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Plats och tid Lejonet/distans, Öckerö kommunhus, kl. 08.30-13.00 
Beslutande 
Ledamöter Eva Wallin (KD)   Vera Molin (L) 
 Helene Berndtsson (M)  Ronnie Bryngelsson (S)  
 Alf Benson (M)  Lena Berglund (S)  
  
       
Tjänstgörande ersättare Göran Billvall (V) för Claes Sandros (KD) 

Caroline Bergagård (MP) för Birgitta Abrahamsson (MP) 
 
Övriga närvarande  
Ersättare Hans Karlsson (SD) 

 
Tjänstemän Katarina Lindgren, skolchef 

Klara Ivarsson, kommunsekreterare 
Malin Fogelström, verksamhetsutvecklare 
Louise Nordenberg Cena, verksamhetsutvecklare 
Ingela Andersson-Skallberg, ekonom, §§ 13, 17 
Patrik Finn, utvecklingsledare, §§ 14, 17 
Håkan Fransson, drogförebyggare § 17 
Christine Hummelblad, drogförebyggare § 17 
Viktoria Johansson, rektor, § 17 
Eva Knoph, rektor, § 17 
Mats Sundström, ekonom, § 17 
 

Fackliga representanter Lena Ånskog §§ 13-16 

Justering 
Justerare  Ronnie Bryngelsson 

 

Underskrifter 
Sekreterare   ........................................................................... §§ 13-17 
   Klara Ivarsson                    
 
Ordförande   ........................................................................... 
  Eva Wallin 
 
Justerare  ........................................................................... 
 Ronnie Bryngelsson 

 

    ANSLAG/BEVIS 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ  Barn- och utbildningsnämnden     

Sammanträdesdatum 2021-04-28  

Datum för anslags 2021-04-29 Datum för anslags nedtagande       2021-05-19 
uppsättande      

Förvaringsplats för  Kommunkansliet, kommunhuset Öckerö 
protokollet 
 
Underskrift  ............................................................................ 
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BUN § 13 Dnr BUN 15/21  
   
Ekonomisk uppföljning efter mars 2021 
 
Ärende 
Ekonomisk uppföljning av barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter, 
utfall per mars 2021. Uppföljningen avser såväl drift- som investeringsverksam-
het.  
 
Drift 
Prognosen efter mars månad visar ett årsresultat på - 0 tkr mot budget. Det är 
en förbättring mot föregående prognos med 4 454 tkr. Förändringen förklaras 
av: 

• Verksamheterna ser över organisationen inför hösten 2021 och planerar 
för åtgärder motsvarande 4 400 tkr. 

• Inför 2020 sågs grundskolans organisation över för att kunna möta de 
utmaningar som kommer i och med ett minskande elevunderlag. På 
Hönö och Öckerö går vi över till F - 3 respektive 4 - 6 för att kunna sam-
ordna grupper när antalet elever minskar. 
 

Investering 
Prognosen visar ett resultat på +/- 0 tkr jämfört med budget. 
 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-14 
Uppföljning efter mars 2021  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
                                                       

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet och skickas vidare till Kommunstyrelsen 
för kännedom. 
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BUN § 14 Dnr BUN 17/21  
 
Svar på remiss – Revidering av renhållningsordning (lokala före-
skrifter för avfallshantering) i Öckerö kommun, dnr SB 0005/21 
 
Ärende 
Enligt Miljöbalken 15 kap 41 § skall det för varje kommun finnas en renhåll-
nings-ordning som skall innehålla (1) lokala föreskrifter om hantering av avfall 
som gäller kommunen samt en (2) en avfallsplan. En ny regional avfallsplan, 
Göteborgsregionen minskar avfallet, har antagits av kommunfullmäktige 2020-
12-10. 
 
Med anledning av ändringar av avfallslagstiftningen i miljöbalken beslutade re-
ringen 2020-06-16 om en ny avfallsförordning. Syftet var bland annat att ge-
nomföra EU-direktiv på avfallsområdet. Huvuddelen av ändringarna i miljöbal-
ken och huvuddelen av den nya avfallsförordningen trädde i kraft 2020-08-01. 
De nu föreslagna ändringarna anses så omfattande att förslaget behöver ställas 
ut för samråd innan antagande, 15 kap 42 § miljöbalken. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har berett ärendet och funnit att de änd-
ringar i Renhållningsordningen som föreslås är nödvändiga för att anpassa 
denna till gällande regelverk. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-14 
Renhållningsordning 2021 
KS TU Lokala föreskrifter för avfallshantering i Öcker kommun 
KS 64-21 Revidering av renhållningsordning (lokala föreskrifter för avfallshan-
tering) i Öckerö kommun 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
                                                      

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har inget att erinra över ’Revidering av renhåll-
ningsordning (lokala föreskrifter för avfallshantering) i Öckerö kommun’ Dnr 
0005/21. Förslaget bifalles.  
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BUN § 15 Dnr BUN 11/21  
 
Arvode Skolriksdag 2021 

Ärende 
Barn- och utbildningsnämnden behöver retroaktivt besluta om arvode ska utgå 
till förste och andre vice ordförande under Skolriksdagen 2021 som ägde rum 
den 26-27 april 2021.  
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Arvode utgår till förste och andre vice ordförande som deltagit under Skolriks-
dagen 2021 den 26-27 april 2021.  
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BUN § 16 Dnr 06/21   
    
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 perioden 2021-03-13 till och med 2021-04-27 
redovisades för Barn- och utbildningsnämnden. 

 
Delegationsbeslut att rapportera 
Skolchefsbeslut delvis distansundervisning åk 7 - 9 och ÖSGy, 2021-03-12  
Ordförandebeslut Rörö skola, 2021-03-15 
Delegationsbeslut studier utomlands, 2021-04-07 
Skolchefsbeslut delvis distansundervisning åk 7 - 9 och ÖSGy, 2021-04-16 
Delegationsbeslut distansundervisning åk 7 - 9 och ÖSGy, 2021-04-16 
Ordförandebeslut Högåsen, 2021-04-19 
Ordförandebeslut Högåsen, 2021-04-21 

  
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-28                                             6           
    
BUN § 17   
   
Information  

 

1.   Drogvaneundersökning  
Håkan Fransson och Christine Hummelblad, drogförebyggare, informerar om drogvane-
undersökningen 2021. Undersökningen genomförs årligen på vårterminen§ i åk 7-9 i 
kommunens tre högstadieskolor. Samma enkät genomförs i ett tjugotal kommuner i år. 

2. Verksamhetsbesök Grundskolan 7 – 9 
Viktoria Johansson, rektor Hedenskolan åk. 7-9, och Eva Knoph, rektor Brattebergsskolan  
åk. 7-9, informerar om sina respektive verksamheter och de styrkor och utmaningar som 
skolorna står inför.   

3. Presentation av ny modell för beräkning av barn- och elevpeng 
Mats Sundström, ekonom, presenterar en ny modell för beräkning av barn- och elevpeng.  

4. Delrapport tillsyn av de fristående förskolorna och ledningsprövning  
Patrik Finn, utvecklingsledare, informerar om arbetet med årets tillsyn av de fristående 
förskolorna och tillhörande ledningsprövning.  

5. Utbud på gymnasieskolan  
Katarina Lindgren, skolchef, informerar om antagningsstatistik inför läsåret 2021/2022. 
Det finns inte tillräckligt många sökande för att kunna starta ett ekonomiprogram på 
gymnasieskolan inför läsåret 2021/2022.  

6. Diskussion Rörö skola och förskola 
Katarina Lindgren, skolchef, informerar om att hyresavtalet för Rörö skola och förskola 
löper ut under 2021 samt förutsättningarna om avtalet förlängs. I efterföljande diskussion 
ger ledamöter och ersättare sin syn på framtida lösningar för Rörö skola och förskola.  

7. Frånvarorapportering 2021, kvartal 1 (Dnr BUN 19/21) 
Klara Ivarsson, kommunsekreterare, informerar om frånvarorapportering för kvartal 1, 
2021. 

8. Rapporter om kränkande behandling 
Malin Fogelström, verksamhetsutvecklare, informerar om rapporter om kränkande be-
handling. 

9. Kvalitetsarbete 
Malin Fogelström, verksamhetsutvecklare, informerar om kvalitetsarbetet som pågår 
inom förvaltningen. Arbetet med projektet ökad närvaro fortgår enligt plan. Arbetet med 
enkät förskola, barnkonventionen och ökad delaktighet presenterades för nämnden.  

10. Skolchefen informerar  
Katarina Lindgren, skolchef, informerar om allmän lägesrapport från förvaltningen, co-
vid-19, förvaltningens arbete med betygsuppföljning, nämndens framtida namnbyte för 
att inkludera kultur- och fritidsområdet, revisionsrapport för 2021 samt om de nya skol-
skjutsreglerna.  

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

12. Rapport GR 
Eva Wallin, ordförande, informerar om senaste mötet med utbildningsgruppen på GR. 
Katarina Lindgren, skolchef, informerar från utbildningschefsnätverket.  
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BUN § 17, forts.    

 

13. Dialog om förslag på förändrad budget och uppdrag 2022 
Katarina Lindgren, skolchef och Malin Fogelström, verksamhetsutvecklare, presenterar 
förslag på förändrad budget och uppdrag inför 2022 och nämnden kommer med inspel på 
förslaget. Beslut om budget och uppdrag 2022 fattas av nämnden i maj 2021.  
 

14. Övriga frågor 
Ronnie Bryngelsson (S) lyfter en fråga om utbudet på skolkaféerna. Katarina Lindgren, 
skolchef, ber att få återkomma i frågan.  
 
Lena Berglund (S) lyfter en fråga om hur det ser ut med porrfilter på skolans verksamhet-
ers datorer, läsplattor och nätverk. Katarina Lindgren, skolchef, svarar på frågan. IT ska 
bjudas in för att berätta mer om detta på ett kommande nämndssammanträde.  
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