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Plats och tid Lejonet/distans, Öckerö kommunhus, kl 08.30-12.30
Beslutande 
Ledamöter Eva Wallin (KD)  Vera Molin (L) 

Claes Sandros (KD Nicklas Attefjord (MP) 
Helene Berndtsson (M)  Ronnie Bryngelsson (S) 
Alf Benson (M)  Lena Berglund (S) 
Michael Sjögren (KD) §1 

Tjänstgörande ersättare   Göran Billvall (V) för Michael Sjögren (KD) §§2-6 

Övriga närvarande 
Ersättare Göran Billvall (V) § 1 

Tjänstemän Katarina Lindgren, skolchef 
Klara Ivarsson, kommunsekreterare 
Malin Fogelström, verksamhetsutvecklare 
Ingela Andersson-Skallberg, ekonom, § 1 
Christer Zandén, tf. verksamhetschef kultur- och fritid, § 6 
Eivor Johnsson, ungdomschef, § 6 
Cecilia Lindblom, controller, § 6 
Britta Svensson, rektor, § 6 
Viktoria Johansson, rektor, § 6 
Paula Erlandsson, rektor, § 6 

Justering 
Justerare Ronnie Bryngelsson 

Underskrifter 
Sekreterare  ........................................................................... §§ 1-6 

Klara Ivarsson 

Ordförande ........................................................................... 
Eva Wallin 

Justerare ........................................................................... 
Ronnie Bryngelsson 
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BUN § 1 Dnr BUN 15/20 

Årsbokslut 2020 

Ekonomisk uppföljning av barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter – 
Årsbokslut och verksamhetsberättelse 2020. Årsbokslutet avser såväl drift- som 
investeringsverksamhet.  

Drift: 
Bokslutet visar ett resultat på - 1 472 tkr jämfört med budget. Den mest väsent-
liga avvikelsen mot budget är: -7 631 tkr för grundskolan. Detta beror främst på 
att: 

- Skolorna F-6 har svårigheter att hålla sin budget beroende på att organi-
sationen har förändrats under året.

- Köpta platser är också en orsak till underskottet, -2 283 tkr

- Högre bemanning på särskolan beroende på resurskrävande elever -1 094
tkr.

På grund av coronaviruset har regeringen infört tillfälliga regler för sjuklöne-
kostnader. Sjuklönekostnader avseende perioden 1 april – 31 juli har ersatts av 
staten fullt ut. Sjuklönekostnader avseende perioden 1 augusti 2020 – 28 febru-
ari 2021 ersätts för den del av sjuklönekostnaden som är högre än vad som kan 
anses normalt. Ersättning för sjuklönekostnader avser korttidsfrånvaro men på 
grund av fler långtidssjukskrivningar än prognostiserat bidrar kostnader för 
långtidssjukskrivningar till den negativa avvikelsen.  

Positiva avvikelser är gymnasiesärskola +1 196 tkr och minskade kostnader för 
skolskjuts pga Covid-19. Mot föregående prognos är resultatet en försämring 
med 3 438 tkr. Detta beror bland annat på att lokalhyra Björkö inte var budgete-
rad i december, höga personalkostnader i grundskolan F-6 samt fritidshemmen.  

Investering: 
Bokslutet visar ett resultat på +428 tkr jämfört med budget. 
Hedens förskola +942 tkr, klar under våren 2021.  
Björkö skola -598 tkr, 7 000 tkr investeringsmedel är uppdelade 2020 och 2021. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-27 
Uppföljning efter december 2020 

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 § 2 Dnr BUN 08/21  
 
Verksamhetsplan och intern kontrollplan 
 
Ärende 
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt en verksamhetsplan in-
klusive en intern kontrollplan. Syftet är att verksamheten ska ha en plan att följa 
för att uppnå mål och uppdrag samt i enlighet med den interna kontrollplanen 
kontrollera att åtgärder för riskminimering verkställs. 

Varje år formulerar barn- och utbildningsförvaltningen en verksamhetsplan som 
dels syftar till att beskriva förutsättningar för verksamheten så som lagar, stra-
tegier, planer policys etc. men som också syftar till att vara ett strategiskt doku-
ment där förvaltningen kan beskriva viktiga strategiska utmaningar samt hur 
förvaltningen ska arbeta med dessa.  

Genom riskanalys har förvaltningen prioriterat tre utmaningar och viktiga stra-
tegiska områden. För 2021 är dessa: resursfördelning och ekonomi, kompetens-
försörjning samt likvärdighet.  

I verksamhetsplanen beskrivs hur förvaltningen ska arbeta för att stärka arbetet 
inom dessa områden. Som en del av verksamhetsplanen finns också den interna 
kontrollplanen som barn- och utbildningsnämnden beslutar om. Den interna 
kontrollplanen är en riskbedömning på de uppgifter som finns i uppdragshand-
lingen för barn- och utbildningsnämnden. 
 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-25 
Intern kontrollplan 2021 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
   

                                                     
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner den framtagna interna kontroll-
planen. 
2. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen om verksamhetsplan 
2021. 
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BUN § 3 Dnr BUN 77/20  
 
Tillsyn fristående förskolor 2021 
 
Ärende 
Öckerö kommun har ansvaret för att genomföra tillsyn av de fristående försko-
lor som finns inom kommunen. Syftet är att försäkra sig om att barn i förskolan 
får en verksamhet som uppfyller de krav som finns för verksamheten. För att se 
till att styrelserna för respektive verksamhet besitter den kompetens som krävs 
för att uppfylla dessa krav genomförs även en ägar- och ledningsprövning. 

Tillsyn och ägar- och ledningsprövningen genomförs inom ramen för Barn- och 
utbildningsförvaltningens ordinarie verksamhet. Den ägar- och ledningspröv-
ning som genomförs på de befintliga fristående förskolorna är inte förknippat 
med någon kostnad. 
 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-20 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
   

                                                     
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tillsyn av de fristående förskolorna 
Betels förskola, föräldrakooperativet Björkdungen, Svenska kyrkans förskolor, 
föräldrakooperativet Sjöstjärnan, samt föräldrakooperativet Nästet genomförs 
under läsåret 20/21. I samband med denna regelbundna tillsyn genomförs 
också ägar- och ledningsprövning. 
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BUN § 4 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 december och januari 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 § 5 Dnr BUN 11/21  
   
Arvode Demokratiforum 2021 

 

 
Ärende 
Barn- och utbildningsnämnden behöver besluta om arvode ska utgå för de le-
damöter och ersättare som deltar i Demokratiforum 2021.  
 
Datum för Demokratiforum 2021 är: 
Torsdag 11 februari 
Tisdag 11 maj 
Torsdag 23 september 
Onsdag 24 november 
 
  
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Arvode utgår till ledamöter och ersättare som deltar under Demokratiforum 
2021 datumen 11/2, 11/5, 23/9 samt 24/11. 
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BUN § 6   
   
Information  
 

 

1.   Skolchefen informerar  
Katarina Lindgren, skolchef, informerar om allmän lägesrapport från förvaltning-
en och lägesrapport om covid-19. För närvarande är det en anmälan från skolin-
spektionen som är aktuell inom förvaltningen. Rektorerna Britta Svensson, Vikto-
ria Johansson och Paula Erlandsson, informerar om hur det har varit i deras re-
spektive verksamheter under pandemin och hur pandemin har påverkat berörd 
personal, barn och elever.  

2. Kvalitetsarbete 
Malin Fogelström, verksamhetsutvecklare kvalitet och utveckling, informerar om 
kvalitetsarbetet som pågår inom förvaltningen. Arbetet med projektet ökad när-
varo fortgår enligt plan.  

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

4. Övriga frågor 
1. Vera Molin (L) tar upp en fråga om betygen på kommunens högstadieskolor. 
Förvaltningen ska återkomma med en uppföljning i frågan.  

2. Ronnie Bryngelsson (S) tar upp en fråga om vilka statsbidrag som förvaltningen 
fått beviljade under 2020. Förvaltningen ska återkomma i frågan.  

3. Ronnie Bryngelsson (S) tar upp en fråga om den tillfälliga ekonomiska förstärk-
ningen som regeringen ska tilldela kommunerna under 2021 för att möta den tuffa 
utmaning som covid-19-pandemin medför. Syftet är att det statliga stödet ska bi-
dra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn 
och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Ronnie Bryngelsson 
undrar hur förvaltningen planerar att använda bidraget i Öckerö kommun. För-
valtningen ska återkomma i frågan med en redovisning av hur pengarna ska an-
vändas.  

4. Barn- och utbildningsnämnden gör ett medskick till Kommunstyrelsen gällande 
hur kommunen ska hantera när verksamheter byter lokaler. Barn- och utbild-
ningsnämnden vill få svar från Kommunstyrelsen hur dubbla hyreskostnader ska 
hanteras på ett övergripande plan i kommunen. Nämnden önskar att Kommunsty-
relsen tar fram en policy för vad som ska gälla vid byte av lokaler och hur kostna-
der för dubbla hyror ska hanteras.  
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