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    Sammanträdesdatum   

Barn- och utbildningsnämnden 2019-11-20     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)  
 
Tjänstgörande ersättare Wilma Olsson (KD) för Nicklas Attefjord (MP) 

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

Bo Norrhem (L) 
   
 
Tjänstemän Katarina Lindgren, skolchef 

Malin Fogelström, verksamhetsutvecklare  
Jacob Österlund, nämndsekreterare 
Mats Sundström, ekonom 
Andreas Persson, verksamhetsadministratör 
Stefan Carmesund, rektor Öckerö seglande gymnasium 

 
Fackliga representanter Lena Ånskog 
 

Justering 
Justerare  Helene Berntsson (KD) 

 
 

Underskrifter 
Sekreterare   ........................................................................... §§ 44-54 
   Jacob Österlund                    
 
Ordförande   ........................................................................... 
  Martina Kjellqvist 
 
Justerare  ........................................................................... 
 Helene Berntsson 
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uppsättande      

Förvaringsplats för  Kommunkansliet, kommunhuset Öckerö 
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BUN § 44 Dnr BOU 39/19   
    
  

Uppföljning efter oktober   

 
Ärendet (sammanfattning) 
Prognosen visar på ett underskott om -6,3 mkr, en försämring mot prognosen 
efter augusti med -3 mkr. Förändringen avser i huvudsak ökade kostnader för 
köpta platser med -1,1 mkr och förändrad bedömning av lönekostnader om -1,4 
mkr.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-12 
Bilaga 1 Stratsysrapport: Uppföljning efter oktober 
Bilaga 2 Begäran om reservation av ej påbörjade investeringsprojekt 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att 
så sker. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Den negativa prognosen och informationen noteras 
2. Rapport avseende uppföljning av ekonomi överlämnas till kommunsty-

relsen för kännedom 
3. Begäran om reservation av ej påbörjade investeringsprojekt till 2020. 
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BUN § 45 Dnr BOU 107/19   
    
  

Interkommunal ersättning (IKE) inom förskola, pedagogisk om-
sorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och 
ISGR för år 2020 

 

 
Ärendet (sammanfattning) 
Föreliggande förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom rubricerade 
verksamheter kalenderåret 2020, för de kommuner som ingår i GR-området, 
har framtagits på uppdrag av GRs Utbildningsgrupp. Arbetet har utförts av en 
av Utbildningschefsnätverket tillsatt arbetsgrupp, bestående av skolekonomer, 
som i samverkan med medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag. Förslaget 
innehåller priser för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, 
fritidshem, grundsärskola och ISGR.  
 
Förslaget har sin utgångspunkt i bokslut 2018 med 2 års indexuppräkning, to-
talt 5,15%. Förslaget godkändes av GRs förbundsstyrelse 190927. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-31 
Bilaga 1: Förslag till interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk om-
sorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR kalenderå-
ret 2020. Prislistan återfinns som ”Bilaga 1, prislista” i GRs dokument. 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att 
så sker. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Interkommunal ersättning i Göteborgsregionen för kalenderåret 2020 inom för-
skola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola 
och ISGR fastställs i enlighet med förslag.  
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BUN § 46 Dnr BOU 106/19   
    
  

Interkommunal ersättning (IKE) inom gymnasieskolan och gymna-
siesärskolan för år 2020 

 

 
Ärendet (sammanfattning) 
Medlemskommunerna rekommenderas att fatta beslut om förslag till inter-
kommunal ersättning (IKE) för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göte-
borgsregionens kommuner kalenderåret 2020. Kommunernas beslut ska vara 
GR tillhanda senast 29 november 2019. 
 
Arbetet med interkommunal ersättning har utförts på uppdrag av Utbildnings-
chefsnätverket genom Gymnasieekonomnätverket bestående av gymnasieeko-
nomer, som i samverkan med medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag. 
Arbetet har byggt på de principer som fastställdes under läsåret 1997/1998. Den 
modell för beräkning av gymnasieskolans och gymnasiesärskolans kostnader, 
som introducerades då, bygger på ett cykliskt tankesätt. 
 
Förslaget har sin utgångspunkt i bokslut 2018 med 2 års indexuppräkning, to-
talt 4,8 %. För 2019 innebär det 2,212 % och för 2020 innebär det 2,532 %. För-
slaget godkändes av GR:s förbundsstyrelse 190927. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-01 
Bilaga 1: Förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gym-
nasiesärskolan kalenderåret 2020. 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att 
så sker. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Interkommunal ersättning (IKE) i Göteborgsregionen för kalenderåret 2020 
inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan fastställs i enlighet med förslag.  
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BUN § 47 Dnr BOU 108/19   
    
  

Interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal vuxenutbildning i 
göteborgsregionen för år 2020 

 

 
Ärendet (sammanfattning) 
Medlemskommunerna rekommenderas att fastställa priser för kommunal vux-
enutbildning i Göteborgsregionen 2020 enligt följande: 
 

för grundläggande kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per po-
äng. Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både genom 
klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning, 
 
för teoretiska gymnasiala kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per 
poäng. Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både genom 
klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning, 
 
för gymnasiala yrkeskurser och sammanhållna yrkesutbildningar tilläm-
pas bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner, 
 
för grundläggande och gymnasiala distanskurser tillämpas ett enhetspris 
på 36 kronor per poäng, 
 
för elever inom särskild utbildning för vuxna tillämpas bilaterala för-
handlingar mellan berörda kommuner, 
 
för utbildning i svenska för invandrare tillämpas ersättning enligt föl-
jande: 
- Studieväg 1: bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner 
- Studieväg 2: 56 kronor per timme 
- Studieväg 3: 42 kronor per timme, 
 
att ovanstående priser föreslås gälla under 2020 samt under tiden 
2019-07-01—2019-12-31 
 
Föreliggande förslag till interkommunal ersättning i Göteborgsregionen 
2020 avser de kurser inom kommunal vuxenutbildning som inte ingår i 
det regionala samverkansavtalet för utbildningar inom yrkesvux. 
 
Förslaget godkändes av GRs förbundsstyrelse 190927. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-01 
Bilaga 1: Förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal vuxenut-
bildning i Göteborgsregionen år 2020. 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att 
så sker. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Interkommunal ersättning i Göteborgsregionen för kalenderåret 2020 inom 
kommunal vuxenutbildning fastställs i enlighet med förslag.  
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BUN § 48 Dnr BOU 118/19   
    
  

Revidering av delegationsordning rörande tecknande av avtal samt 
upprättande av rutiner för klagomålshantering 

 

 
Ärendet (sammanfattning) 
Med stöd av Kommunallagen 7 kap 5-8 §§ får vissa ärenden inom Barn- 
och utbildningsnämndens ansvarsområde delegeras till någon annan att 
fatta beslut på nämndens vägnar. Delegering innebär med andra ord över-
låtande av beslutsfunktion.  

Den föreliggande revideringen innebär att tre punkter i besluts- och dele-
gationsordningen läggs till: 
 
Ansvar för att upprätta rutin för klagomålshantering Skolchef 

Tecknande av avtal som inte är av större principiell  Skolchef 
betydelse eller på annat sätt av större vikt  

Tecknande av avtal för respektive skol- eller  Rektor 
förskoleenhet    

 

Utöver detta har redaktionella förändringar gjorts. Hänvisningarna till 
kommunallagens paragrafer har uppdaterats för att stämma överens med 
2018 års kommunallag. Ordet ”Förskolechef” har bytts ut mot ”rektor”. 
Ordet ”Kommunchef” har bytts ut mot ”kommundirektör”. 

 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-06 
Förslag till besluts- och delegationsordning 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att 
så sker. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Besluts- och delegationsordning fastställs enligt förslag. Den reviderade delegat-
ionsordningen träder i kraft 2019-11-20. 
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BUN § 49 Dnr BOU 115/19   
    
  

Förslag till samverkansavtal kring vuxnas lärande i GR  

 
Ärendet (sammanfattning) 
Utbildningschefsnätverket tog på sitt decembermöte 2018 beslut om att ett nytt 
samverkansavtal avseende Göteborgsregionens yrkesutbildningar ska arbetas 
fram, vilket har gjorts enligt bilaga. Det nya samverkansavtalet kring vuxnas 
lärande i Göteborgsregionens föreslås träda i kraft 1 januari 2020. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-05 
Protokollsutdrag, § 73 
Samverkansavtal kring vuxnas lärande 2020 

 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att 
så sker. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Förslag till samverkansavtal kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen fast-
ställs. 
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BUN § 50 Dnr BOU 109/19   
    
  

Svar på medborgarförslag om att införa lärlingsutbildningar och obli
gatorisk praktik inom förskola, äldreomsorg och funktionshinder 

 

 
Ärendet (sammanfattning) 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslaget att införa lärlingsutbildningar 
inom Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet, samt att 
införa obligatorisk praktik under högstadiet inom områden som förskola, äldre-
omsorg och funktionshinder. 
 
Syftet med Studie- och yrkesvägledning och de praktikinslag som den kan inne-
hålla är enligt Skolverkets allmänna råd för arbete med studie- och yrkesvägled-
ning att visa på den mångfald av yrken och utbildningar som finns. Att begränsa 
elevernas möjlighet att göra praktik på olika typer av arbetsplatser får därför 
sägas stå i strid med de föreskrifter som reglerar Studie- och yrkesvägledning på 
högstadiet.  

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-11 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 2019-09-24, § 213 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 2019-09-05, § 80 
Medborgarförslag inkommet 2019-06-14 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att 
så sker. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Medborgarförslaget avstyrks. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet. 
 

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-11-20   

    
    
BUN § 51 Dnr BOU 116/19   
    
  

Svar på remiss näringslivsstrategiskt program  

 
Ärendet (sammanfattning) 
Kommunstyrelsen har givit Öckerö besök- och näringslivsenhet i uppdrag att ta 
fram ett näringslivsstrategiskt program (NSP) för Öckerö kommun. 

 

Öckerö besök- och näringslivsenhet har färdigställt programmet och sänder ut 
det på remiss till utvalda företag, organisationer samt kommunens nämnder. 

Remissförfarandet är den sista aktiviteten innan programmet överlämnas till 
kommunstyrelsen för beslut om antagande. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-04 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2019-10-15 § 230 
Öckerö kommun näringslivsstrategiska program 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att 
så sker. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har inget att erinra. 
 
Beslutet justeras omedelbart. 
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BUN §  Dnr BOU 123/19   
    
  

Studieresor till Polen  

 
Ärendet (sammanfattning) 
Elever i årskurs 9 i Öckerö kommun har under många år haft möjlighet att åka 
på studieresa till Krakow, Polen. I Krakow har elever och personal besökt 
Auschwitz och Birkenau. Även andra studiebesök har förekommit. 

Syftet med studieresan har varit att eleverna utvecklar såväl kunskaper om hi-
storiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. 
Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och där-
med uppfattningen om framtiden. Resan har varit ett arbetssätt för skolan att 
gestalta och förmedla människolivets okränkbarhet, individens frihet och in-
tegritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet 
mellan människor. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-10 
Barnhälsoplan för förskolan 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att 
så sker. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämndens beslutar att inte fortsättningsvis genomföra 
studieresor till Krakow, Polen för årskurs 9. 

 

Ronnie Bryngelsson (S) och Lena Berglund (S) deltar inte i beslutet. 
 
Protokollsanteckning 
Öckeröalliansen har gett Barn och utbildningsförvaltningen uppgiften, för att få 
en budget i balans 2020, att göra besparingar på totalt 6 miljoner kronor.  
Man avser att inte genomföra resorna till Polen för åk 9. Man uppger att detta 
skulle ge en besparing på 1.5 miljoner kronor. Det finns ingen budgetpost för 
 ”Polenresa åk 9”. Därför är också svårt att bedöma om summan är korrekt och 
om det skulle ge en sådan besparing.  
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För ett antal år sedan gav Kommunstyrelsen Barn och utbildning ett ramtillskott 
för att finansiera resorna, då man bedömde att värdet av dessa var så betydande 
och värdefulla för att eleverna skulle få insikt om de inhumana värderingar som 
möjliggjorde koncentrationslägren. 
  
Vi Socialdemokrater ser med stor oro på förslaget om att avsluta resorna till Po-
len.  I Läroplanen framgår det tydligt att skolan ska förmedla och förankra re-
spekt för mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar.  
  
Arbetet mot rasism och diskriminering behöver synliggöras, intensifieras och 
prioriteras inte monteras ner som en kortsiktig besparing.  
Vi socialdemokrater är av den uppfattningen att främlingsfientlighet och rasism 
måste förebyggas på alla sätt. 
  
I övrigt överlämnar man till förvaltningen att spara ytterligare 4.5 miljoner kro-
nor ”genom ett förändrat arbetssätt” utan att närmare ange summor  
på olika budgetposter.  
  
Ett sådant sätt att föreslå besparingar omöjliggör en kontroll av att besparingar-
na sker eller ens är möjliga. Dessutom ingår det i det politiska uppdraget att pri-
oritera samt att ta ställning till och ta ansvar för konsekvenserna av tagna be-
slut. Och även revisionen i kommunen måste kunna följa hur det går.  
  
Öckeröalliansen undandrar sig detta. Under innevarande budgetår 2019 har 
man dessutom redan prövat den här modellen utan någon som helst framgång. 
Att då också göra det för år 2020 förefaller överdrivet optimistiskt. 
 
Socialdemokraterna anser att Öckeröalliansens yrkade besparingsåtgärder får 
menliga konsekvenser för hela Barn och utbildningsnämnden ansvarsområde 
och att en konsekvensanalys måste göras innan ev. åtgärder genomförs.  
 
Analysen måste göras så tydlig att den som läser förstår vad det kommer att in-
nebära för dem som är våra ungdomar, barn och personal.  
Mot bakgrund av detta så deltar socialdemokraterna inte i beslutet  
  
Hönö 20/11-2019 
 
 
Ronnie Bryngelsson                                                                Lena Berglund   
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Barn- och utbildningsnämnden 2019-11-20  

   
   
BUN § 53 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 mars till och med juni redovisades för  
Barn- och utbildningsnämnden. 

 
  
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2019-11-20  
   
BUN § 54   
   
Information  
 

1. Presentation Stefan Carmesund 
Stefan Carmesund, rektor på Öckerö seglande gymnasium, presenterade gymnasiet 
med tyngdpunkt på det nya ekonomiprogrammet. 

2. Skolchefen informerar 
Katarina Lindgren, skolchef, informerade om aktuellt på förvaltningen. Informationen 
gällde Statsbidrag, Lärarassistenter, Läget på våra skolor, (med fokus på Bergagård, 
Bratteberg och Heden) Skolinspektionsärenden, Barn- och elevombudsmannen, 
Arena Öckerö, Möte med de fristående förskolorna och KIA. 

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

4. Kvalitetsrapport 
Malin Fogelström, verksamhetsutvecklare, informerade om Kvalitetsrapporter. 

5. Statistik sjukfrånvaro 
Anna Foss, HR-specialist, informerade om statistik om sjukfrånvaro. 

6. Rapport GR  
Katarina Lindgren, skolchef, informerade om vad som behandlats på utbildnings-
chefsnätverket. För nämndens ordförande fanns inget att rapportera 

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

8. Frånvarorapportering 
Jacob Österlund, nämndsekreterare, informerade om frånvaro på kommunens skolor. 

9. Övriga frågor 
Lena Berglund (S) ställer en fråga om huruvida vissa av barn- och utbildningsnämn-
dens sammanträden ska vara förlagda till skolor i framtiden. 
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