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Plats och tid Lejonet, Öckerö kommunhus, kl 08.30-12.00 
   
Beslutande 
Ledamöter Martina Kjellqvist (KD)   Claes Sandros (KD) 
  Michael Sjögren (KD)  Vera Molin (L) 
 Alf Benson (M)  Ronnie Bryngelsson (S) 

 Nicklas Attefjord (MP)  
 
Tjänstgörande ersättare Claes Danielsson (M) för Helene Berndtsson (M) 
 
Övriga närvarande    
Tjänstemän Katarina Lindgren, skolchef 

Malin Fogelström, verksamhetsutvecklare  
Jacob Österlund, nämndsekreterare 
Ingela Andersson-Skallberg, ekonom 
Anna Bondemark, chef centrala elevhälsan 

 Linn Wass, folkhälsoutvecklare 
Andreas Alderblad, säkerhetsskyddschef 
 

 
Fackliga representanter Lena Ånskog 

Justering 
Justerare  Nicklas Attefjord 

 
 

Underskrifter 
Sekreterare   ........................................................................... §§ 14-20 
   Jacob Österlund                    
 
Ordförande   ........................................................................... 
  Martina Kjellqvist 
 
Justerare  ........................................................................... 
 Nicklas Attefjord 

    ANSLAG/BEVIS 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ  Barn- och utbildningsnämnden     

Sammanträdesdatum 2020-04-29  

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

Förvaringsplats för  Kommunkansliet, kommunhuset Öckerö 
protokollet 
 

Underskrift  ............................................................................ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2020-04-29  

   
   
BUN § 14 Dnr BOU 15/20  
   
 
Uppföljning efter mars 
 
Ärende 
Utfall efter mars månad ligger på 28 % i jämförelse med budget, riktpunkt 25 %. 
Prognosen visar på ett underskott om – 1 880 tkr, jämfört med – 3 848 tkr efter 
februari. Åtgärdsplan bifogas, se Bilaga 2 Risk och konsekvensanalys efter mars 
2020. 

Det negativa resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående 
avvikelser: 

• Att verksamheterna inte kunnat ställa om personalkostnaderna utifrån 
förutsättningarna. 

• Antal barn/elever som påverkar intäkterna. 

I prognosen har följande åtgärder vägts in i prognosen för att nå budget i balans: 

• Minska med två avdelningar på förskolan. 
• Vårt reviderade förslag till förändring av organisation inför ht 2020: 

flytta åk 3 - 6 från Fotöskola till Bergagårdsskolan och förskoleklass på 
Öckerö på Kompassen. 

 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-14 
Stratsysrapport uppföljning efter mars 
Åtgärdsplan, Risk och konsekvensanalys efter mars 2020. 
 
Beslutsgång 
Ordförande 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. Ekonomisk rapport överlämnas till kommunstyrelsen 
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Barn- och utbildningsnämnden 2020-04-29  

   
   
BUN § 15 Dnr BOU 23/20  
   
 
Uppföljning efter mars 
 
 
Ärende 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Öckerö kommun har EY (Ernst 
& Young) granskat kommunens arbete med kompetensförsörjning. Syftet med 
granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen, socialnämnden samt 
barn- och utbildningsnämnden har arbetat utifrån de rekommendationer och 
synpunkter som avsåg kompetensförsörjning och som uppmärksammades i 
granskningen av målstyrning och kompetensförsörjning 2016. Granskningen är 
baserad på kommunens styrande dokument Kompetensförsörjningspolicy 2018-
2022 som antogs av Kommunfullmäktige i april 2018. 
 

Utifrån granskningen kvarstår en av revisionens fyra rekommendationer som 
lämnades 2016 avseende kompetensförsörjning. Vissa förbättringsområden har 
tillkommit och nya rekommendationer lämnas med anledning av detta. Revis-
ionen efterfrågar kommunens yttrande med anledning av rekommendationer 
och vidtagna åtgärder.  

 

Ett tjänsteyttrande är bilagt ärendet. 
 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-15 
Tjänsteyttrande angående granskning av Kompetensförsörjning 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att 
så sker. 

     
                                                                                                                                              
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Förslag till yttrande, daterat den 2020-04-15, antas och skickas till kommunre-
visionen och kommunfullmäktige som barn- och utbildningsnämndens svar på 
granskningen. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2020-04-29  

   
   
BUN § 14 Dnr BOU 24/20  
   
 
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska, psykologiska 
och logopediska insats 2019 
 
Ärende 
En patientsäkerhetsberättelse ska årligen upprättas för elevhälsans medicinska, 
psykologiska och logopediska insats. Förvaltningen har upprättat en patientsä-
kerhetsberättelse för Öckerö kommun 2019 

 

Den 1 januari 2011 infördes en patientsäkerhetslag SFS 2010:659 och SOFSF 
2011:9. Syftet med lagen är att göra vården säkrare. Enligt Patientsäkerhetsla-
gen (2010:659) 3 kap. 10§ ska en patientsäkerhetsberättelse upprättas senast 
den 1 mars varje år. 

Skollagen anger att det ska finnas en elevhälsa, dess sammansättning samt ger 
vägledning om elevhälsans övergripande mål och innehåll. De medicinska insat-
serna i skolans elevhälsa utförs av skolsköterskor och skolläkare och är en egen 
verksamhetsgren inom elevhälsan. Vissa delar av psykologens och logopedens 
arbete är också hälso-och sjukvård. Barn-och utbildningsnämnden är vårdgivare 
för den hälso-och sjukvårdsverksamhet som bedrivs inom elevhälsan. Hälso- 
och sjukvård i skolan styrs av samma lagar och regler som all annan hälso- och 
sjukvård i landet. 

Verksamhetschefen för elevhälsans medicinska insats har ledningsansvar för all 
hälso-och sjukvård inom elevhälsan. Verksamhetschefen planerar, leder, kon-
trollerar, dokumenterar och redovisar detta arbete. 

 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-18 
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska, psykologiska och logo-
pediska insats 2019. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att 
så sker. 

    
                                                                                                                                              
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Patientsäkerhetsberättelsen för den hälso-och sjukvård som bedrivits 
inom elevhälsan för 2019 godkänns. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2020-04-29  

   
   
BUN § 17 Dnr BOU 25/20  
   
 
Yttrande till skolinspektionen angående fristående gymnasieskolor 
inför ht 2021 
 
Ärende 
Skolinspektionen har gett Öckerö kommun tillfälle att yttra sig över ansökningar 
om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående gymnasieskolor.  

Syftet med kommunernas yttrande är att ge Skolinspektionen ett underlag för 
att kunna bedöma om etablering av den fristående skolan kan medföra påtagliga 
negativa följder på sikt för skolväsendet i kommunen eller i regionen. Kommu-
nen bör till sitt yttrande bifoga en konsekvensbeskrivning. Konsekvensbeskriv-
ningen bör innehålla en redogörelse av de ekonomiska, pedagogiska och organi-
satoriska konsekvenser en eventuell etablering får för eleverna eller för den del 
av skolväsendet som anordnas av det allmänna. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-14 
Ansökningar utökningar och nystart friskolor i Gbg inför ht 2021 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att 
så sker. 

     
                                                                                                                                              
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden avstår från att lämna yttrande. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2020-04-29  

   
   
BUN § 18 Dnr BOU 25/20  
   
 
Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente avseende 
deltagande på distans 
 
Ärende 
I Öckerö kommun är det inte tillåtet för nämndsledamöter att delta i nämnder-
nas sammanträde på distans. Det är kommunfullmäktige som beslutar om del-
tagande på distans ska vara tillåtet eller inte. Det krävs då att kommunfullmäk-
tige tar in föreskrifter om detta i respektive nämnds reglemente.  
 
Enheten för juridik- och kansli har fått i uppdrag att utreda de juridiska förut-
sättningarna för att kunna införa en ordning med deltagande i nämndernas 
sammanträde på distans i Öckerö kommun. Syftet med denna tjänsteskrivelse 
är att fungera som ett underlag för kommunfullmäktige som har i uppdrag att 
besluta om att möjliggöra deltagande på distans samt att informera om hur för-
utsättningarna för deltagande på distans ser ut utifrån ett juridiskt perspektiv 
och att ge svar på hur en sådan ordning bör förstås och tillämpas i enlighet med 
gällande rätt.  
 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-27 
Förslag till reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att 
så sker. 

     
                                                                                                                                              
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att möjliggöra för barn- och utbildnings-
nämndens ledamöter att närvara vid barn- och utbildningsnämndens 
sammanträden på distans, om så kan ske i enlighet med vad som framgår 
av barn- och utbildningsnämndens reglemente.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att införa en ny bestämmelse i barn- och 
utbildningsnämndens reglemente med följande lydelse: 

 
”Barn- och utbildningsnämnden får, om särskilda skäl före-
ligger, sammanträda med ledamöter närvarande på di-
stans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- 
och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att  
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Barn- och utbildningsnämnden 2020-04-29  
   
   
BUN § 18, fortsättning Dnr BOU 25/20  
   
 
Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente avseende 
deltagande på distans 
 

samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 
Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del 
av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  
 
Om nämnden ska behandla ärenden som innehåller käns-
liga personuppgifter, som omfattas av sekretess eller om be-
slut ska fattas med sluten omröstning, får deltagande på di-
stans inte ske.  
 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fyra (4) 
dagar i förväg anmäla detta till barn- och utbildnings-
nämndens sekreterare. Ordföranden avgör vid varje enskilt 
tillfälle om närvaro får ske på distans. Ordförande får om 
särskilda skäl föreligger tillåta undantag från regeln om att 
deltagande på distans ska anmälas senast fyra dagar innan 
sammanträdet. 
 
Nämnden har att följa av kommunstyrelsen antagna riktlin-
jer för deltagande på distans.” 
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BUN § 19   
   
Information  
 

 

1.    Skolchefen informerar  
Katarina Lindgren, skolchef, informerar om lägesrapport arbete med reviderad or-
ganisation ht 20, lägesrapport covid-19, T/S Gunilla, Familjecentralen och arbete 
mot matsvinn på Brattebergsskolan. 

2. Lägesrapport budget/uppdrag 
Katarina Lindgren, skolchef, informerar om läget inför budget och uppdrag 2021. 

3. Kvalitetsarbete 
Malin Fogelström, verksamhetsutvecklare, informerar om kvalitetsrapport samt 
om regiongemensam enkät förskola 2020. 

4. Förskoleplanering 
Malin Fogelström, verksamhetsutvecklare, informerar om förskoleplanering och 
förskolekön. 

5. Rapport om kränkande behandling 
Malin Fogelström, verksamhetsutvecklare, informerar om rapporter om krän-
kande behandling. 

6. Rapport GR  
Martina Kjellqvist, ordförande, informerar om senaste mötet på GR, och Katarina 
Lindgren, skolchef, informerade från utbildningschefsnätverket. 

7. Medborgarlöfte 
Linn Wass, folkhälsoutvecklare, och Andréas Alderblad, säkerhetsskyddschef, in-
formerar om medborgarlöfte 2020 och trafiksäkerhetsvandring. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2020-04-29  

   
   
BUN § 20 Dnr 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 mars till och med juni 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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