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    Sammanträdesdatum   

Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-17     1           
        
              
Plats och tid Ängholmen, Öckerö bibliotek, kl 08.30-11.50 
   
Beslutande 
Ledamöter Martina Kjellqvist (KD)   Nicklas Attefjord (MP)  
  Michael Sjögren (KD)  Helene Berndtsson (M) 

Vera Molin (L)  Alf Benson (M) 
  Ronnie Bryngelsson (S)   
 
Tjänstgörande ersättare Bo Norrhem (L) för Lena Berglund (S) 

Claes Danielsson (M) för Claes Sandros (KD)  
 
Övriga närvarande    
Tjänstemän Katarina Lindgren, skolchef 

Malin Fogelström, verksamhetsutvecklare  
Jacob Österlund, nämndsekreterare 
Ingela Andersson-Skallberg, ekonom 
Tommy Tillander, rektor kulturskolan 

 
Fackliga representanter Lena Ånskog 

Justering 
Justerare  Helene Berndtsson 

 
 

Underskrifter 
Sekreterare   ........................................................................... §§ 24-29 
   Jacob Österlund                    
 
Ordförande   ........................................................................... 
  Martina Kjellqvist 
 
Justerare  ........................................................................... 
 Helene Berndtsson 

    ANSLAG/BEVIS 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ  Barn- och utbildningsnämnden     

Sammanträdesdatum 2020-06-17  

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

Förvaringsplats för  Kommunkansliet, kommunhuset Öckerö 
protokollet 
 
Underskrift  ............................................................................ 
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BUN § 24 Dnr BOU 15/20  
 
Ekonomisk uppföljning efter maj 
 
Ärende 
Ekonomisk uppföljning av barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter – 
utfall per maj samt helårsprognos. Uppföljningen avser såväl drift- som investe-
ringsverksamhet samt måluppfyllelse. 

Drift 
Prognosen efter maj månad visar ett resultat på +/- 0 tkr jämfört med budget.  

Investering 
Prognosen efter maj månad visar ett resultat på +/- 0 tkr jämfört med budget. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-06-08 
Uppföljning efter maj 
 
 
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. 
 
 
Protokollsanteckning 
Socialdemokraterna hyser oro över att förvaltningens ekonomiska buffert är 
utlagd och att det inte då finns någon ekonomisk beredskap i fall något skulle 
inträffa under resten av året. 
 
Ronnie Bryngelsson, Socialdemokraterna 
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BUN § 25 Dnr BOU 34/20  
 
Underskottskompensation för friskolor 
 
Ärende 
I enlighet med lagstiftningen om bidragsgivning på lika villkor skall kommunen 
utge kompletterande ersättning till fristående skolor i de fall kommunenens en-
heter förbrukar mer medel än det som tilldelats, vilket var fallet för räkenskaps-
året 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-06-01 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
   

                                                     
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Fristående förskolor kompenseras med 5 058 kr per elev 

2. Fristående fritidshem kompenseras med 3 137 kr per elev 

3. Fristående grundskolor kompenseras med 3 679 kr per elev 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                      
Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-17 4 

   
   
BUN § 26 Dnr BOU 35/20  
 
Bidragsnivåer för stöd till inackordering läsåret 2020-2021 
 
Ärende 
Inför läsåret 2020/2021 behövs ett beslut gällande bidragsnivåerna för utbetal-
ning av stöd till inackordering till elever i gymnasieskola med offentlig huvud-
man och gymnasiesärskola med offentlig huvudman som behöver inackordering 
på grund av skolgången.  

 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-06-08 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

                                                     
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Förvaltningens beslutsförslag till Barn- och utbildningsnämnden: 
Fastslå bidragsprinciper och nivåer för stöd till inackordering för läsåret 
2020/2021 enligt följande: 

1. Stöd till inackordering kan lämnas till elever folkbokförda i Öckerö kommun 
som går i gymnasieskola med offentlig huvudman eller gymnasiesärskola 
med offentlig huvudman, som är belägen utanför Göteborg 

2. Stöd till inackordering kan lämnas till elever folkbokförda i Öckerö kommun 
som går i gymnasieskola med offentlig huvudman eller gymnasiesärskola 
med offentlig huvudman, är belägen i Göteborg, och som reser med mer än 
en färja till fastlandet 

3. Elever som beviljats stöd till inackordering har inte rätt till skolkort för resor 
med kollektivtrafik 

4. För läsåret 2020/2021 fastställs följande belopp: 
 

Avstånd från hemmet Ersättning per månad 

0 - 85 km 1 577 kr 

86 - 224 km 1 625 kr 

225 - 1299 km 1 980 kr 

1300 - 2 350 kr 

 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                      
Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-17 5 

   
   
BUN § 27 Dnr BOU 36/20  
 
Taxa kulturskolan 
 
Ärende 
En ny taxa föreslås införas i kulturskolan. En höjning från nuvarande 700:- till 
800:-. Syskonrabatt på 50% resp. ämnesrabatt på 50% föreslås finnas kvar. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-06-08 
Taxa för kulturskolan 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Nicklas Attefjord (MP) föreslår avslag till förvaltningens förslag om att höja 
taxan för kulturskolan. 
 
Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens förslag, 
dels Nicklas Attefjords (MP) förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra 
och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens för-
slag.   

                                                     
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Ny taxa (terminsavgift) för kulturskolan antas. 
 
Reservation 
Nicklas Attefjord (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
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BUN § 28 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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BUN § 29   
   
Information  
 

 

1.    Skolchefen informerar  
Katarina Lindgren, skolchef, informerar om anställningar, arbetet med organisat-
ion inför HT 2020, Covid-19, skollokaler, framtidens vårdinformationsmiljö, skol-
inspektionsärenden samt återkoppling på kvalitetsgranskning. 

2. Information angående möjligheten att fortsätta bedriva förskole-
klass på Hälsö utan extra kostnader 
Katarina Lindgren, skolchef, informerar om förvaltningens svar på uppdraget från 
barn- och utbildningsnämnden om att se över möjligheten att fortsätta bedriva 
förskoleklass på Hälsö samt att fortsatt bedriva undervisning för årskurs 3 på Fotö 
skola givet att det inte medför extra kostnader: 
 
- Möjlighet finns att erbjuda förskoleklass att gå kvar på Hälsö skola, utan att det 
medför extra kostnader, givet att omsorgstiden på fritidshemmet reduceras för 
eleverna på Hälsö skola F-6. 
 
- Möjlighet finns att erbjuda årskurs 3 att gå kvar på Fotö skola, utan att det med-
för extra kostnader, om undervisning fördelas och sker enligt förvaltningens för-
slag samt om all undervisning bedrivs i Fotö skolas befintliga lokaler.  

 

3. Kvalitetsarbete 
Malin Fogelström, verksamhetsutvecklare, informerar om kvalitetsarbete. 

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

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

6. Rapport GR  

7. Frånvarorapportering 
Jacob Österlund, nämndsekreterare, informerar om frånvarorapportering från 
andra kvartalet 2020. 

8. Beslut om arvode för utbildning angående Agenda 2030, 17 november 
2020 
 
Barn och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämndens presidium beviljas arvode för utbildning angå-
ende Agenda 2030 som äger rum 17 november 2020. 
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