
 

ÖCKERÖ KOMMUN    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     Sida 
    Sammanträdesdatum   
Utbildnings- kultur- och fritidsnämnden  2022-02-09               1          
        
              
Plats och tid Öckerösalen/distans, kommunhuset, kl. 08.30-11.30 
Beslutande 
Ledamöter Eva Wallin (KD)   Helene Berndtsson (M) 

Emil Beijer (KD)  Birgitta Abrahamsson (MP
Vera Molin (L)  Michael Sjögren (KD) 

 Alf Benson (M)  Ronnie Bryngelsson (S) 
 Lena Berglund (S)   
  
       
Tjänstgörande ersättare Från kl. 11.00 Claes Danielsson (M) ersätter Michael Sjögren (KD)  
 
Övriga närvarande  
Ersättare Claes Danielsson (M), Göran Billvall (V) 

 
Tjänstemän Katarina Lindgren, skolchef 

Malin Fogelström, verksamhetsutvecklare  
Patrik Finn, utvecklingsledare § 5 
Linda Andersson, verksamhetsutvecklare § 5 

 Ingela Skallberg, ekonom §§ 2-3 
Ellen Borgqvist, kommunsekreterare 

 Stefan Carmesund, rektor gymnasieskolan § 5 
 
 

Fackliga representanter Anna Ågren, Lärarförbundet 

Justering 
Justerare  Ronnie Bryngelsson  

 

Underskrifter 
Sekreterare   ........................................................................... §§ 1-5 
   Ellen Borgqvist                     
 
Ordförande   ........................................................................... 
  Eva Wallin 
 
Justerare  ........................................................................... 
 Ronnie Bryngelsson  

 

    ANSLAG/BEVIS 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ  Barn- och utbildningsnämnden     

Sammanträdesdatum 2022-02-09  

Datum för anslags 2021- Datum för anslags nedtagande       2021- 
uppsättande      

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

 
Utdragsbestyrkande   
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                     
Utbildnings-, kultur och fritidsnämnden 2022-02-09  

   
UKF § 1 Dnr BOU 0005/22  
   
Ungdomsinflytande 2022 
 
 

Ärende 
Regeringens mål för ungdomspolitiken är att ”alla ungdomar ska ha goda lev-
nadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen”.  
I kommunens vision, Öckerö 365 – en levande skärgårdskommun med männi-
skan i centrum, står att våra invånare, särskilt de unga, känner att de har infly-
tande och är delaktiga i samhället.  

Under 2021 har fyra Demokratiforum genomförts. Dessa tillfällen har planerats 
och arrangerats av folkhälsoutvecklare samt enhetschef ungdom. Från och med 
2020 har elever tillsammans med samhällslärare varit involverade i att föreslå 
teman till Demokratiforum och efter önskemål från skolan har vi även involverat 
elever i återkopplingen till skolklasserna.  

Syftet med aktiviteter kring ungdomsinflytande är att de unga ska få möjlighet 
att lyfta sina tankar och åsikter direkt till beslutsfattare och att politiker i sin tur 
ska få kännedom om hur ungdomar tänker kring kommunen och dess verksam-
hetsområden. 
 
För att uppnå ökat ungdomsinflytande föreslås för år 2022 tre Demokratiforum.  
Det innebär att sju politiker och cirka 30 högstadie- och gymnasieelever från 
kommunens skolor möts och pratar politik utifrån ett aktuellt tema. Dessa till-
fällen kommer genomföras digitalt på grund av restriktionerna/pandemin. Vid 
möjlighet till fysiska möten kommer dessa genomföras i kommunens lokaler.   

Förslag på datum för Demokratiforum 2022: 

• Tisdag 29 mars 
• Torsdag 12 maj 
• Torsdag 17 november  

 
När 2022 års aktiviteter är genomförda återkopplas de till Utbildnings-, kultur- 
och fritidsnämnden, samt Socialnämnden.  
 

Beslutsunderlag 
Utbildnings-, kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-
05 
 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Utbildnings-, kultur och fritidsnämnden 2022-02-09  
   
Fortsättning UKF § 1 Dnr BOU 0005/22  
   
Ungdomsinflytande 2022 
 

 

Utbildnings-, kultur och fritidsnämndens beslut 
Demokratiforum ska genomföras för högstadie- och gymnasieelever där politi-
ker från partier representerade i kommunfullmäktige bjuds in att delta. 

Arvode utgår till ledamöter och ersättare som deltar under Demokratiforum 
2022 datumen: 29 mars, 12 maj och 17 november.  
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Utbildnings-, kultur och fritidsnämnden 2022-02-09  

   
UKF § 2 Dnr BOU 15/21  
   
Uppföljning efter december  
 
 

Ärende 
Ekonomisk uppföljning av Utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltningen, årsbokslut och 
verksamhetsberättelse 2021. Årsbokslutet avser såväl drift- som investeringsverksam-
het.  På grund av stopp av publicering av statistik går det inte att tillgå alla mått, uppda-
tering kommer göras så fort som möjligt.  
 
Drift: Bokslutet visar ett resultat på -750 tkr jämfört med budget. Orsakerna beror 
främst på förskola -4 800 tkr, köpta platser -2 500 tkr samt höga kostnader relaterade 
till höga sjuktal, omorganisation samt färre antal barn.  

Grundskola inklusive fritidshem har en avvikelse på – 3 000 tkr. Detta beror främst på 
att   F - 6 skolorna har svårt att hålla budget, trots omställningen som gjordes inför ht 
2021. Den främsta orsaken är för få elever och många små skolor. Årskurs 7 - 9 balanse-
rar upp en del av resultatet för grundskolan.  

 

Beslutsunderlag 
Utbildnings-, kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-
27 
Uppföljning efter december, Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden Jan-Dec 
2021 
 

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

 

Utbildnings-, kultur och fritidsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet och skickas vidare till Kommunstyrelsen för kän-
nedom 
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Utbildnings-, kultur och fritidsnämnden 2022-02-09  

   
UKF § 3 Dnr BOU 0003/22    
   
Barn- och elevpeng till fristående förskolor och skolor 
 
 

Ärende 
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 verksamheten 
(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 beräknad en-
ligt en ny modell som enbart används för att beräkna bidrag till fristående en-
heter. Tidigare modell innefattade både beräkning av extern och intern elev-
peng. Barn- och elevpengen har räknats fram utifrån den genomsnittliga budge-
terade kostnaden per barn, elev och verksamhet.  
  
 

Beslutsunderlag 
Utbildnings-, kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-
28 
 

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

 

Utbildnings-, kultur och fritidsnämndens beslut 
Barn- och elevpeng till fristående förskola, förskoleklass, grundskola och fritids-
hem för 2022 fastställs i enlighet med förslag nedan. 

Paragrafen justeras omedelbart 
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Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden  2022-02-09   

    
    
UKF § 4 Dnr BOU 0004/22   
    
Redovisning av delegationsbeslut   

  

 

Ärende 
Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till 
ordförande och tjänstemän i enlighet med Utbildnings-, kultur- och fritids-
nämndens delegationsordning.  

Besluten ska redovisas till Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden. Redovis-
ningen innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer delegationsbesluten.  

Beslut fattade på delegation under perioden 2021-12-13 till och med 2022-02-08 
redovisades för Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden. 

 
Delegationsbeslut att rapportera 
Placering Hedens förskola 
Placering hedens förskola  
Beviljad skolskjuts med självskjutsning 
Beviljad skolskjuts med busskort 
Beviljad skolskjuts med busskort  
 
Beslut om kombinerad när- och fjärrundervisning för Hedens skola 7 – 9 
Beslut om fjärr- eller distansundervisning för Hedens skola årskurs 5 
Beslut om kombinerad när- och fjärrundervisning för Brattebergsskolan 7 - 9 
 
Ordförandebeslut: 
Entledigande av dataskyddsombud 2021-12-20 
Delegationsrätt för beslut om fjärr- och distansundervisning 2022-01-25 
Tillfällig stängning av skolenhet – Hedens förskola 2022-02-02 
 
  
Utbildnings-, kultur- och fritidsnämndens beslut 
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 
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Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden  2022-02-09                                                                     
     
UKF § 5    
    
Information   

 

1. Verksamhetsbesök gymnasieskolan  
Stefan Carmesund, rektor, redogör för gymnasieskolans arbete den senaste tiden 
och pandemins påverkan. Han informerar även om kommande planering samt 
svarar på nämndens frågor.  

2. Uppföljning av skolfrånvaro kvartal 4 2021  
Ellen Borgqvist, kommunsekreterare, redogör för skolfrånvaron för kvartal fyra 
år 2021.  

3. Kvalitetsrapport  
Malin Fogelström, verksamhetsutvecklare, informerar om den senaste kvalitets-
rapporten. Bland annat lyfts pandemins påverkan samt relevanta projekt för 
kvalitetsarbetet.  

4. Information om Lupp-samverkan 
Malin Fogelström, verksamhetsutvecklare, informerar om Lupp-samverkan. In-
nebörden av kommande samverkan och förväntade effekter av kommunens del-
tagande.   

5. Kränkande behandling 
Patrik Finn, utvecklingsledare, rapporterar om kränkande behandling. Bland 
annat redogörs för jämförelser över tid avseende rapporterade kränkande be-
handlingar.  

6. Förskoleplanering  
Linda Andersson, verksamhetsutvecklare, informerar om hur förskolekön ser ut 
just nu, för kommunens förskolor.  

7. Förvaltningschefen informerar  
Katarina Lindgren, förvaltningschef, informerar om senaste nytt i förvaltningen. 
Bland annat ges en lägesrapport gällande Covid19 i förvaltningen, information 
om skolinspektionens rapport om distansundervisningens påverkan och förvalt-
ningens förändrade ledningsorganisation.  

8. Rapport från Göteborgsregionen 

Katarina Lindgren, förvaltningschef, informerar om senaste mötet med utbild-
ningschefsnätverket inom GR. Bland annat diskuterades ett nytt avtal för gym-
nasiesamverkan och en det gavs en lägesrapport från arbetet med övningsskola 
för VFU. 

9. Övriga frågor  

Ronnie Bryngelsson (S) ställer en fråga: finns det en skolvärd på Brattebergssko-
lan? Frågan ställs med anledning av frågor om ofredanden på toaletter i skolan.  

Katarina Lindgren, förvaltningschef, svarar: ja, det finns. Vidare är det viktigt att 
lärare rapporterar kränkande behandlingar.  
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