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Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 
 

Förvaltningens beslutsförslag till Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen och bokslut för 
2019 och överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen. 
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1 ORGANISATION 

Ordförande: Martina Kjellqvist (KD) 
Förvaltningschef: Katarina Lindgren 
Antal årsarbetare: 374 

2 UPPGIFT 

2.1 Vision 

Verksamheten ska bidra till att: 
 
Vi värdesätter all form av kunskap och bildning. Förskolan och skolan är grunden till det livslånga 
lärandet. Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska bidra till att kommunens skolor har goda 
resultat genom hög måluppfyllelse, kreativa arbetssätt och inspirerande lärare. 
Verksamheterna ska också bidra till att förskolan och skolan bedrivs i trygga miljöer där alla  barn och 
elever ges möjlighet att förverkliga sina drömmar. Förskolan och skolan ska förmedla och förankra 
respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det 
svenska samhället vilar på. 
 
Vidare ska verksamheterna bidra till att det finns en aktiv samverkan mellan skola och näringsliv där 
entreprenörskap är en naturlig del i utbildningen. 
För att lyckas med ovanstående ska barn- och utbildningsnämnden också ge förutsättningar för 
medarbetarna att vara med och ständigt förbättra och utveckla verksamheten, medarbetarna ska 
känna delaktighet och engagemang. 
 
Många av indikatorerna bygger på en långsiktig vision där strävansmålet självklart är 100% eller 0%. 
För att få realistiska måttvärden har vi i detta dokument valt att fokusera på riktningen i dessa 
indikatorer. 
 
För att invånarna ska få sitt behov av omsorg och utbildning tillgodosett ska Barn- och 
utbildningsnämnden bedriva verksamhet inom följande områden: 
 

2.2 Verksamhetens uppgifter och mått 

Förskola 

Mått 
Utfall 
2019 

Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Personaltäthet, antal barn per årsarbetare, egen regi 5 5,3 5,5 5,1 

Trygghet och gemenskap i förskolan, enkät max är 7.  6 6 6 

Kommentar 

Inväntar uppgift, då måttet mäts i januari 2020. Måttet kommer från GR, som har ändrat datum för enkät (från december 
2019 till januari 2020). 

Pedagogik, Max är 7  7 6 6 

Kommentar 

Inväntar uppgift, då måttet mäts i januari 2020. Måttet kommer från GR, som har ändrat datum för enkät (från december 
2019 till januari 2020). 
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Förskoleklass 

Mått 
Utfall 
2019 

Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Personaltäthet förskoleklass, egen regi (antal elever per årsarbetare) 16,7 21 22,3 14,4 

Fritidshem 

Mått 
Utfall 
2019 

Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Elevgrupp, antal elever per fritidshemsavdelning, egen regi 39 35 34,5 38,9 

Personaltäthet fritidshem, antal elever per årsarbetare, egen regi 20,4 20 19,2 17,6 

*Helhetsbedömning fritidshem, enkät 85 81 80 79 

Grundskola 

Mått 
Utfall 
2019 

Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Personaltäthet grundskola egen regi, antal elever per lärare 12,2 12,5 12,2 12,1 

Andel procent betyg årskurs 6, andel som uppnått kunskapskraven (A-
E), 

82,6 75   

Elever i åk 9 egen regi, som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, 
andel % 

88,2 85 82 69 

Genomsnittligt meritvärde åk 9, egen regi 243,3 235 230 205,6 

Genomsnittligt meritvärde, flickor, egen regi 268 240 255 210 

Genomsnittligt meritvärde, pojkar, egen regi 214 225 205 203 

Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet 95 94  93,8 

Elever i årskurs 9 egen regi som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, 
andel %, exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd 
bakgrund 

88,7 90 88,1 84 

Genomsnittligt meritvärde, årskurs 9, egen regi, exklusive nyinvandrade 
elever och elever med okänd bakgrund 

244,6 245 243 235 

Trygghet, åk 2 89 86 86  

Trygghet, åk 5 85 100 85  

Grundsärskola 

Mått 
Utfall 
2019 

Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Andel elever i annan kommuns grundsärskola 2  13 12 

Kommentar 

Historiken från 2018 och 2017 är troligen inklusive våra egna placeringar inom kommun. Antalet har varit 2 "i annan 
kommun" även 2018 och 2017 så den har inte minskat. 

Antal betyg 0    

Kommentar 

Vårdnadshavare har rätt att begära betyg eller avstå. 2019 avstod vårdnadshavarna från betyg. 
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Gymnasieskola 

Mått 
Utfall 
2019 

Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Personaltäthet gymnasieskolan egen regi (antal elever per lärare) 12,29 11,7 11,2 11,2 

Genomsnittligt meritvärde, åk 3 16,2    

Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, 
andel (%) 

86,2 89 83,5 89,2 

Trivsel och trygghet, enkät max 100% 87 100 83 91 

Gymnasiesärskola 

Mått 
Utfall 
2019 

Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Antal elever i gymnasiesär i annan kommun 9 st 9 st 9 st  

Antal betyg     

Kommentar 

Finns ingen uppgift, då kommunen inte har gymnasiesärskola i egen regi och det inte rapporteras från Göteborg. 

Kulturskola 

Mått 
Utfall 
2019 

Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Jag känner att jag utvecklas i kulturskolan  88 0 0 

Kommentar 

Uppgift saknas. 

Antal elever som går minst 6 terminer i Kulturskolan 70    

Antal elever som står i kö till kulturskolan efter höstens antagning 299  230  

Kommunal vuxenutbildning 

Särskild utbildning för vuxna (Lärvux) 

Mått 
Utfall 
2019 

Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Antal elever i lärvux (ej heltidsstuderande) 17  18 18 

Antal avslutade kurser lärvux 23  18  

Utbildning i svenska för invandrare 

Mått 
Utfall 
2019 

Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Antal elever i SFI-utbildning (ej heltidsstuderande) 67  79 59 

Familjecentral - Öppna förskolan 

Centralt stöd för pedagogisk verksamhet 
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STATISTIKMÅTT 

Mått 
Utfall 
2019 

Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Antal besök öppna förskolan 2 281    

Invånare 1-5 år, läsår 642 658 660 654 

Kommentar 

Prognos för 2019 efter novembers siffror. Slutgiltigt mått inkommer efter februari. 

Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)   84 83 

Kommentar 

Uppgift saknas, inkommer efter februari. 

Invånare 6-12 år, läsår 1 106 1 106 1 134 1 152 

Kommentar 

Prognos för 2019 efter novembers siffror. Slutgiltigt mått inkommer efter februari. 

Barn 6-12 år inskrivna i fritidshem, andel (%)   52 53 

Kommentar 

Uppgift saknas, inkommer efter februari. 

Invånare 6-15 år, läsår 1 619 1 620 1 641 1 653 

Kommentar 

Prognos för 2019 efter novembers siffror. Slutgiltigt mått inkommer efter februari. 

Elever i förskoleklass, hemkommun, antal   134 138 

Kommentar 

Uppgift saknas, inkommer efter februari. 

Elever i grundskola, hemkommun, antal   1 453 1 496 

Kommentar 

Uppgift saknas, inkommer efter februari. 

Elever i grundsärskola, hemkommun, antal   12 15 

Kommentar 

Uppgift saknas, inkommer efter februari. 

Antal elever 16-19 år, läsår 650 651 641 612 

Kommentar 

Prognos för 2019 efter novembers siffror. Slutgiltigt mått inkommer efter februari. 

Elever i gymnasieskola, hemkommun, antal   496 482 

Kommentar 

Uppgift saknas, inkommer efter februari. 

Elever i gymnasiesärskola, hemkommun, antal   9 6 

Kommentar 

Uppgift saknas, inkommer efter februari. 

Antal elever i vuxenutbildning 91    

Kommentar 

Vuxenutbildning exklusive SFI: 81. GR yrkesvux:10. 

Antal elever i SFI-utbildning (ej heltidsstuderande) 67  79 59 

Antal elever i särvux/lärvux 17  18 18 

Antal elever i kulturskolan 380  478  

Kommentar 

Gäller antal pågående elevkurser, och inte individer. Kulturskolebidraget försvann 2019, vilket påverkade utbudet. 
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Mått 
Utfall 
2019 

Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Andel heltidsanställningar 71%  66% 63% 

Sjukfrånvaro, % 8,68%  8,57% 8,82% 

 

 

3 KVALITETSREDOVISNING 

  

Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på huvudmannanivå och på 
förskole- och skolenhetsnivå. Syftet är att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet med 
utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar. Huvudmannen ska, som ytterst ansvarig 
för genomförandet av utbildningen, även se till att det finns förutsättningar att bedriva ett 
kvalitetsarbete på enhetsnivå. 

Barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsredovisning för 2018/2019 bygger på och omfattar 
kvalitetsredovisningar från de verksamheter och skolformer som kommunen ansvarar för, det vill säga 
förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasium, vuxenutbildning, lärvux, 
den centrala elevhälsan, kulturskolan och familjecentralen. 

  

Förskola 

Värdegrundsarbetet i förskolorna genomsyrar hela verksamheten och resulterar i att barnen hjälper 
varandra och upplever sig trygga. Förskolorna har under året arbetat med att utveckla barns språkliga 
förmåga och fortsätter att arbeta med att fördjupa barnens analyser vid läsning av sagor och 
berättelser. Barnen i förskolan ges möjlighet att förmedla sina tankar, åsikter och har lärt sig att 
uttrycka vad de vill göra. 

Under 2019 genomfördes inte en regiongemensam enkät, då den har flyttats från december till januari 
(2020).  Resultatet på 2018 års regiongemensamma enkät där alla 13 GR kommuner deltagit visade på 
ett gott resultat för Öckerös förskolor, även om resultatet gått ned något sedan 2017 då vi var bäst i 
GR. Vår analys är att det fortsatt goda resultatet härrör sig från hög andel legitimerad personal samt 
rektorer och personal med lång erfarenhet och som varit i verksamheten under lång tid. Kontinuitet 
och stabilitet är kända faktorer för framgångsrika förskolor. 

Under året har rektorerna arbetat för att öka likvärdigheten mellan kommunens förskolor, vilket bland 
annat har resulterat i en Barnhälsoplan. 

  

Förskoleklass, grundskola och fritidshem 

I förskoleklassen, grundskola och på fritidshemmet har man arbetat på flera olika sätt med att utveckla 
eleverna så att de når en så hög måluppfyllelse som möjligt inom samtliga målområden. Ett av skolans 
fokusområden under året har varit betyg och bedömning. Det har bland annat resulterat i ett nytt 
arbetssätt kring sambedömning. 

Alla skolor har en plan mot diskriminering och kränkande behandling där de presenterar skolans 
värdegrund, förebyggande arbete för att motverka diskriminering och kränkande behandling samt 
följer upp och analyserar tidigare arbete. Eleverna har varit delaktiga i upprättandet av planen och i 
utvärderingen av tidigare läsårs plan. 

Flera skolor har arbetat med Specialpedagogiska lyftet. 

Under läsåret 18/19 arbetade högstadiet och gymnasiet med att utveckla arbetet kring arbetsliv, 
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näringsliv och fortsatta studier. Förvaltningen samarbetade med Karlstad universitet och syftet var att 
utveckla strategier för att arbeta kontinuerligt med arbetslivsfrågor. Detta resulterade i årshjul, som 
presenterades under en mässa. 

Därefter utvecklades även Arena arbetsliv som ett steg i arbetet kring fortsatta studier och arbetsliv. 
Detta är ett samarbete mellan skolan och Näringsliv, med målgruppen åk 7 och åk 8. 

Lärare har haft kompetensutveckling tillsammans med grundskolan som har handlat om 
ämnesfördjupning, med inriktning innehåll, betyg och bedömning. Detta arbete har letts av 
förvaltningens förstelärare. 

Enligt undersökningar upplever sig eleverna förhållandevis trygga. 89% av eleverna i åk 2 upplever sig 
trygga, 85% av eleverna i åk 5 upplever sig trygga och 82% av eleverna i åk 9 upplever sig trygga. 

  

Betyg årskurs 6 

Betyg åk6 F E D C B A 

Totalt 81 455 577 703 377 127 

  

Betyg årskurs 9 

År 
Betygmedelvärde 
- Hösttermin 

Betygmedelvärde 
- Vårtermin 

Förändring 
betygmedelvärde VT/HT 

2011 208,05 227,14 19 

2012 216,07 233,96 18 

2013 229,09 241,78 13 

2014 244,50 254,63 10 

2015 239,26 247,56 8 

2016 240,54 252,85 12 

2017 225,40 237,05 12 

2018 239,41 251,01 12 

2019 244,50 252,62 8 

  

Grundsärskola 

Inom grundsärskolan sker mycket samverkan mellan pedagoger och assistenter. Verksamheten 
präglas av trygghet och delaktighet där barnens och elevernas framsteg, noteras och utvecklas vidare. 

Undervisningen fokuserar på barnens kommunikationsförmåga. Som stöd i undervisningen används 
bilder och tecken. 

Verksamheten präglas av en stor respekt för den tid barnen och eleverna behöver för att utvecklas. 
Vidare krävs av verksamheten att den ger ett stort mått av omsorg. 

Enligt undersökningar upplever sig eleverna trygga. 96% av eleverna i grundsärskolan upplever sig 
trygga. 
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Gymnasiet 

Gymnasieelever med examen inom 4 år i kommunala skolor har sjunkit från 92,6% 2016 till 
86,2% 2019. En orsak som har påverkat kan vara en ökad grad nyanlända elever. 

På Öckerö seglande gymnasieskola har de under 2018/2019 arbetat aktivt med normer och värden, 
vilket de tycker ger resultat. Resorna och arbetet kring olika kulturella möten bidrar till en ökad 
kunskap om världen, andra kulturer och mänskliga rättigheter. 

Eleverna visar i enkäter att de upplever sig trygga 87%. 

Under läsåret 18/19 arbetade högstadiet och gymnasiet med att utveckla arbetet kring arbetsliv, 
näringsliv och fortsatta studier. Förvaltningen samarbetade med Karlstad universitet och syftet var att 
utveckla strategier för att arbeta kontinuerligt med arbetslivsfrågor. Detta resulterade i årshjul, som 
presenterades under en mässa. 

Skolan har arbeta med Hållbarhet under temaveckorna, ett ämne som eleverna på skolan valde själva i 
enlighet med Barnkonventionen, främst med avsikt på delaktighet och inflytande. Syftet med veckan 
var att få kunskaper om hur man lever hållbart som människa. I arbetet lyftes miljö, jämställdhet, 
sociala aspekter och hälsa. 

Personal har haft kompetensutveckling tillsammans med grundskolan som har handlat om 
ämnesfördjupning, med inriktning betyg och bedömning. Detta arbete har letts av förvaltningens 
förstelärare. 

  

Betyg gymnasiet 

Betygs- 
poäng: 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 

NA 16,7 17,3 16,2 16 16 15,2 

SA 16,3 16,6 16,1 16,3 16,9 16,7 

SJ 14,9 14,3 14,5 14,9 13,4 12,7 

Genomsnitt 16,2 16,3 15,8 15,9 16,1 15,4 

  

Lärvux 

På lärvux använder eleverna digitala hjälpmedel i större utsträckning än tidigare. Vid presentation av 
praktiska problem visar eleverna större tillit till sin egen förmåga. Verksamheten har anpassat 
arbetsmaterial så att det passar syfte och mål med kurserna, eleverna får också vara med och styra 
arbetssätt och innehåll. 

Lärvux har flyttat in i ombyggda och mer ändamålsenliga lokaler vid Daglig verksamhet sommaren 
2019. 

  

Vuxenutbildningen 

Vuxenutbildningen i Öckerö kommun har under 2019 förnyat sina samarbetsavtal med såväl hela 
Göteborgsregionen som med Göteborgs kommun. Avtalen ger bosatta i Öckerö kommun tillgång till de 
utbildningar och kurser som erbjuds inom ramen för respektive avtal och handlar om såväl hela 
yrkesutbildningar, valideringar som enstaka kurser inför kommande studier vid universitet och 
högskola. För nyanlända erbjuds SFI-utbildningar och yrkesutbildningar med språkstöd. Det stora 
utbudet av kommunal vuxenutbildning gör att de flesta önskemål om vuxenutbildning kunnat 
uppfyllas. 
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Centrala elevhälsan 

Den centrala elevhälsans arbete genomsyrar stora delar av verksamheten, och arbetar främjande, 
förebyggande och åtgärdande. Den centrala elevhälsan har haft som mål att arbeta mer främjande, och 
ett resultat är att Centrala elevhälsan har planerat ett hälsofrämjande arbete i årskurs 7-9 på både 
Brattebergskolan och Hedens skola under läsåret 18/19, med start vt 2020. 

Barn och utbildningsförvaltningen såg ett behov av att stärka elevhälsoarbetet på Björkö skola. 
Centrala elevhälsan stärkte arbetet genom en elevhälsomodell där elevhälsan tillsammans med skolans 
personal arbetar på ett mer förebyggande sätt som ska gynna alla elever på skolan. 

Barn och utbildningsförvaltningen såg ett behov av att stärka arbetet med nyanlända elever. Den 
Centrala elevhälsan är därmed med i ett projekt med satsning på samverkan mellan enheter i 
kommunen som arbetar med nyanlända.  Flera aktiviteter, såsom samarbeten och nätverk, har skapats 
för att stärka arbetet med nyanlända. Riktlinjer för mottagande och rutiner kring 
modersmålsundervisning har tagits fram. 

Hälsofrämjande aktiviteter används i verksamheten för att öka barn och ungas välbefinnande. 

  

Kulturskolan 

Det systematiska kvalitetsarbetet, som inte är lagstadgat för Kulturskolan, bidrar till ett utvecklande 
arbete med att förebygga, förbättra och förändra genom ett kontinuerligt förbättringsarbete där all 
personal och ledning är delaktiga och engagerade. 

Kvalitetsarbete med främjande i fokus har präglat Kulturskolan 2019 genom att de har tagit fram tre 
nya ledord för verksamheten. Skapat en ny vision samt uppdaterat verksamhetsidén. 

Kulturskolan har för verksamhetsåret 2019/2020 arbetat med tre fokusområden i linje med den 
statliga kulturskoleutredningen (En inkluderande kulturskola på egen grund SOU 2016:69). 
Breddning av konstområden, Inkludering och tillgänglighet samt Pedagogisk utveckling. 

Pedagogerna har fått kompetensutveckling inom Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Kulturskolan har goda resultat i vår verksamhet. De har högre andel aktiva elever i förhållande till 
invånarantal i verksamheten än SKR´s nyckeltal. 

  

Familjecentralen 

Familjecentralen startade 2019 och följer en fyraårsplan för uppbyggnad. Arbetet följer planen. 

Familjecentralen Navet är en mötesplats för familjer, blivande och nyblivna föräldrar med barn 0-6 år 
i Öckerö kommun. Verksamheten är en samverkan mellan Öckerö kommun och primärvården (Hönö 
vårdcentral, Närhälsan Öckerö vårdcentral och Barnmorskegruppen). 

Målet med verksamheten är att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsoutveckling hos 
barn och föräldrar. 
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4 MÅL 

4.1 Måluppfyllelse 

Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka 

Satsningar: 

- Se över organisationen så att behovet av timanställda minskar 

 

Kommentar 

En handlingsplan för heltidsresan inom BUF i Öckerö kommun har arbetats fram och en del av det 
arbetet är att minska behovet av timanställda vikarier. 

Frisknärvaron bland kommunens medarbetare skall öka 

Satsningar: 

- Komplettera yrkeskategorier för att minska administrationen för chefer/specialister 

 

Kommentar 

Målet är gemensamt för hela kommunen. Inom barn- och utbildningsförvaltningen har vi ändrat 
organsiationen för administrativt stöd till rektor, som en del av denna satsning. 

Självfinansieringsgraden på gymnasieskolan skall öka 

Satsningar: 

Gymnasieskolan har tillsammans med ÖMC och ÖRAB sett över organisationen för att kunna minska 
kostnaderna med 1 milj kr 2018 och 2 milj kr 2019. 

 

Kommentar 

Arbetet fortsätter under 2020. 

Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas 

Satsningar: 

- Vuxenutbildning inom vård och omsorg 

 

Kommentar 

Målet är gemensamt med Socialnämnden och planeringen för att genomföra satsningen påbörjas 
under 2020. 
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Välbefinnande bland kommunens medarbetare ska öka 

Satsningar: 

- Komplettera yrkeskategorier för att minska administrationen för chefer/specialister 

 

Kommentar 

Barn- och utbildningsnämnden 

Målet är gemensamt för hela kommunen. Inom barn- och utbildningsförvaltningen har vi ändrat 
organisationen för administrativt stöd till rektor, som en del av denna satsning. 

Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande 

Satsningar: 

- Kompetensutveckling för pedagoger 
- Arbeta med det förebyggande elevhälsoarbetet 
- Arbeta förebyggande mot mobbing 
- Föräldrakontakter och röda tråden mellan förskola och skola 
- Etablera och utveckla samverkan mellan fritid&kultur/skola/socialtjänst 
- Utveckla Familjecentralen till en mötesplats för föräldrar och barn o-6 år.  
- Giftfri skola och förskola 
- Öka cyklande och gång för barn och elever 
- Öka personaltätheten /minska barnomsorgsgrupperna 

 

Kommentar 

Barn- och utbildningsnämnden 

Kompetensutveckling för pedagoger. Exempel på aktiviteter: 

 Skola/arbetsliv-satsningen 

 Skriva sig till lärande (STL) 

 Specialpedagogik för lärande 

Arbeta med det förebyggande elevhälsoarbetet 

 Arbete med material från specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, och reflekterande team 

 På gymnasieskolan erbjuds alla elever samtal med kurator, skolsköterska och studie- och 
yrkesvägledare.  

Arbeta förebyggande mot mobbing 

 Utökade rastaktiviteter. 

 Arbete med en gemensam värdegrundsportal på några skolor. 

 Konflikthanteringsutbildning i tre steg och temavecka kring hållbara relationer på 
gymnasieskolan. 

Föräldrakontakter och röda tråden mellan förskola och skola 

 Arbetar utifrån våra övergångsrutiner. 

Etablera och utveckla samverkan mellan fritid&kultur/skola/socialtjänst 

 Målet är gemensamt med flera av kommunens andra verksamheter och arbetet med 
satsningarna har precis startat. En grund för samverkan mellan skola, socialtjänst och fritid -
och kultur finns genom barn- och ungdomsgruppen, men ramar för samverkan måste sättas. 
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Familjecentralen, en mötesplats för föräldrar och barn 0-6 år. FC är en samverkan mellan öppen 
förskola, socialtjänst och mödra- och barnhälsovård i gemensamma lokaler. Ta fram mål på fyra år för 
att utveckla Familjecentralens verksamhet 

 Familjecentralen är precis uppstartad och mål kommer att arbetas fram framöver likväl 
arbetet med stöd till barn och familjer. 

Giftfri skola och förskola 

 Arbetet med satsningen pågår. 

Öka cyklande och gång för barn och elever 

 Arbetet med satsningen har inte påbörjats. 

Öka personaltätheten /minska barnomsorgsgrupperna 

 har inte gått att genomföra p.g.a. det ekonomiska läget. 

Elever har förbättrade förutsättningar för fortsatta studier 

Satsningar: 

- Utveckla arbetet med skola/arbetsliv 
- Se över organisationen för att frigöra tid för lärarna 
- Utveckla undervisningen - både lärmiljön, pedagogiken och tillgängligheten 
- Öka samordningen kring de nyanlända 
- Kompetensutveckling för pedagogerna 
- Stärka arbetet med rekrytering genom satsning mot presumtiva medarbetare 

 

Kommentar 

Barn- och utbildningsnämnden 

Utveckla arbetet med skola/arbetsliv 

 Finns en samverkansgrupp kring FOKUS Öckerö där man arbetar kring dessa frågor. Under 
hösten har vi genomfört en yrkesmässa i anslutning till gymnasievalet. 

Se över organisationen för att frigöra tid för lärarna. Exempel på åtgärder: 

Skapat en organisation med arbetslag för varje årskurs. Underlättar planeringsarbetet och möjligheten 
att stötta varandra. 

Två pedagoger vid flera tillfällen/vecka för att kunna organisera och dela på arbetsuppgifter. 

Organisationen med två parallella klasser och resursstöd i alla klasser med mer stöd i de yngre 
åldrarna gör att undervisningen kan vara flexibel. 

Vi arbetar kontinuerligt med vår organisation och kommer att fortsätta detta arbete under läsåret 
2019/2020. 

Utveckla undervisningen - både lärmiljön, pedagogiken och tillgängligheten 

 Utveckla läxhjälp, lov- och sommarskola 

Öka samordningen kring de nyanlända 

 Har en specialpedagog som är anställd centralt för att arbeta med samordningen kring de 
nyanlända. 

 Utveckling av studiehandledning och modersmålsundervisning 

 Samverkan med etableringsenheten. 

 



 2020-01-28 

 

14 

 

Kompetensutveckling för pedagogerna 

 Ämnesfördjupning för alla lärare i kommunen för kollegialt lärande och utbyta erfarenheter. 

 Under året har lärarna deltagit i en kompetensutvecklingsinsats med inriktning på att utveckla 
lärandet med hjälp av den digitala tekniken. 

Stärka arbetet med rekrytering genom satsning mot presumtiva medarbetare 

 Påbörja tillsammans med HR. 

Valfriheten inom förskola och barnomsorg ska öka 

Satsningar: 

- Arbeta med organisationen av verksamheten för att skapa en mer likvärdig förskola 
- System för enskild pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare 

 

Kommentar 

Barn- och utbildningsnämnden 

Arbeta med organisationen av verksamheten för att skapa en mer likvärdig förskola 

 Samarbete mellan förskolecheferna (fr o m ht 2019 rektorer) för att skapa en likvärdighet i de 
olika verksamheterna. 

System för enskild pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare 

 Testa i mindre skala i någon del av kommunen. Ej genomfört. 

Kommuninvånarnas delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter ska öka 

Satsningar: 

- Utveckla NAVET (familjecentral/bibliotek/hörsal) till en mötesplats med hög tillgänglighet där alla 
känner sig välkomna 
- Stärka tillgängligheten till kulturskolans verksamhet 

 

Kommentar 

Barn- och utbildningsnämnden 

Utveckla NAVET (familjecentral/bibliotek/hörsal) till en mötesplats med hög tillgänglighet där alla 
känner sig välkomna 

 Familjecentralens verksamhet startade i februari och arbetar med stöd till barn och familjer. 

Stärka tillgängligheten till kulturskolans verksamhet 

 Fortsätta det positiva arbetet med kulturskolans nya digitala anmälningsapplikation. 

Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras 

Satsningar: 

- Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet 
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Kommentar 

Barn- och utbildningsnämnden 

Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet. Exempel på 
vad som görs inom ramen för denna satsning: 

 Föräldravandringar för att granska trafiksituationen utanför skolan. 

 Samarbete med polisen. 

  

Antalet arbetstillfällen i kommunens näringsliv ska öka 

Satsningar: 

- Genom aktiv samverkan skapa en långsiktig hållbar relation mellan näringsliv och skola 
- Tillsammans med organisationen Ung företagsamhet inspirera till entreprenörskap 

 

Kommentar 

Barn- och utbildningsnämnden 

Genom aktiv samverkan skapa en långsiktig hållbar relation mellan näringsliv och skola 

 Samverkan med Besöks- och näringslivsenheten, BNE, kring FOKUS Öckerö. 

Tillsammans med organisationen Ung företagsamhet inspirera till entreprenörskap 

 Utveckla arbetet med UF på gymnasieskolans nya ekonomiprogram (planerad start ht 2020). 
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5 EKONOMISK KOMMENTAR 

Utfall efter december visar på ett underskott om -6 535 tkr jämfört med budget. Underskottet förklaras 
i stora drag av underskotten för Förskola -5 730, Grundskola -3 180 och Gymnasieskola -2 010 tkr och 
reduceras av förvaltningens buffert om 4 160 tkr. 

Förskolans underskott (- 5 730) i förhållande till budget består i huvudsak av lönekostnader inom den 
kommunala förskoleverksamheten om -1 970 tkr samt kostnader för köpt förskoleverksamhet från 
fristående förskolor om -3 760 tkr. 

Grundskolans underskott om - 3 180 tkr avser i huvudsak högre personalkostnader (-2 840 tkr) än 
budgeterat. 

Underskottet för verksamhet 450 Gymnasieskola (-2 010) förklaras i sin helhet av högre kostnader än 
budgeterat för skolskjuts (-1 240 tkr) och köpta gymnasieplatser (-1 300 tkr) för kommunens egna 
elever. 

Sett ur ett kontoperspektiv förklaras underskottet jämfört mot budget av nedanstående poster: 

 Personalkostnader om -4 910 tkr utöver budget. Förskolan står för -2 200 tkr och grundskolan 
för -2 850 tkr av underskottet. 

 Köp av verksamhet som överstiger budget med -4 861 tkr, där ovan nämnda poster avseende 
köpt förskoleverksamhet, gymnasieskolskjutsar och köpta gymnasieplatser är de huvudsakliga 
underskotten. 

 Övriga kostnader har kostat -2 500 tkr mer än budgeterat, där ovan nämnda kostnad för 
gymnasieskolskjuts är den enskilt största posten. Förvaltningens buffert ger posten Övriga 
kostnader en positiv differens. 

 Intäkterna överstiger budget med 1 780 tkr. Överskott avseende skolverksintäkter om 1470 tkr 
är huvudförklaringen. 

Utfallet (-6 535) är en försämring mot föregående prognos (-6 328) med ca: -200 tkr. 

Resultaträkning 

  
Bokslut 

2019 
Budget 

2019 
Diff 

Fg 
prognos 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2017 

Intäkter       

Taxor och avgifter -8 655 -8 570 85 -8 710 -8 648 -8 384 

Övriga intäkter -80 932 -79 236 1 696 -79 431 -77 873 -75 197 

Summa intäkter -89 587 -87 806 1 781 -88 142 -86 521 -83 581 

Kostnader       

Personalkostnader 201 148 196 241 -4 907 200 587 198 630 187 730 

Entrepr och köp av vht 105 623 100 762 -4 861 103 764 98 939 94 235 

Övriga kostnader 118 238 119 654 1 416 117 597 113 285 116 028 

Kapitalkostnader 2 494 2 530 36 2 505 2 578 1 867 

Summa kostnader 427 503 419 187 -8 316 424 452 413 432 399 860 

Resultat 337 916 331 381 -6 535 336 311 326 911 316 279 
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5.1 Barn- och utbildningsnämnden 

Resultat per verksamhet 

  
Bokslut 

2019 
Budget 

2019 
Diff 

Fg 
prognos 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2017 

Nettokostnad, tkr       

100 Nämndsverksamhet 877 805 -72 872 762 814 

310 Stöd till studieorg 270 270 0 270 270 270 

320 Bibliotek 71 215 144 77 -215 241 

330 Kulturskola 2 438 2 449 11 2 437 2 456 2 417 

400 Öppen förskola 390 825 435 375 268 199 

405 Pedagogisk omsorg 0 0 0 0 0 41 

407 Förskola 68 800 63 068 -5 732 67 072 64 361 61 052 

425 Fritidshem 11 119 10 106 -1 012 10 787 11 241 11 960 

435 Förskoleklass 5 204 5 295 91 5 401 4 872 4 458 

440 Grundskola 159 112 155 930 -3 182 158 953 157 256 155 570 

443 Obligatorisk särskola 7 867 8 179 313 7 510 7 524 7 677 

450 Gymnasieskola 70 154 68 142 -2 012 70 248 65 251 60 719 

453 Gymnasiesärskola 5 726 5 846 120 6 444 5 325 4 882 

470 Grundl vuxenutbildning 228 100 -128 230 118 80 

472 Gymn vuxen o påb.utbil 2 067 2 966 899 2 054 2 230 2 012 

474 Särvux 1 321 1 322 1 1 336 1 323 1 275 

476 Svenska för invandrare 2 002 1 700 -302 2 000 1 847 1 057 

490 Gemensamt BoU 273 4 163 3 890 244 2 022 1 556 

Summa Nettokostnad, tkr 337 916 331 381 -6 535 336 311 326 911 316 279 

5.2 Uppföljning av beslutade åtgärder 

Åtgärder 
Beslutat 

belopp (tkr) 
Status Kommentar 

    

    

    

    

    

Summa beslutade åtgärder    

6 INVESTERINGAR 

Under året har nämnden investerat i solskydd, möbler, multimedia, och projekteringskostnader vid 
nybyggnation. Investeringsbudgeten om 950 tkr har förbrukats och nämnden visar ett underskott om -
125 tkr. Underskottet beror på ovan nämnda, ej budgeterade, projekteringskostnader i samband med 
planeringen för Björkö nya skola (507 tkr), Hedens förskola (39 tkr)  och Tillbyggnad Bergagård (29 
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tkr). Under året har reservation begärts för tre investeringsprojekt som inte har kunnat påbörjas 2019: 
Matsalsmöbler Hälsö 80 tkr, Möbler Hälsö personalrum 100 tkr och Laddstationer grundskola 60 tkr. 
Vidare har två investeringsprojekt enligt överenskommelse tagits över av Öckerö fastighets AB, 
Lekutrustning Heden F-6 och Spånsug Bergagårdsskolan. 

6.1 Sammanställning 

Investeringsrapport 

  Bokslut 2019 Budget 2019 Diff 

Nettokostnad, tkr    

Barn- o utbildningsnämnd 1 075 950 -125 

 

7 KÖP AV VERKSAMHET 

Barn- och utbildningsnämnden har en stor andel barn i andra huvudmäns förskoleverksamhet. 
Nämnas kan bland annat följande verksamheter i Öckerö kommun: 

 Betelförsamlingens skolstiftelse, 

 Föräldrakooperativen Björkdungen, Nästet och Sjöstjärnan och Öckerö församling. 
Kommunen har också barn i Göteborgs stads förskoleverksamhet. 

Öckerö kommun finansierar en fristående skola, Betelskolan. Här bedrivs fritidshemsverksamhet och 
grundskoleverksamhet från förskoleklass till årskurs 9. 

Kommunen köper gymnasieplatser från andra kommuner och fristående gymnasieskolor via 
samverkansavtalet inom GR och köper platser på Vux i Göteborg via vårt avtal. 

Kommunens inköp av verksamhet var 106 mkr. 

 

8 BARNBOKSLUT 

8.1 Viktiga beslut och satsningar som påverkat barn och ungdomar 

Viktiga beslut i nämnden under 2019 som har påverkat barn och ungdomar 

Alla beslut i BUN påverkar barn och unga i olika grad. Några beslut att redovisa är: 

 Antagit en Barnhälsoplan för barn i förskolan och en Elevhälsoplan för elever i skolan. 

 Plan för modersmålsstöd och mottagande av nyanlända i förskolan och Riktlinjer för 
mottagande av nyanlända elever. 

 Att ansöka om att förbereda för ett partnerskap med Homa Bay County i Kenya under ett 
förberedelseår 2020. Fokus för arbetet är barn- och ungas inflytande och delaktighet, samt 
barnkonventionen. 

 Beslutat att inte genomför studieresorna till Polen för årskurs nio. 
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8.2 Vilka möjligheter har barn och unga att få inflytande över beslut som rör 

dem? 

Vilka möjligheter har barn och unga att få inflytande över beslut som rör dem? 

• Formellt via klassråd, elevråd 

• Informellt via samtal och diskussioner 

• Vid individuella utvecklingssamtal och planering av individuella utvecklingsplanen 

• Politikerluncher med kommunens politiker 



BALANSLISTA 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖCKERÖ KOMMUN 
 
 
 
ÄRENDE     HANDLÄGGARE 

 

BUN 2020-01-29 

Beslutsärenden 
Årsbokslut inklusive måluppfyllelse och mått   Mats Sundström 
  
Information 
Skolchefen informerar    Katarina Lindgren 
Förskoleplanering    Andreas Persson 
Rapporter om kränkande behandling    Andreas Persson 
Rapport GR     Ordf och skolchef 
Kvalitetsarbete     Malin Fogelström 
 
Besök kulturskolan    Tommy Tillander 
Risk- och konsekvensanalys kring omorganisation  Katarina Lindgren 

 

BUN 2020-03-18 

Beslutsärenden 
Ekonomisk uppföljning efter februari   Mats Sundström 
Namnbyte på Västergårdsskolan till Björkö skola 
Undantag från skolplikt pga utlandsvistelse   Andreas Persson 
Revidera skolskjutsregler    Andreas Persson 
Taxa kulturskolan    ? Mats Sundström  
  
Information 
Skolchefen informerar    Katarina Lindgren 
Förskoleplanering    Andreas Persson 
Rapporter om kränkande behandling    Andreas Persson 
Rapport GR     Ordf och skolchef 
Kvalitetsarbete     Malin Fogelström 
 
Frånvarorapportering    Jacob Österlund 
Sjukstatistik     Anna Foss 

 

BUN 2020-04-29 heldag inkl workshop 

Beslutsärenden 
Ekonomisk uppföljning efter mars   Mats Sundström 
Förslag på budget/uppdrag 2021 
Patientsäkerhetsberättelse    Anna Bondemark 
 
  
Information 
Skolchefen informerar    Katarina Lindgren 
Förskoleplanering (mer ingående)   Andreas Persson 
Rapporter om kränkande behandling    Andreas Persson 
Rapport GR     Ordf och skolchef 
Kvalitetsarbete     Malin Fogelström 



 

BUN 2020-06-17 

Beslutsärenden  
Ekonomisk uppföljning efter maj   Mats Sundström 
Bidragsnivåer för stöd till inackordering   Annette Islander 
Underskottskompensation till friskolor   Mats Sundström 
  
Information 
Skolchefen informerar    Katarina Lindgren 
Förskoleplanering    Andreas Persson 
Rapport GR     Ordf och skolchef 
Kvalitetsarbete     Malin Fogelström 
 
Sammanställning rapporter om kränkande behandling VT   Andreas Persson 
Frånvarorapportering    Jacob Österlund 
Information om fullmäktiges budgetbeslut 

 

BUN 2020-09-16 

Beslutsärenden 
Ekonomisk uppföljning efter augusti   Mats Sundström 
  
Information 
Skolchefen informerar    Katarina Lindgren 
Förskoleplanering    Andreas Persson 
Rapporter om kränkande behandling    Andreas Persson 
Rapport GR     Ordf och skolchef 
Kvalitetsarbete     Malin Fogelström 

 

BUN 2020-10-21 

Beslutsärenden 
Interkommunal ersättning GR 
  
Information 
Skolchefen informerar    Katarina Lindgren 
Förskoleplanering    Andreas Persson 
Rapporter om kränkande behandling    Andreas Persson 
Rapport GR     Ordf och skolchef 
Kvalitetsarbete     Malin Fogelström 
 
Frånvarorapportering    Jacob Österlund 
Muntlig ekonomisk uppföljning   Mats Sundström 
 

BUN 2020-11-18 

Beslutsärenden 
Ekonomisk uppföljning efter oktober (inkl måluppfyllelse)  Mats Sundström 
Nämndplanering 2021    Jacob Österlund 
  
Information 
Skolchefen informerar    Katarina Lindgren 
Förskoleplanering    Andreas Persson 
Rapporter om kränkande behandling    Andreas Persson 
Rapport GR     Ordf och skolchef 
Kvalitetsarbete     Malin Fogelström 
 
 



 

BUN 2020-12-09 

Beslutsärenden 
Intern kontrollplan     
Barn- och elevpeng    Mats Sundström 
  
Information 
Skolchefen informerar    Katarina Lindgren 
Förskoleplanering    Andreas Persson 
Rapport GR     Ordf och skolchef 
Kvalitetsarbete     Malin Fogelström 

Verksamhetsplan info    Malin Fogelström 
Sammanställning rapporter om kränkande behandling HT   Andreas Persson 
Frånvarorapportering    Jacob Österlund 
Muntlig ekonomisk uppföljning   Mats Sundström 
 

 

Ärenden som återkommer vid varje sammanträde: 

Redovisning av delegationsbeslut    Jacob Österlund 
Skolchefen informerar    Skolchef 
Förskoleplanering (vid behov) (mer ingående i maj)  Andreas Persson 
Rapport GR     Ordf och skolchef 
Rapporter om kränkande behandling   Andreas Persson 
Kvalitetsarbete (vid behov)    Malin Fogelström 
Balanslista     Bifogas kallelsen 
   
Sammanställning/statistik av rapporter om kränkande behandling 2 gånger per år (juni och december) 
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