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Plats och tid Lejonet, Öckerö kommunhus, kl 08.30-11.45
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) 
Alf Benson (M) 

Övriga närvarande 
Ersättare Jan Ek (SD)  Claes Danielsson (M) 

Göran Billvall (V) 

Tjänstemän Katarina Lindgren, skolchef 
Jacob Österlund, nämndsekreterare 
Malin Fogelström, verksamhetsutvecklare 
Ingela Andersson-Skallberg, ekonom 

Justering 
Justerare Ronnie Bryngelsson 

Underskrifter 
Sekreterare  ........................................................................... §§ 40-44 

Jacob Österlund 

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

Justerare ........................................................................... 
Ronnie Bryngelsson 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämnden     

Sammanträdesdatum 2020-11-18 

Datum för anslags 2020- Datum för anslags nedtagande       2020- 
uppsättande 

Förvaringsplats för Kommunkansliet, kommunhuset Öckerö 
protokollet 

Underskrift ............................................................................ 

Utdragsbestyrkande 
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BUN § 40 Dnr BOU 15/20  
 
Ekonomisk uppföljning efter oktober 
 
Ärende 
Ekonomisk uppföljning av barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter – 
utfall per oktober. Uppföljningen avser såväl drift- som investeringsverksamhet.  

Drift 

Prognosen visar ett resultat på +1 966 tkr jämfört med budget. Den mest väsent-
liga avvikelsen mot budget är: -4 343 tkr för grundskolan. Förändringen av or-
ganisationen inför höstterminen 2020, beroende på det minskade barn- och 
elevunderlaget, har påverkat resultatet positivt. Den största faktorn till det posi-
tiva resultatet är minskade kostnader till följd av Covid 19, avseende sjuklöne-
kostnader samt skolskjuts på grund av distansundervisning.  

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

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-10 
Uppföljning efter oktober 
 
 
 
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. 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                     
Barn- och utbildningsnämnden 2020-11-18 3 

   
   
BUN § 41 Dnr BOU 70/20  
 
Interkommunal ersättning (IKE) inom förskola, pedagogisk om-
sorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och 
ISGR för år 2021 
 
Ärende 
Föreliggande förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom rubricerade 
verksamheter kalenderåret 2021, för de kommuner som ingår i GR-området, har 
framtagits på uppdrag av GRs Utbildningsgrupp. Arbetet har utförts av en av 
Utbildningschefsnätverket tillsatt arbetsgrupp, bestående av skolekonomer, som 
i samverkan med medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag. Förslaget in-
nehåller priser för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fri-
tidshem, grundsärskola och ISGR.  
 
Ersättningen för år 2021 baseras på genomsnittet av GR-kommunernas netto-
kostnader och utgår från 2019 års redovisade kostnader som sedan schablon-
mässigt indexeras till 2021 års penningvärde.  

Det är ett sammanvägt index för 2020 och 2021 med 2,673 % inklusive 0,5 % 
justering för effektivisering i enlighet med överenskommelse vid Utbildnings-
chefsnätverkets möte den 15 maj 2020. Förslaget godkändes av GRs förbunds-
styrelse 200924. 
 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-02 
Förslag till interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, för-
skoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR kalenderåret 2021. 
Prislistan återfinns som ”Bilaga 1, prislista” i GR:s dokument. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
   

                                                     
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Interkommunal ersättning i Göteborgsregionen för kalenderåret 2021 inom för-
skola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola 
och ISGR fastställs i enlighet med förslag. 
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BUN § 42 Dnr BOU 70/20  
 
Interkommunal ersättning (IKE) inom gymnasieskolan och gymna-
siesärskolan för år 2021 
 
Ärende 
Medlemskommunerna rekommenderas att fatta beslut om förslag till inter-
kommunal ersättning (IKE) för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göte-
borgsregionens kommuner kalenderåret 2021. Kommunernas beslut ska vara 
GR tillhanda senast 30 november 2020. 
 
Arbetet med interkommunal ersättning har utförts på uppdrag av Utbildnings-
chefsnätverket genom Gymnasieekonomnätverket bestående av gymnasieeko-
nomer, som i samverkan med medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag. 
Arbetet har byggt på de principer som fastställdes under läsåret 1997/1998. Den 
modell för beräkning av gymnasieskolans och gymnasiesärskolans kostnader, 
som introducerades då, bygger på ett cykliskt tankesätt. 
 
Förslaget har sin utgångspunkt i bokslut 2018 med 3 års indexuppräkning, to-
talt 5,2 %. För 2019 innebär det 2,05 %, för 2020 innebär det 1,43 % och för 
2021 innebär det 1,72 %. Förslaget godkändes av GRs förbundsstyrelse 200924. 
2021 års prislista framgår av bilaga 1. 
 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-1 
Förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasie-
särskolan kalenderåret 2021. 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
   

                                                     
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Interkommunal ersättning (IKE) i Göteborgsregionen för kalenderåret 2021 
inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan fastställs i enlighet med förslag.  
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BUN § 43 Dnr BOU 70/20  
 
Interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal vuxenutbildning i 
Göteborgsregionen för år 2021 
 
Ärende 
Medlemskommunerna rekommenderas att fastställa priser för kommunal vux-
enutbildning i Göteborgsregionen 2021 enligt följande: 
 
• för grundläggande kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng. 

Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både genom klass-
rumsundervisning och genom flexibel undervisning,  

• för teoretiska gymnasiala kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per 
poäng. Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både genom 
klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning,  

• för gymnasiala yrkeskurser och sammanhållna yrkesutbildningar tillämpas 
bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner,  

• för grundläggande och gymnasiala distanskurser tillämpas ett enhetspris på 
36 kronor per poäng,  

• för elever inom särskild utbildning för vuxna tillämpas bilaterala förhand-
lingar mellan berörda kommuner,  

• för utbildning i svenska för invandrare tillämpas ersättning enligt följande:  
- Studieväg 1 bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner  
- Studieväg 2 56 kronor per timme  
- Studieväg 3 42 kronor per timme, samt  

• att ovanstående priser föreslås gälla under 2021,  
 

Föreliggande förslag till interkommunal ersättning i Göteborgsregionen 2020 
avser de kurser inom kommunal vuxenutbildning som inte ingår i det regionala 
samverkansavtalet för utbildningar inom yrkesvux. 

 
Förslaget godkändes av GR:s förbundsstyrelse 200924. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-04 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
   

                                                     
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Interkommunal ersättning i Göteborgsregionen för kalenderåret 2021 inom 
kommunal vuxenutbildning fastställs i enlighet med förslag.  
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BUN § 44   
   
Information  
 

 

1.   Skolchefen informerar  
Katarina Lindgren, skolchef, informerar om allmän lägesrapport, ekonomisk upp-
följning efter oktober, lägesrapport covid-19, arbete med organisation 2021 (de-
taljbudgetarbete), skolinspektionsärenden samt skollokaler. 

Barn och utbildningsnämnden ser ett behov av att kommunstyrelsen tar fram en 
kommunövergripande policy gällande anställningar för att säkerställa att den of-
fentliga förvaltningen är opartisk vid anställningar. 

2. Kvalitetsarbete 
Malin Fogelström, verksamhetsutvecklare kvalitet och utveckling, informerar om 
kvalitetsarbete samt analys av barn- och utbildningsförvaltningen inför kom-
mande verksamhetsår.  

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

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

5. Rapport GR  
Katarina Lindgren, skolchef, informerar från utbildningschefsnätverket. 
 

6. Övriga frågor 
- 
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