
ÖCKERÖ KOMMUN   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21    1  

Plats och tid Lejonet, Öckerö kommunhus, kl 08.30-12.40
Beslutande 
Ledamöter Eva Wallin (KD)  Ronnie Bryngelsson (S) 

Michael Sjögren (KD) Nicklas Attefjord (MP) 
 Lena Berglund (S) Helene Berndtsson (M) 
 Vera Molin (L) Alf Benson (M) 

Tjänstgörande Ersättare Claes Danielsson (M) 

Övriga närvarande 
Ersättare Jan Ek (SD) 

Tjänstemän Katarina Lindgren, skolchef 
Jacob Österlund, nämndsekreterare 
Malin Fogelström, verksamhetsutvecklare 
Ingela Andersson-Skallberg, ekonom 
Patrik Finn, utvecklingsledare 
Håkan Fransson, drogförebyggare 
Per Idström, enhetschef behandlingsenheten 
Anna Foss, HR-specialist 

Fackliga representanter Lena Ånskog 

Justering 
Justerare Vera Molin 

Underskrifter 
Sekreterare  ........................................................................... §§ 36-39 

Jacob Österlund 

Ordförande ........................................................................... 
Eva Wallin 
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Vera Molin 
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BUN § 36 Dnr BOU 60/20 

Svar på medborgarförslag om förarbevis för fritidsbåtar 

Ärende 
Barn- och utbildningsförvaltningen har ombetts yttra sig över ett medborgarför-
slag om att erbjuda elever/ungdomar i Öckerö Kommun att från högstadiet upp 
till 18 år ta förarintyg för fritidsbåtar som inkommit. Behovet bakom förslaget 
anges vara att Öckerö kommun är en Ö-kommun och att massor av ungdomar 
är ute på havet utan kunskaper om vare sig regler eller faror. Förslagsställaren 
anger tre möjligheter att kunna genomföra en sådan utbildning. 

1. Som tidigare genom skolan.

2. Sponsrad utbildning genom Seglargymnasiet öppen för alla efter skolan mot
avgift.

3, Annan privat regi mot avgift. 

Barn- och utbildningsförvaltningen delar förslagsställarens åsikt om att det är 
angeläget att barn och unga skaffar sig kunskaper om att vara ute på sjön, för att 
på så sätt kunna tillgodogöra sig vår närmiljö på ett säkert och ansvarsfullt sätt. 
Barn- och utbildningsförvaltningen har dock inga möjligheter att stå för denna 
utbildning. Elevens val, där möjligheter att ta förarbevis tidigare funnits, håller 
på att fasas ut med anledning av nya timplaner i grundskolan och är helt borta i 
och med läsåret 2021-2022. Öckerö Seglande Gymnasieskolan får sina ekono-
miska medel för att bedriva gymnasieutbildning från övriga kommuner inom 
GR och dessa kan bara användas för att bedriva just gymnasieutbildning. Åter-
står då att utbildning för att erhålla Förarbevis anordnas i privat regi eller av 
andra aktörer som bedriver denna typ av utbildning. Skolan är dock gärna be-
hjälplig genom att upplåta sina lokaler efter skoltid och hjälpa till med mark-
nadsföring då behoven är angelägna.  

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-08 
Medborgarförslag 

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

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Medborgarförslaget avstyrks. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
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BUN § 37 Dnr BOU 65/20 

Sammanträdesplan för barn- och utbildningsnämnden för 2021 
Ärende 
En förteckning över sammanträdesdagar under 2021 för barn- och utbildnings-
nämnden har upprättats och sammanträdestiderna ska godkännas av nämnden. 

Antalet sammanträden har fastställts med hänsyn till andra politiska möten, de 
ekonomiska prognoserna som behöver behandlas i nämnd samt övriga nämn-
ders sammanträden. Vid behov kan sammanträden läggas till eller ställas in. 

Den godkända sammanträdesplanen kommer att publiceras på kommunens 
hemsida för att allmänheten ska kunna ta del av informationen och bättre 
kunna följa med i beslutsprocesserna. 

Parallellt med framtagandet av sammanträdesplanen tas en plan för facklig 
samverkan fram (FSG och CSG). 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-12 
Sammanträdesplan för barn- och utbildningsnämnden 2021 

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

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesplan för 2021 godkänns. 
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BUN § 38 Dnr BOU 1/20 

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 juni till och med september redovisades för 
Barn- och utbildningsnämnden. 

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

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 
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BUN § 39   
   
Information  
 

 

1.    Drogvaneundersökning 
Håkan Fransson, drogförebyggare, informerar om drogvaneundersökning. 

2. Projekt ökad närvaro 
Malin Fogelström, verksamhetsutvecklare kvalitet och utveckling, och Per Id-
ström, enhetschef behandlingsenheten, informerar om projekt ökad närvaro. 

3. Ekonomisk prognos 
Ingela Andersson Skallberg, förvaltningsekonom, redogjorde för det ekonomiska 
läget. 

4. Skolchefen informerar  
Katarina Lindgren, skolchef, informerar från förvaltningen, om arbete med orga-
nisation 2021, rapport från informationsmöten, revidering av skolskjutsregler, co-
vid-19, demokratiforum, skollokaler, projekt ICLD och projekt ökad närvaro, samt 
samarbete mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. 

5. Kvalitetsarbete 
Malin Fogelström, verksamhetsutvecklare kvalitet och utveckling, informerar om 
kvalitetsarbete samt projekten International Center for Local Democracy (ICLD) 
och ökad närvaro.  

6. Förskoleplanering 
Katarina Lindgren, skolchef, informerar om förskoleplanering och förskolekön. 

7. Rapport om kränkande behandling 
Malin Fogelström, verksamhetsutvecklare kvalitet och utveckling, informerar om 
rapporter om kränkande behandling. 

8. Rapport GR  
Katarina Lindgren, skolchef, informerar från utbildningschefsnätverket 9 oktober. 

9. Frånvarorapportering 
Jacob Österlund, nämndsekreterare, informerar om frånvarorapportering kvartal 
3. 

10. Sjukstatistik tertial 2 
Anna Foss, HR-specialist, presenterar sjukstatistik för tertial 2. 

11. Arvode för utbildning Agenda 2030 17 november 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Arvode utgår för presidiets deltagande i utbildning i Agenda 2030 den 17 novem-
ber. 
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BUN § 39, fortsättning   
   
Information  
 

 

12. Övriga frågor 
Ronnie Bryngelsson (S) frågar om eleverna på Öckerö seglande gymnasium får en 
egen dator. Skolchef Katarina Lindgren svarar nej. 
 
Nicklas Attefjord (MP) Tar upp att Covid-19 har gjort det svårare för barn enligt en 
rapport från BRIS, och uppmanar kommunens tjänstemän att vara uppmärk-
samma på att barn enligt rapporten ombeds agera tolk åt sina föräldrar. 

Nicklas Attefjord (MP) efterfrågar en redogörelse av vad den föreslagna flytten av 
Fritid och kultur innebär för barn- och utbildningsnämnden, och om de ekono-
miska medel som finns i dagsläget blir flyttar med. 
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