavtalet ska 
hemkommunen betala det grundbelopp som beslutats enligt riksprislistan.  

Programinriktat val för grupp: Programpris samt schablontillägg om 7 400 kr/år. Yrkesin-
troduktion för grupp: Närmaste programpris samt schablontillägg om 15 800 kr/år. I tilläg-
get ingår bland annat ersättning för grundskolans ämnen (jfr Skolverkets belopp). 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-12-05 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att 
så sker. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Elevpeng till fristående gymnasieskolor för 2020 fastställs i enlighet med förslag nedan. 
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BUN § 59 Dnr BOU 136/19   
    
  

Intern kontrollplan samt information om verksamhetsplan   

 
Ärendet (sammanfattning) 
Varje år formulerar barn- och utbildningsförvaltningen en verksamhetsplan som dels 
syftar till att beskriva förutsättningar för verksamheten så som lagar, strategier, planer 
policys etc. men som också syftar till att vara ett strategiskt dokument där förvaltningen 
kan beskriva viktiga strategiska utmaningar samt hur förvaltningen ska arbeta med 
dessa.  
 
Genom SWOT-analys har förvaltningen prioriterat tre utmaningar och viktiga strate-
giska områden. För 2020 är dessa: kompetensförsörjning, elevnärvaro samt likvärdig-
het.  
 
I verksamhetsplanen beskrivs hur förvaltningen ska arbeta för att stärka arbetet inom 
dessa områden. Som en del av verksamhetsplanen finns också den interna kontrollpla-
nen som barn- och utbildningsnämnden beslutar om. Den interna kontrollplanen är en 
riskbedömning på de uppgifter som finns i uppdragshandlingen för barn- och utbild-
ningsnämnden.   
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-28 
 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att 
så sker. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner den framtagna interna kontrollpla-
nen. 

2. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen om verksamhetsplan 
2020. 
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BUN § 60 Dnr BOU 135/19   
    
  

Ändrat brytdatum för barnomsorgen  

 
Ärendet (sammanfattning) 
I nuläget är brytdatumet ÅÅ-06-30, vilket innebär att barnet går från att 
tillhöra förskolan till att tillhöra grundskolan. Brytdatumet är också aktu-
ellt när barnen i förskolan börjar omfattas av den allmänna förskolan (3-5 
år). Brytdatumet uppfattas som otydligt av vårdnadshavare. Förslaget är 
därför att brytdatumet ska ändras för att mer tydligt följa grundskolans 
läsårstider.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-28 
 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att 
så sker. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ändra brytdatum i barnomsorgen, 
från ÅÅ-06-30 till ÅÅ-07-31.  
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BUN § 61 Dnr BOU 120/19   
    
  

Sammanträdesplan för barn- och utbildningsnämnden 2020  

 
Ärendet (sammanfattning) 
En sammanträdesplan tillika nämndprocessplan har tagits fram för 2020. 

Vid behov kan sammanträden läggas till eller ställas in. Den godkända samman-
trädesplanen publiceras på kommunens hemsida för att allmänheten ska kunna 
ta del av informationen och bättre kunna följa med i beslutsprocesserna. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-04 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att 
så sker. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Sammanträdesplan för barn- och utbildningsnämnden 2020 godkänns. 
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BUN § 62   
   
Information  
 

 

1. Pågående verksamhetsöversyn inför budget 2020 
Katarina Lindgren, skolchef, informerade om organisationsförändringar inför budget 
2020. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet. Förvaltningen arbetar vidare med risk- och 
konsekvensanalys för förslaget. Nämnden arbetar vidare med förslaget. 
 

2. Skolchefen informerar 
Katarina Lindgren, skolchef, informerade om aktuellt på förvaltningen. Bland annat 
gjordes en tillbakablick på 2019 och vad som hänt under året.  

3. Muntlig ekonomisk prognos 
Mats Sundström, ekonom, redogjorde för det ekonomiska läget. 

4. Förskoleplanering 
Andreas Persson, verksamhetsadministratör, informerade om förskoleplanering och 
antalet lediga platser på de olika enheterna. 

5. Rapport om kränkande behandling 
Andreas Persson, verksamhetsadministratör, informerade om rapporter om krän-
kande behandling. Totalt 11 ärenden. 

6. Rapport GR  
Katarina Lindgren, skolchef, informerade om vad som behandlats på utbildnings-
chefsnätverket, bland annat läsårstider för nästa läsår. Martina Kjellqvist, ordförande, 
informerade om diskussioner om skolans utmaningar för framtiden samt om praktik-
platsen.se. 

7. Arvode för utbildning med Axel Danielsson 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att arvode utgår till ledamöter och tjänstgö-
rande ersättare för utbildningen för förtroendevalda med Axel Danielsson den 28 feb-
ruari 2020. 
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