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Dnr BUN 22/21

Förslag på förändringar i budget och uppdrag för barnomsorg och
skola 2022
Ärende
Enligt Öckerö kommuns budgetprocess ska varje nämnd ta fram förslag på förändringar i budget och uppdrag för 2022. Förslaget kommer att lämnas till budgetberedningen för vidare hantering, innan beslut fattas i kommunfullmäktige
enligt årsplan för ledning och styrning. Förslaget innehåller de åtgärder som
krävs för att uppnå intentionerna i planeringsförutsättningarna, inklusive satsningar till politiska mål och svar på särskilt riktade uppdrag för verksamheterna.
Förslag på taxor och avgifter kommer i höstprocessen.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-19
Förslag på förändring i budget- och uppdragshandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förslag till förändring i budget
och uppdrag 2022 och överlämnar ärendet för vidare hantering i budgetberedningen.
Ledamöterna i Socialdemokraterna deltar inte i beslutet.
Caroline Bergagård (MP) deltar inte i beslutet.
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Dnr BUN 24/21

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska, psykologiska och logopediska insats och Ledningssystem för hälso- och
sjukvård inom Elevhälsan Öckerö kommun
Ärende
En patientsäkerhetsberättelse ska årligen upprättas för elevhälsans medicinska,
psykologiska och logopediska insats. Förvaltningen har upprättat en patientsäkerhetsberättelse för Öckerö kommun 2020.
Ledningssystemet för Hälso- och sjukvård har uppdaterats och en ny version
har utarbetats.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-07
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska, psykologiska och logopediska insats 2020
Ledningssystemet för hälso-och sjukvård inom Elevhälsan Öckerö kommun

Beslutsgång
Ordförande frågar om 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 2020 godkänns.
Ledningssystemet för Hälso-och sjukvård inom Elevhälsan godkänns.
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Dnr BUN 23/21

Ny bidragsmodell fristående förskolor och skolor
Ärende
Fristående förskolor och skolor har enligt lag rätt till bidrag från kommunen för
sin verksamhet. Från och med kalenderåret 2010 började nya regler för dessa
bidrag att gälla. Några av de viktigaste principerna för beräkningen av dessa bidrag angavs vara:
-Likabehandlingsprincip ska gälla, vilket innebär att bidraget ska beräknas på
samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den
egna verksamheten av motsvarande slag.
-Bidraget ska grunda sig på kommunens budget för det kommande budgetåret
och beslutas före kalenderårets början.
-Bidraget ska bestå av ett grundbelopp (och ett tilläggsbelopp som inte är en del
av detta ärende) och grundbeloppet ska avse ersättning för undervisning, läromedel och utrustning, elevvård och hälsovård, måltider, administration, moms
och lokalkostnader.
I SKRs cirkulär 09:41 beskrivs förutsättningarna för beräkning av bidraget. Cirkuläret återfinns i bilaga 1.
Behovet av en ny modell bottnar dels i att föregående modell inte tydligt följer
regeln att bidraget ska baseras på budgeten för kommande år, dels i att den har
en komplex och svårtillgänglig uppbyggnad. Föreslagen modell beaktar alla delar av gällande krav samtidigt som den är enkel och tydlig i sin struktur.
I samband med förarbetet av modellen förankrades ärendet på dialogmöte med
de fristående förskolorna. De fristående förskolorna har lämnat in synpunkter
på beslutet om ny modell, samt gett synpunkter på hur en ny modell kan komma
att påverka barnen. Förvaltningen redovisade barnkonsekvenser utifrån underlag från de fristående förskolorna.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-19
Bilaga 1: Cirkulär 09:41, SKR
Bilaga 2: Modellexempel
Bilagas 3: Uppskattad ekonomisk effekt
Beslutsgång
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslaget till ny modell för bidrag till
fristående förskolor och skolor, att tillämpas från och med budgetåret 2022.
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Dnr BUN 25/21

Revidering av skolskjutsregler i grundskola och grundsärskola
Ärende
Det har uppkommit ett behov att se över skolskjutsreglerna med anledning av
att vissa resor bokats till och från fritidshem och detta inneburit ökade kostnader. Mot den bakgrunden föreslås följande ändringar:
2.3
Enligt skollagen har en elev rätt till skolskjuts till och från skolan. Skollagen
medger inte resor till och från fritidshemmet. I de fall fritidshemmet ligger I anslutning till skolan, medför detta inte några extra kostnader, och resorna beviljas därför av Öckerö kommun. Vi vill med bisatsen ”och inte föranleder en resa
med taxi eller specialfordon mellan skola och fritidshemmet.” göra det enklare
att förstå vad som menas med skrivningen I punkt 2.3
Vi vill även göra ett förtydligande gällande punkten;
2.1
Ta bort “något av”. Bedömningen behöver inte enbart göras på ett av kriterierna
utan kan vägas samman. Vi vill därför ta bort “något av” i meningen.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-14
Skolskjutsregler i grundskola och grundsärskola
Beslutsgång
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar ändringar av skolskjutsregler i grundskola
och grundsärskola.
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Dnr BUN 21/21

Utseende av arkivansvarig för barn- och utbildningsnämnden
Ärende
Enligt 2.1 och 2.2 §§ arkivreglementet Öckerö kommun skall Barn- och nämnden utse arkivansvarig för sitt myndighetsområde.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-12
Beslutsgång
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden utser utvecklingsledare Patrik Finn jämte skolchef Katarina Lindgren till arkivansvarig för Barn- och utbildningsnämnden.
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BUN § 23
Information
1. Verksamhetsbesök Grundskolan F-6
Lars Utbult, rektor, Britta Svensson, rektor, Zandra Adolfsson, rektor, och Johan
Karlefjärd, rektor, informerar om sina respektive verksamheter.
2. Gör plats! Projekt om konst, kulturarv och medborgarinflytande
Tommy Tillander, rektor Kulturskolan, informerar om projektet Gör Plats! Om
konst, kulturarv och medborgarinflytande
3. Web-filter på skolans datorer/läsplattor/nätverk
Rikard Wedham, IT-arkitekt, och Martin Nordström, informerar om hur kommunen arbetar med web-filter på skolans datorer/läsplattor/nätverk.
4. Sjukstatistik per månad
Anna Foss, HR-specialist, informerade om sjukstatistik för tertial 3 2021.
5. Avstämning, utredning betyg
Malin Fogelström, verksamhetsutvecklare, redogör för avstämning utredning betyg.
6. Kvalitetsarbete
Malin Fogelström, verksamhetsutvecklare, berättar om förvaltningens kvalitetsarbete.
7. Rapporter om kränkande behandling
Malin Fogelström, verksamhetsutvecklare, redovisar rapporter om kränkande behandling.
8. Regelbunden rapport från aktivitetsansvaret (KAA)
Stefan Carmesund, rektor, informerar om arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret.
9. Förskoleplanering
Katarina Lindgren, skolchef, föredrar förskoleplanering.
10. Skolchefen informerar
Katarina Lindgren, skolchef, berättar om aktuellt på förvaltningen
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Redovisning av delegationsbeslut
Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande
och tjänstemän i enlighet med Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning.
Besluten ska redovisas till Barn- och utbildningsnämnden. Redovisningen
innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer delegationsbesluten.
Beslut fattade på delegation under perioden 2021-04-28 till och med 2021-05-25
redovisades för Barn- och utbildningsnämnden.
Delegationsbeslut att rapportera
Ordförandebeslut om tillfällig stängning av skolenhet
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
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