Öckerö 2020-03-11

KALLELSE till ledamöter
UNDERRÄTTELSE till ersättare
Beslutsorgan
Tid och plats

Barn- och utbildningsnämnden
Onsdag 18 mars kl 8.30 i Lejonet, kommunhuset
Förmöte: Öckeröalliansen träffas kl. 7.45 i Lejonet
Oppositionen träffas kl. 7.50 i Klätten

ÄRENDEN

1 Val av justerare – Förslag: Ronnie Bryngelsson

Ingela AnderssonSkallberg
Katarina Lindgren

2 Ekonomisk uppföljning efter februari

Bilaga

3 Reviderat organisationsförslag inför budget 2020

Bilaga

Katarina Lindgren

4 Medborgarförslag om konstgräsplan på Björkö

Bilaga

Katarina Lindgren

5 Motion om källsortering inom socialnämndens
verksamheter och övriga
verksamheter inom Öckerö Kommun

Bilaga

Katarina Lindgren

6 Namnbyte - Västergårdsskolan byter namn till Björkö
skola och Solhagens förskola byter namn till Björkö
förskola

Bilaga

Jacob Österlund

7 Redovisning av delegationsbeslut

Pärm

8 Information
Håkan Fransson

a. Information drogvaneundersökning (8.30)

Anna Foss

b. Presentation av sjukstatistik helår (9.00)

Katarina Lindgren

c. Kvalitetsarbete, normer och värden

Katarina Lindgren

d. Skolchefen informerar

Katarina Lindgren

e. Förskoleplanering

Katarina Lindgren

f.

Martina/Katarina

g. Rapport GR

Jacob Österlund

h. Frånvarorapportering

Martina Kjellqvist

i.

Arvode demokratiforum

j.

Balanslista

Rapporter om kränkande behandling
Bilaga
Bilaga

9 Övriga frågor

Martina Kjellqvist
Ordförande

Jacob Österlund
Nämndsekreterare
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TJÄNSTESKRIVELSE
Barn- och utbildningsnämnden
Handläggare:
Ärende:
Diarienummer:

Ingela Andersson Skallberg, ekonom
Uppföljning efter februari
BOU 15/20

Uppföljning efter februari
Förslag till beslut
1. Den negativa prognosen och informationen noteras
2. Rapport avseende uppföljning av ekonomi överlämnas till kommunstyrelsen
för kännedom
3. Paragrafen justeras omedelbart
Ärendet (sammanfattning)
Prognosen visar på ett underskott om -4069 tkr. Prognosen bygger på rådande
organisation, dock råder viss justering utifrån barn- och elevantal, vilket hämtar
hem en del i prognosen.
Förutsättning för en prognos i balans är att reviderat organisationsförslag inför
budget 2020 genomförs.
Expediering av beslut
Ekonomienheten (Genja Thesslund)
Kommunstyrelsen (Tannaz Ghaderi)
Bilagor
Stratsysrapport: Uppföljning efter februari
Underskrift av berörd chef

Postadress

Gatuadress Telefon

475 80 Öckerö

Sockenvägen 13

Organisationsnr
031-97 62 00

212000-1280

E-post

Hemsida
kommun@ockero.se

www.ockero.se
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Uppföljning efter februari
Barn- och utbildningsnämnden
Jan-Feb 2020
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1 EKONOMISK KOMMENTAR
Prognosen efter februari månad visar på ett resultat på - 3 848 tkr jämfört med budget. Det är en
försämring mot budget med 3 848 tkr. Förändringen förklaras av:















Centrala elevhälsan: -168 tkr. Beror till största delen på skolskjutsar.
Heden fsk, F-6, särskola: - 350 tkr. Felräkning på antal barn.
Heden 7-9: -1 300 tkr. Personalkostnader. Förbättrats under jan-feb med 100 tkr.
Bergagårdsskolan: -121 tkr. Antal elever och resurspersonal.
Fotö fsk och F-6: -178 tkr. Förbättrats under jan-feb
Fsk Hönö: 0 tkr
Björkö fsk, F-6: -1 191 tkr. Förbättrats under jan-feb med 100 tkr.
Fks Öckerö, Hälsö: +262 tkr. Ökat barnantal.
Bratteberg F - 6, Hälsö, Roses: -475 tkr. Personalkostnader.
Bratteberg 7-9: -271 tkr. Personalkostnader.
Kompassen, Rörö: -248 tkr. Elevresurser, personalkostnader.
Kulturskolan: 0 tkr
ÖSGy, Vux: +4 tkr
Förvaltningen centralt: +188 tkr

Totalt alla verksamheter: -3 848 tkr
Det negativa/positiva resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser:



Att verksamheterna inte kan ställa om personalkostnaderna utifrån förutsättningarna.
Antal barn/elever som påverkar intäkterna.

I prognosen har följande åtgärder vägts in i prognosen för att nå budget i balans:


Minska med två avdelningar på förskolan.

För att klara den budgetram som Barn- och utbildningsförvaltningen blev tilldelad för 2020 krävs att
förvaltningen ser över sin organisation och ställer om sina verksamheter för att nå önskad effekt. En
förutsättning är att vi får genomföra vårt reviderade förslag till förändring av organisation inför ht
2020. Det ger ca 2 230 tkr. Utöver det behöver vi gör omställningar motsvarande ytterligare 2 500 tkr
under 2020. Efter februari kvarstår en omställning på ytterligare 1 550 tkr utöver det som det
reviderade förslaget till förändrad organisation ger.
Ekonomiska risker som vi ser under 2020:




Statsbidragen har varit svåra att förutse, eftersom staten ändrat förutsättningarna efter hand.
Interkommunal ersättning för elever som går på gymnasiet. Några dyra platser ger stor
påverkan på snittpriset som budgeten bygger på.
Köpta platser för elever i behöv av särskilt stöd.

Vi har en buffert centralt för att täcka dessa kostnader, men svårt att veta om den räcker.

1.1 Barn- och utbildningsnämnden
Prognosrapport
Progno
s

Budget

Avvikel
se

Ack
utfall

Ack
budget

Ack
avvikel
se

Förbr
%

Fg
progno
s

100 Nämndsverksamhet

814

829

15

126

141

15

15

829

320 Bibliotek

291

229

-62

273

36

-237

120

229

2 470

2 469

0

551

402

-149

22

2 469

Nettokostnad, tkr

330 Kulturskola
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400 Öppen förskola
407 Förskola
425 Fritidshem
435 Förskoleklass

Progno
s

Budget

Avvikel
se

Ack
utfall

Ack
budget

Ack
avvikel
se

Förbr
%

Fg
progno
s

310

288

-22

60

38

-22

21

288

63 007

62 811

-197

11 637

11 277

-360

19

62 811

9 487

9 958

471

1 819

1 833

14

18

9 958

5 381

5 041

-340

1 001

910

-91

20

5 041

162 917

159 177

-3 740

32 219

28 992

-3 227

20

159 177

7 063

6 749

-314

1 365

1 225

-140

20

6 749

66 583

66 557

-26

11 717

11 627

-90

18

66 557

5 983

5 952

-31

1 024

992

-31

17

5 952

470 Grundl vuxenutbildning

300

300

0

54

50

-4

18

300

472 Gymn vuxen o påb.utbil

2 114

2 114

0

376

358

-18

18

2 114

474 Särvux

1 402

1 386

-16

257

240

-16

19

1 386

476 Svenska för invandrare

2 000

2 000

0

299

333

34

15

2 000

490 Gemensamt BoU

4 922

5 335

413

59

891

831

1

5 335

335 042

331 194

-3 848

62 837

59 346

-3 491

19

331 194

440 Grundskola
443 Obligatorisk särskola
450 Gymnasieskola
453 Gymnasiesärskola

Summa Nettokostnad, tkr

2 INVESTERINGAR
2.1 Sammanställning
Investeringsrapport
Prognos

Budget

Avvikelse

Utfall

Fg prognos

0

5 310

5 310

138

5 310

Nettokostnad, tkr
Barn- o utbildningsnämnd

4

Öckerö 2020-03-11

TJÄNSTESKRIVELSE
Barn- och utbildningsnämnden
Handläggare:
Ärende:
Diarienummer:

Katarina Lindgren
Organisationsförändringar inför budget 2020
BOU 143/19

Organisationsförändringar inför budget 2020
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner organisationsförändringarna inför
budget 2020
Ärendet (sammanfattning)
För att kunna ställa om våra verksamheter för den budgetram som tilldelats Barnoch utbildningsförvaltningen 2020, behöver vi se över vår organisation.
Utgångspunkten i förändringen/omställningen är att skapa effektivisering genom
samordningsvinster i form av att omorganisera befintliga barn- och elevgrupper.
Detta gäller i såväl förskola som skola.
I december presenterade förvaltningen ett förslag till förändring (bilaga 1) och
under december - februari har verksamheternas samverkansgrupper haft möjlighet
att arbeta med att ta fram risk- och konsekvensanalyser, som därefter har
sammanställts (bilaga 2). Detta i enlighet med de samverkansavtal som finns i
Öckerö kommun. Utifrån de utarbetade risk- och konsekvensanalyserna har
förvaltningen tagit fram ett reviderat förslag.
Inför budgetår 2020 har samtliga verksamheter sett över sin organisation och
försökt att anpassa verksamhet efter tilldelad budget. Utöver de anpassningar som
görs och kommer att göras inom respektive verksamhet föreslår förvaltningen
föreliggande ytterligare åtgärder fr. o. m. ht 2020 för att få budget i balans och i
enlighet med budgetram 2020.
Bedömning
Föreslagna åtgärder är en förutsättning för att barn- och utbildningsnämnden ska
kunna närma sig en budget i balans.
Ekonomi
Föreliggande förslag på åtgärder utgör steg mot en budget i balans.

Postadress

Gatuadress

475 80 Öckerö

Sockenvägen 13

Telefon
031-97 62 00

Organisationsnr
212000-1280

E-post

kommun@ockero.se

Hemsida
www.ockero.se

Expediering av beslut
Rektorer
Chef centrala elevhälsan
Ekonomiavdelningen

Barn- och utbildningsförvaltningen
Reviderat organisationsförslag inför
budget 2020
Budgetförutsättningar för Barn- och
utbildningsförvaltningen 2020
Budgeten bygger på föregående års ram, en beräkning av målgruppsförändringar
(d.v.s. ändringar i antal barn och elever) och årets tilldelning på 1 %.
Barn- och utbildningsnämnd
(BOU) Driftbudget (tkr)
Ram 2019
Målgruppsförändring
Personalförstärkning familjecentral
Årets tilldelning 1 %

Ram 2020
324 727
-1 400
220
3 247
326 794

Barn- och utbildningsnämndens målgruppsförändringar resulterar i -1,4 mkr. Detta
beror på en sammantagen negativ befolkningsförändring inom verksamhetens
åldersgrupper. Nämnden har fått årets tilldelning med 3,3 mkr. Tilldelning för
personalförstärkning till den nya familjecentralen görs med 0,2 mkr.
Kostnaderna för 2020 beräknas öka med ca 3 % vilket kräver en effektivisering på 6,5
miljoner kronor för 2020. Med det negativa resultatet på 6,5 miljoner kronor från
2019 innebär det att förvaltningen behöver göra en effektivisering om 13 miljoner
kronor för att få budget i balans och i enlighet med ram.
I januari omfördelades 3 miljoner kr från kommunens strategiska reserv till barn och
utbildningsnämnden för att täcka ökade kostnader för nyanlända i
gymnasieskola/vuxenutbildning.

Reviderat organisationsförslag inför budget 2020
Utifrån den budgetram som Barn- och utbildningsförvaltningen blev tilldelad för
2020 krävs det att förvaltningen ser över sin organisation och ställer om sina
verksamheter för att nå önskad effekt.
Utgångspunkten i förändringen/omställningen är att skapa effektivisering genom
samordningsvinster i form av att omorganisera befintliga barn- och elevgrupper.
Detta gäller i såväl förskola som skola. I samband med omställningen ser
förvaltningen över bemanning utifrån behörighet så att samtliga verksamheter
uppfyller de lagkrav som ställs.
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I december presenterade förvaltningen ett förslag till förändring (bilaga 1) och under
december - februari har verksamheternas samverkansgrupper haft möjlighet att
arbeta med att ta fram risk- och konsekvensanalyser, som därefter har sammanställts
(bilaga 2). Detta i enlighet med de samverkansavtal som finns i Öckerö kommun.
Utifrån de utarbetade risk- och konsekvensanalyserna har förvaltningen tagit fram ett
reviderat förslag.
Inför budgetår 2020 har samtliga verksamheter sett över sin organisation och försökt
att anpassa verksamhet efter tilldelad budget. Utöver de anpassningar som görs och
kommer att göras inom respektive verksamhet föreslår förvaltningen nedanstående
ytterligare åtgärder fr. o. m. ht 2020 för att få budget i balans och i enlighet med
budgetram 2020.
Vi ser i dagsläget inte någon risk för varsel av tillsvidareanställda medarbetare. I
anslutning till förslaget kommer vi att se över ledningsorganisationen.

Förskolan
Barnantalet i förskolan minskar och förvaltningen behöver minska med två
avdelningar 2020/2021.
Nedan beskrivs redan genomförda åtgärder och planerade åtgärder. Vi har valt att
dela in förskolorna i norra respektive södra området. I norra området ingår förskolor
som är lokalt placerade på Björkö, Hälsö, Rörö och Öckerö och på södra området
ingår förskolor som är lokalt placerade på Fotö och Hönö.
Norra området; Björkö/Hälsö/Rörö/Öckerö
Förskolorna på Björkö och Öckerö har sett över verksamheten och organisationen i
relation till antalet barn och har därmed budget i balans, i enlighet med ram.
Förskolorna på Öckerö har sett över öppettiderna vilket innebär att bemanningen har
kunnat minskas.
Södra området; Fotö/Hönö
Hedens förskola har inte ändamålsenliga lokaler och därför stänger vi de två
avdelningarna där i avvaktan på att den nya förskolan på Heden öppnas ht 2021. I
anslutning till att den nya förskolan på Heden öppnar stänger vi också Kaprifolens
förskola.
Vårdnadshavarna till de 14 barn från Hedens förskola som ska fortsätta till hösten får
välja mellan nedanstående alternativ:
• En plats på Vipekärr. Fördelas på avdelningar utifrån ålder. Permanent plats
erbjuds, men vårdnadshavare kan välja om man önskar flytta med till Hedens
nya förskola.
• En plats på Kaprifolen. Fördelas på avdelningarna och flyttar med till Hedens
nya förskola när Kaprifolen stänger.
När vårdnadshavarna har valt förskola och barnen är fördelade, fördelas Hedens
förskolas personal efter barnens och verksamhetens behov. Det kan innebära att
personalen erbjuds plats på annan förskola i Öckerö kommun detta sker enligt
Öckerö kommuns samverkansmodell.
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Fotö förskolas verksamhet blir kvar på Fotö, men kommer tillhöra det södra
förskoleområdet.
På Fotö kommer förskola och fritidshem att samarbeta kring öppning och stängning
för att förskolan ska få en budget i balans, i enlighet med ram.
Ekonomisk effekt på åtgärder fr. o. m. ht 2020
Minskning av två förskoleavdelningar innebär en effektivisering som genererar en
minskning av 5 årsarbetare vilket ger en ekonomisk effekt på 2,5 miljoner kronor/
helår. Effekten blir 1 miljon kronor under hösten 2020.

Grundskolan
Över tid minskar barnantalet och därmed elevunderlaget även i skolan.
Nedan beskrivs redan genomförda åtgärder och planerade åtgärder. Vi har valt att
dela in grundskolorna i norra respektive södra området. I norra området ingår skolor
som är lokalt placerade på Björkö, Hälsö, Rörö och Öckerö och på södra området
ingår skolor som är lokalt placerade på Fotö och Hönö.
Norra området; Björkö/Hälsö/Rörö/Öckerö
Antalet elever minskar markant och en stor utmaning finns i skolans organisation.
Sammanställning av antalet elever inför ht 2020:
Björkö

Bratteberg

Hälsö

Kompassen

Rörö

F-klass

20

18

5

18

1

Åk 1

13

12

6

24

3

Åk 2

18

18

3

25

0

Åk 3

23

14

3

25

4

Åk 4

22

20

14

22

Åk 5

19

24

7

27

Åk 6

19

29

8

27

Åk 7

82

Åk 8

78

Åk 9

92

Förvaltningens förslag är att vi genomför nedanstående förändring/omställning inför
ht 2020:
• Startar inte någon förskoleklass på Brattebergsskolan eller Hälsö skola utan alla
elever börjar på Kompassens skola och fördelas på två grupper. Förändringen
innebär en effektivisering som genererar en minskning av ca 2 årsarbetare.
• Fritidshemmet på Brattebergsskolan bedriver sin verksamhet på Kompassen
alla lov och studiedagar.
Övrigt
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•
•
•

Fortsätta att se över verksamheterna för att anpassa verksamheterna efter
budget.
Minimera vikariekostnader under våren på framförallt fritidshemmen där
närvaron brukar gå ner bland eleverna. Skillnad på höst och vår, bland äldre
elever. Ha som rutin att se över organisation på fritids inför vårterminen.
Välkomsten (introduktion för nyanlända) får plats inom norra områdets
verksamhet, exempelvis på Kompassens skola.

Förvaltningen ges möjlighet att se över nedanstående förslag inför ht 2020:
• Se över hela verksamheten för F - 3 på Hälsö skola;
1 flytta verksamhet på grund av elevunderlaget
2 minska öppettider för fritidshemmet.
• Fortsätta att se över verksamheten på Hälsö och Rörö skola för att minska
kostnaderna.
Förvaltningen ges möjlighet att se över nedanstående förslag till långsiktiga
lösningar:
• En långsiktig lösning (innebär fasning) som innebär att Kompassens skola blir
en verksamhet för elever F-3 och Brattebergsskolan en verksamhet för elever
4-9. Den möjligheten är först möjlig då elever födda 2011 börjar i åk 4.
• Ytterligare en långsiktig lösning där de elever som idag går på Hälsö skola (F 3) och på Rörö (F - 3) skola skulle kunna förflyttas till Kompassens skola. Det
innebär att Hälsö och Rörö skola inte har kvar någon grundskoleverksamhet
Den ekonomiska effekten av det är att vi genom att flytta eleverna till befintliga
klasser på Brattebergsskolan och/eller Kompassens skola kan minska antalet
tjänster. Tillkommer kostnader för busskort.
Ekonomisk effekt på åtgärder fr. o. m. ht 2020
Genom förslaget kan vi minska med ca 2 årsarbetare vilket genererar 1 miljon
kronor/ helår. Effekten blir 300 000 kronor under hösten 2020.
Södra området; Fotö/Hönö
Antalet elever minskar markant och en stor utmaning finns i skolans organisation.
Sammanställning av antalet elever inför ht 2020:
Bergagård Fotö

Heden

F-klass

25

8

25

Åk 1

43

8

24

Åk 2

33

5

18

Åk 3

38

2

22

Åk 4

42

6

24

Åk 5

30

6

24

Åk 6

43

5

26

Åk 7

65-70

Åk 8

70

Åk 9

72
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Baserat på ovanstående antal barn är förvaltningens förslag att vi organiserar Fotö
och Hönö enligt nedanstående upplägg.
Fotö skola F – 3
F: 8 elever
Åk 1: 8 elever
Åk 2: 5 elever
• Flytta Fotö skolas elever åk 3 -6 ht 2020 till Bergagårdsskolan, 19 elever
• 2020/2021 åk 3 på Bergagård p.g.a. få elever, fortsättningsvis åk 3 kvar på
Fotö.
• Undervisning sker i en klass F - 2, med viss uppdelad tid under dagen.
Uppdelningen möjliggör att lärarna kan undervisa utifrån aktuella kursplaner i
grundskolan och aktuell läroplan i förskolan
• Större flexibilitet i schemaläggning och transportkostnader minskar då elever
(åk 3 - 6) inte behöver pendla för att läsa hem- och konsumentkunskap, idrott
och hälsa, slöjd och språkval.
• Antal elever per klass: 21,0
Ekonomisk effekt på åtgärder fr. o. m. ht 2020
Genom denna organisation kan förvaltningen minska med 2,5 årsarbetare vilket
genererar 1,25 miljoner kronor/ helår. Slipper busskostnader/transport för ca 100
000 kr /helår och schemaanpassningar, men tillkommer kostnader för busskort.
Effekten blir 450 000 kronor under hösten 2020.
Bergagårdsskolan F - 6
F, 1 klass: 25 elever
Åk 1, 2 klasser: 43 elever
Åk 2, 2 klasser: 33 elever
Åk 3, 2 klasser: 40 elever (inkl 2 elever från Fotö)
Åk 4, 2 klasser: 48 elever (inkl 6 elever från Fotö)
Åk 5, 2 klasser: 36 elever (inkl 6 elever från Fotö)
Åk 6, 2 klasser: 48 elever (inkl 5 elever från Fotö)
• Behålla F - 6 på Bergagårdsskolan. En förskoleklass, två klasser i respektive åk
(åk 1-6)
• Elever i åk 3-6 kan fortsätta ha idrott och hälsa, musik och slöjd på
Bergagårdsskolan, vilket gynnar fördelningen av användandet av praktiskestetiska salar på södra området.
• Ta emot elever från Fotö skola åk 3 - 6 (innebär ingen ökad kostnad)
• Antal elever per klass i snitt: 21,0
Ekonomisk effekt på åtgärder fr. o. m. ht 2020
Genom omorganisationens förslag kan vi minska med 2 årsarbetare vilket genererar 1
miljon kronor/ helår. Effekten blir 300 000 kronor under hösten 2020.
Hedens skola F - 9
F, 1 klass: 25 elever
Åk 1, 1 klass: 24 elever
Åk 2, 1 klass: 18 elever
Åk 3, 1 klass: 22 elever
Åk 4, 1 klass: 24 elever
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Åk 5, 1 klass: 24 elever
Åk 6, 1 klass: 26 elever
Åk 7, 3 klasser: 65-70 elever
Åk 8, 3 klasser: 70 elever
Åk 9, 3 klasser: 72 elever
Ett spår 4-6 och tre spår 7-9. Lokaler påverkas inte.
Antal elever i klass: 23,4
• Ett spår F - 3
• Heden får behålla fritidsverksamheten i anpassade lokaler.
• Praktisk-estetiska salar räcker till för verksamheten.
• Antal elever per klass i snitt: 21,8
• Ett spår 4 - 6 och tre spår 7 - 9.
• Lokaler oförändrat - påverkas inte.
• Antal elever i klass: 23,4
Ekonomisk effekt på åtgärder fr. o. m. ht 2020
Ingen direkt ekonomisk effekt.
Övrigt
• Fortsätta att se över organisationen för att anpassa verksamheterna efter
budget.
• Antal elever/klass ger möjlighet till rimlig elevbudget.
• Minimera vikariekostnader.
• Särskolan kan vara kvar på Hedens skola.
• Modulen på Bergagårdsskolan kan avvecklas (besparing på ca 360 000 kr/år).
• Roses (särskild undervisningsgrupp) får plats inom södra områdets
verksamhet, exempelvis på Fotö skola.
Förvaltningen kommer att se över antalet paralleller i årskurs 7 - 9 på längre sikt.
När elevunderlaget minskar behöver vi minska antalet klasser.

Öckerö seglande gymnasieskola
Förvaltningen håller på med en översyn av verksamheten, inklusive de delar som
drivs av Öckerö Maritime Center, ÖMC, och Öckerö rederi AB, ÖRAB. Genom denna
översyn har verksamheten lagt en budget för 2020 som inte kostar kommunen mer
pengar än vad det skulle ha kostat om man inte hade en gymnasieskola.
Verksamheten bedriver fortsatt diskussioner med ÖMC och ÖRAB om
effektiviseringar.
På uppdrag av barn- och utbildningsnämnden har gymnasieskolan effektiviserats
under 2018 och 2019 med tre miljoner kronor. Verksamheten har minskat
kostnaderna med ytterligare ca en miljon kronor under 2019 och i budget 2020 ligger
en effektivisering på 2,5 miljoner kronor till.

6

Gymnasieutbildning för kommunens ungdomar, bl. a. genom vårt
samverkansavtal inom GR
Denna verksamhet har tillsammans med vuxenutbildningen tilldelats 3 miljoner
kronor för att täcka ökade kostnader för nyanlända i gymnasieskola/vuxenutbildning,
då inte verksamheten erhållits tilldelning genom målgruppsförändringarna.

Vuxenutbildningen
Förvaltningen ska se över organisationen i anslutning till att Lärvux blir en del av den
kommunala vuxenutbildningen, p.g.a. lagändring.

Centrala elevhälsan
Förvaltningen säkerställer att verksamheten anpassats efter de ekonomiska
förutsättningarna.

Kulturskola
Förvaltningen säkerställer att verksamheten anpassats efter de ekonomiska
förutsättningarna.

Summering av ekonomiska effekter fr. o. m. ht 2020
Utöver de anpassningar förvaltningen redan har gjort inför budget 2020 är
ovanstående förslag en förutsättning för att klara budget under 2020.
Här kommer en sammanställning av de ekonomiska effekterna av förslagen:
Område

Aktivitet

Helårseffekt

Förskolorna

Två avdelningar, 5 åa

2 500 000 kr

1 000 000 kr

Grundskolan, Fotö

Flytta åk 3 - 6 till Bergagård

1 350 000 kr

450 000 kr

Grundskolan, Bergagård

En f-klass inkl fritids, 2 åa

1 000 000 kr

300 000 kr

360 000 kr

180 000 kr

1 000 000 kr

300 000 kr

6 210 000 kr

2 230 000 kr

Modul, Bergagård
Grundskolan, Hälsö/Öckerö

En f-klass inkl fritids, 1,5 åa
Summa

Effekt 2020

Utöver sammanställningen ovan behöver vi göra en översyn av verksamheterna för
att effektivisera ytterligare 2,5 miljoner kronor under 2020.
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RISKANALYS
Syftet med en riskanalys är att identifiera och värdera risker, identifiera
bakomliggande orsaker och föreslå åtgärder som minskar riskerna eller dess
konsekvenser.

Steg 1 – Riskbedömning:
Risker har identifierats av enheterna och redovisas kortfattat i detta dokument. Analysen består därefter av att analysera konsekvenser om riskerna
inträffar.

Steg 2 – Riskanalys:
Här analyseras de risker som har bedömts ska bli föremål för djupare analys. Risken bedöms utifrån sannolikhet och konsekvens. De bakomliggande
orsakerna till riskerna identifieras och eventuella åtgärder kopplas till risken. Det kan innebära en förändring till förslaget alternativt en åtgärd på liggande
förslag. Eventuella modifierade förslag tas fram utifrån den rådande risk- och konsekvensanalysen. Om modifierade förslag antas genomgår de ny
riskbedömning om de innebär en stor förändring för berörda enheter, det är då dessa enheter som medverkar i riskbedömningen.

Steg 3 – Modifierat förslag:
Ett modifierat förslag kan bli effekt av riskanalysen. I detta fall analyseras även det modifierade förslaget om det är större förändringar, men då bara av de
som blir berörda.

RISKANALYS
Riskbedömning:
Nr

Risk

Konsekvens om risk inträffar

FÖRSKOLOR
Öckerö och Hälsö

FÖRSKOLOR
Öckerö och Hälsö

Riskvärde

Åtgärd

Ökad arbetsbelastning

Sjukskrivningar pga stress.
Svårt att rekrytera, behålla personal.

M

Att beakta. Schemaläggning och
prioritera arbetsuppgifter.

Lägre bemanning

Minskad säkerhet
Ökat ensamarbete
Försämrad kvalité och minskad
omsorg.
Mindre tid för varje enskilt barn.
Svårare att dela gruppen i mindre
grupper.
Arbetar inte mot de riktlinjer som
skolverket rekommenderar.
Undervisning i stora grupper kan öka
konflikter i gruppen och
undervisningen blir lidande.
Ökat sjuktal hos personal pga ökad
arbetsbelastning och fler
barnkontakter.

H

Att beakta. Schemaläggning och
prioritera arbetsuppgifter.

RISKANALYS
Nr

Risk

Ingen koppling mellan förskola och skola, om inte
förskoleklass finns kvar på Bratteberg.

Konsekvens om risk inträffar

Färre barn på Bratteberg förskola

Hälsö skolas lokaler och utemiljö ej anpassad till
förskola.

Riskvärde

Åtgärd

M

Ytterligare arbete.

H

Att beakta.

M

Att beakta. Schemaläggning och
prioritera arbetsuppgifter.

Vårdnadshavare väljer fristående förskolor.

FÖRSKOLOR
Hönö
Ökad arbetsbelastning.

Sjukskrivningar pga stress.
Svårt att rekrytera, behålla personal.

RISKANALYS
Nr

Risk

Konsekvens om risk inträffar

Riskvärde

Åtgärd

Lägre bemanning

Minskad säkerhet
Ökat ensamarbete
Försämrad kvalité och minskad
omsorg.
Mindre tid för varje enskilt barn.
Svårare att dela gruppen i mindre
grupper.
Arbetar inte mot de riktlinjer som
skolverket rekommenderar.
Undervisning i stora grupper kan öka
konflikter i gruppen och
undervisningen blir lidande.
Ökat sjuktal hos personal pga ökad
arbetsbelastning och fler
barnkontakter.

H

Att beakta. Schemaläggning och
prioritera arbetsuppgifter.

Fler relationer för barnen

Ökad otrygghet
Mindre tid för återhämtning - risk för
ökade sjuktal hos barnen

M

Att beakta. Schemaläggning och
prioritera arbetsuppgifter.

Flytt för barn

Osäkerhet för individen och gruppen
Missnöjda vårdnadshavare

M

Att beakta. Schemaläggning och
prioritera arbetsuppgifter.

Mer styrd planerad ledighet hos personal

Ökat sjuktal och missnöje hos
personal.

M

Att beakta. Samarbete.

RISKANALYS
Nr

Risk

Vårdnadshavare väljer fristående förskolor.
Sammanfattning Förskolan
Arbetsbelastning
Barnsäkerhet
Kvalitét
Kompetensförsörjning
GRUNDSKOLOR

Konsekvens om risk inträffar

Riskvärde

Åtgärd

RISKANALYS
Nr

Risk

Bergagård:
Pedagoger söker sig bort.

Konsekvens om risk inträffar

Riskvärde

Åtgärd

Att beakta. Se över alternativ.

Lägre måluppfyllelse.
Lägre kvalitet.

Svårt med rekrytering
Risk med att flytta åk 6, då första halvåret
innebär anpassning till miljön.
Roses på en stor skola ej anpassat för Roses
verksamhet
Bergagård är anpassad för
mellanstadieundervisning
Skolan ej anpassad för större förskoleverksamhet
Fotö:
Flytt av åk 6:
Försvårar betygsättningen.
Färre i personalstyrkan
Färre väljer Fotö, och väljer F-6.
Elever med särskilda behov kan få mindre stöd
vid större skola.

Färre lärare kan försvåra rekrytering
samt minska kollegialt lärande.
Svårt att täcka kompetenser.
Sårbart i bemanning.
Mindre attraktivt att bosätta sig på
Fotö

M

Att beakta. Samarbeta med
andra enheter.

RISKANALYS
Nr

Risk

Kompassen:
Många yngre barn på samma yta.
Äldre elever som förebilder försvinner.

Konsekvens om risk inträffar

Kan finnas både fördelar och
nackdelar med mer åldersfördelade
elevgrupper samt nya
personalgrupper.

Riskvärde

Åtgärd

L

Att beakta. Väga för- och
nackdelar.
Se över möjlighet till fritids.

Nya personalgrupper.
Kompassen saknar tillräckliga lokaler för fritids.
Bratteberg F-6:
Skolvalet tas bort.

Minskad måluppfyllelse.
Minskad trygghet hos eleverna.
Ökad arbetsbelastning, sjuktal.

M

Att beakta.

Färre i personalen och större elevgrupper.
Hälsö:
Minskat elevantal
Rörö:
Ingår inte i förslaget.

Lägre kvalitet.
Mindre attraktiv arbetsplats.
Vårdnadshavare väljer bort Hälsö.

H

Att beakta.

RISKANALYS
Nr

Risk

Heden F-6:
Flytt två gånger för lågstadiebarnen.
Trångt på Heden – ej anpassat, tex slöjdsalar,
salar för praktisk estetiska ämnen saknas.
Trångt i matsal
Fritids – på Bergagård – ej anpassade lokaler.
Personal slutar
Heden kan bli mindre attraktiv, tappa till
friskolor.
Björkö:
Ingår inte i förslaget

Konsekvens om risk inträffar

Otrygghet och anknytningsproblem.
Vårdnadshavare kan komma att välja
Bergagård vid skolval.
Försämrad arbetsmiljö
Kompetensförsörjningsproblem

Riskvärde

Åtgärd

H

Att beakta. Se över alternativ.

RISKANALYS
Nr

Risk

Heden 7-9:
Risk att halvklasser och femgrupper tas bort
Färre lärare kan påverka de kollegiala lärande
och skolans utveckling
Arbetsbelastning ökar ex. större ansvar, fler
mentorselever och undervisning i fler och ev.
större grupper
Trygghet och studiero påverkas negativt då färre
vuxna rör sig bland eleverna
Lokalbrist, tex idrottshall.

Konsekvens om risk inträffar

Ökad arbetsbelastning
Ökad sjukfrånvaro hos personal
Minskad måluppfyllelse
Minskad kvalitet
Ökad psykisk ohälsa hos elever

Riskvärde

Åtgärd

H
M
M
H
M

Att beakta. Prioriteringar.
Schemaläggning.
Sambedömning över
skolgränser.

RISKANALYS
Nr

Risk

Bratteberg 7-9:
Risk att halvklasser och två-lärarsystem tas bort
Färre lärare kan påverka de kollegiala lärande
och skolans utveckling
Arbetsbelastning ökar ex. större ansvar, fler
mentorselever och undervisning i fler och ev.
större grupper
Trygghet och studiero påverkas negativt då färre
vuxna rör sig bland eleverna
Sammanfattning Grundskolan

Konsekvens om risk inträffar

Ökad arbetsbelastning
Ökad sjukfrånvaro hos personal
Minskad måluppfyllelse
Minskad kvalitet
Ökad psykisk ohälsa hos elever

Riskvärde

Åtgärd

H
M
M
H
M

Att beakta. Prioriteringar.
Schemaläggning.
Sambedömning över
skolgränser.

RISKANALYS
Nr

Risk

Arbetsbelastning
Trygghet och studiero
Kvalitét
Kompetensförsörjning
Progression och röd tråd
Ökade kostnader och arbete för flytt
Förändring skapar oro
Byte av chef för vissa
Öckerö seglande gymnasieskola:
Ingår inte i förslaget
Centrala elevhälsan

Konsekvens om risk inträffar

Riskvärde

Åtgärd

RISKANALYS
Nr

Risk

Konsekvens om risk inträffar

Flytt mellan områden (Heden – Bergagård –
Omorganisation för elevhälsan
Heden) Fram – och tillbaka – rörigt för elever och
elevhälsa. F-skoleklass etablerar relation.
Organisationsproblem.
Åk 6 – högre arbetsbelastning
Elever i mindre undervisningsgrupper behöver
närhet till sin klass.
Stora barngrupper.
Sammanfattning

Riskvärde

Åtgärd

Se över elevhälsans
organisation och bemanning.

RISKANALYS
Nr

Risk

Konsekvens om risk inträffar

Risk att enskilda enheter får färre barn/elever.

Minskad kvalitet och måluppfyllelse

Risk att kommunal verksamhet får färre
barn/elever.
Ökad arbetsbelastning – Ökade sjukskrivningar
Kompetensförsörjningsproblematik
Ej anpassade lokaler fullt ut
Minska trygghet för barn/elever.
Minskad studiero i större grupper.
Röd tråd och progression.

Identifierade fördelar:

Riskvärde

Åtgärd

Säkerställa kvalitet och
måluppfyllelse.
God kommunikation och
information.
Tydligt ledarskap.

RISKANALYS
Nr

Risk

Konsekvens om risk inträffar

Generellt för skolorna:
Ökat samarbete mellan avdelningar på
förskolorna, ser varandras behov.

Ökad kvalitet och måluppfyllelse

Kan öka samarbetet mellan pedagogerna,
kollegialt lärande. Samverkan mellan pedagoger
gynnar barnen.
Elever från Fotö och Hälsö kommer till ett större
sammanhang.
Samma åldersgrupp på en skola – fler
kamratrelationer.
Samlad kompetens. Likvärdig undervisning.
Samordnad undervisning.
Ämneslärarsystem i åk 6
SU-grupper:
Samlad kompetens kring Särskild undervisningsgrupperna.
Fler kollegor kring samma elevgrupp ger ökat
fokus och bättre samarbete.

Riskvärde

Åtgärd

RISKANALYS
Nr

Risk

Fler kamrater för barnen.
Grundsärskola:
Särskola får bättre och mer anpassade lokaler.
Ekonomi:
Bättre ekonomi – högre möjligheter att
säkerställa god kvalitet och likvärdig
utbildningen.

Konsekvens om risk inträffar

Riskvärde

Åtgärd

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Sida
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2020-01-21

KS §13

Dnr KS 297/19

Medborgarförslag om konstgräsplan på Björkö
Ärende
reslagit
-

m fl har i ett medborgarförslag, inkommet 2019-12-12, föAtt man, istället för grus, anlägger en plan med konstgräs på Björkö.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet 2019-12-12
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 12 december 2019, §148.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget remitteras till Kommundirektören och
Barn- och utbildningsnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Öckerö 2020-03-02

TJÄNSTESKRIVELSE
Barn- och utbildningsnämnden
Handläggare:
Ärende:
Diarienummer:

Katarina Lindgren
Svar på medborgarförslag om konstgräsplan på Björkö
BOU 6/20

Svar på medborgarförslag om konstgräsplan på
Björkö
Förslag till beslut
Medborgarförslaget avstyrks.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.
Ärendet (sammanfattning)
m fl har i ett medborgarförslag, inkommet 2019-12-12, föreslagit
att man istället för grus anlägger en plan med konstgräs på Björkö, samt att staket
sätts upp.
Beredning
Kommunstyrelsen har beslutat att teckna hyresavtal med extern fastighetsägare
avseende Björkö nya skola. Den nya fastighetsägaren kan tänka sig att anlägga och
underhålla en konstgräsplan på sin fastighet. Det kommer innebära betydande
merkostnader för kommunen.
En konstgräsplan har hög användbarhet och kan vara en plats för många sporter
utöver fotboll, så som volleyboll, basket och boule. Konstgräs påverkas inte av
nederbörd på samma sätt som grus eller naturgräs. Det skulle innebära mindre grus,
lera och vatten på skolgården, färre skrapade knän och renare inne i skolan. Med en
konstgräsplan blir säsongen längre då planen kan användas under fler månader på
året. Tillgängligheten ökar och björköbor i alla åldrar kan ha glädje av den.
En grusplan samt två mindre konstgräsplaner är inplanerade på Björkös nya
skolgård och ingår i hyresavtalet. Det innebär således inga ytterligare kostnader för
barn- och utbildningsförvaltningen. Rätt dränerad behöver en grusplan inte vara
väldigt känslig för regn. Grusplanens användbarhet är stor. Den kan med fördel
användas för bollsporter, för lärande enligt kursplanen idrott och hälsa samt lek och
lärande på fritidshemmet och på raster.

Postadress

Gatuadress

475 80 Öckerö

Sockenvägen 13

Telefon
031-97 62 00

Organisationsnr
212000-1280

E-post

kommun@ockero.se

Hemsida
www.ockero.se

Bedömning
I det rådande ekonomiska läget, där olika åtgärder och organisationsförändringar i
syfte att nå en budget i balans är planerade, finns inte utrymme att prioritera de
resurser som krävs för att tillstyrka medborgarförslaget.
Ekonomi
En prisindikation från markentreprenörer visar att det kostar cirka 750 kr per
kvadratmeter att lägga konstgräs på förberedd mark. Den planerade ytan är cirka
800 kvadratmeter.
Erfarenheter från Prästängen och Hönö Arena visar att konstgräsplaner inte är
underhållsfria. De behöver rengöras och borstas med speciella maskiner och
verktyg. Därtill kommer reparationer av skador och kostnader för nyanskaffning.
Expediering av beslut
Förslagsställare

Underskrift av berörd chef

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Sida

21

2020-01-21

KS § 20

Dnr KS 292/19

Motion on källsortering inom socialnämndens verksamheter och
övriga verksamheter inom Öckerö kommun
Ärende
Anna Skrapste (MP) och Maria Brauer (S) har i en motion inkommen 2019-1211 föreslagit att
-

Att socialnämnden skyndsamt utreder förutsättningar för att genomföra
källsortering inom socialnämndens alla verksamheter
Att kommunstyrelsen inventerar vilka andra kommunala verksamheter
som ännu inte sorterar sitt avfall och att säkerställer att samtliga kommunala verksamheter ges förutsättningar att källsortera.

Beslutsunderlag
Motion inkommen den 2019-12-11.
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 12 december 2019, §146.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslut
Motionen remitteras till Kommundirektören, Socialnämnden samt
Barn- och utbildningsnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Öckerö 2020-03-02

TJÄNSTESKRIVELSE
Barn- och utbildningsnämnden
Handläggare:

Katarina Lindgren
Svar på motion om källsortering inom socialnämndens
verksamheter och övriga
verksamheter inom Öckerö Kommun
BOU 13/20

Ärende:
Diarienummer:

Svar på motion om källsortering inom
socialnämndens verksamheter och övriga
verksamheter inom Öckerö Kommun
Förslag till beslut
Motionen anses besvarad.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.
Ärendet (sammanfattning)
Socialdemokraterna och Miljöpartiet anmälde 2019-12-12, genom Anna Skrapste
och Maria Brauer, en motion som yrkade på
-

Att socialnämnden skyndsamt utreder förutsättningar för att genomföra
källsortering inom socialnämndens alla verksamheter

-

Att kommunstyrelsen inventerar vilka andra kommunala verksamheter som
ännu inte sorterar sitt avfall och att säkerställer att samtliga kommunala
verksamheter ges förutsättningar att källsortera.

Beredning
Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar för att källsortering ska finnas inom
samtliga verksamheter. Än finns inte källsortering överallt, men arbetet fortgår och
förbättringar sker succesivt, bland annat då Kaprifolens förskola flyttas till Hedens
nya förskola.
Bedömning
I och med tjänsteskrivelsen är motionens andra att-sats besvarad. Motionens första
att-sats är inte ställd till barn- och utbildningsnämnden.

Postadress

Gatuadress

475 80 Öckerö

Sockenvägen 13

Telefon
031-97 62 00

Organisationsnr
212000-1280

E-post

kommun@ockero.se

Hemsida
www.ockero.se

Ekonomi
Detta ärende bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser.
Expediering av beslut
Rektorer

Underskrift av berörd chef
Underskrift
Namnförtydligande
Titel
Datum

Motion till kommunfullmäktige 2019-12-12

Källsortering inom socialnämndens verksamheter och övriga verksamheter
inom Öckerö kommun
Öckerö kommun jobbar för en minskad miljöpåverkan, större miljöansvar och förebyggande
miljöarbete. Vi har vår miljöpolicy som pekar ut riktning för miljöarbetet. I den kan man läsa:
”Genom att tillsammans sträva efter att förbättra miljön ökar vi förutsättningarna för att
livsbetingelserna skall bli bättre för oss alla. Öckerö Kommun skall få en tydlig miljöprofil.
Alla ska arbeta för en utveckling som är långsiktigt hållbar, vilket betyder att
förutsättningarna för framtida generationers livskvalitet ska öka.”
Öckerö kommun har också skrivit på Västra Götalands klimatstrategi om att bli fossilfritt
fram till 2030 och stöttar regeringens initiativ Fossilfritt Sverige. Öckerö ingår också i arbetet
med att ta fram en ny regional avfallsplan som ska gälla för samtliga kommuner inom
Göteborgsregionen. För att leva upp till dessa åtaganden krävs praktisk handling.
Mycket bra görs men långt ifrån tillräckligt. Ett område där det brister är hanteringen av
avfall. En viktig del är att arbeta förebyggande för att minska mängden avfall men vi behöver
också ta hand om det avfall som uppkommer på ett resurseffektivt sätt. Med undantag för
Bergmans gruppboende förekommer inte någon källsortering av sopor över huvud taget
på kommunens äldreboenden. Detta anser vi är en stor brist och definitivt otidsenligt. Med
all den kunskap vi idag besitter inom området, borde det vara en självklarhet kommunens
personal har bra förutsättningar att kunna källsortera. Vi anser att kommunens ska vara ett
föredöme inom miljöområdet och då är det också en självklarhet att kommunen ligger i
framkant inom detta område.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta
Att socialnämnden skyndsamt utreder förutsättningar för att genomföra källsortering inom
socialnämndens alla verksamheter
Att kommunstyrelsen inventerar vilka andra kommunala verksamheter som ännu inte
sorterar sitt avfall och att säkerställer att samtliga kommunala verksamheter ges
förutsättningar att källsortera.
Miljöpartiet
Anna Skraste

Socialdemokraterna
Maria Brauer

Öckerö 2020-03-09

TJÄNSTESKRIVELSE
Barn- och utbildningsnämnden
Handläggare:
Ärende:
Diarienummer:

Jacob Österlund
Namnbyte – Västergårdsskolan byter namn till Björkö skola
och Solhagens förskola byter namn till Björkö förskola
BOU 12/20

Namnbyte – Västergårdsskolan byter namn till
Björkö skola och Solhagens förskola byter namn
till Björkö förskola
Förslag till beslut
1. Västergårdsskolan byter namn till Björkö skola.
2. Solhagens förskola byter namn till Björkö förskola.
Besluten gäller från och med 2020-08-01.
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.
Ärendet (sammanfattning)
I samband med att en ny skola byggs på Björkö döps skolan till Björkö skola.
Solhagens förskola byter namn till Björkö förskola.
Ekonomi
Detta ärende bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser.
Expediering av beslut
Skolchef
Skoladministratörer
Rektorer
tillstand@skolinspektionen.se (ange skolenhetens gamla namn och nya namn samt
huvudmannens namn och organisationsnummer)
Underskrift av berörd chef

Postadress

Gatuadress

475 80 Öckerö

Sockenvägen 13

Telefon
031-97 62 00

Organisationsnr
212000-1280

E-post

kommun@ockero.se

Hemsida
www.ockero.se

Barn- och utbildningsförvaltningen
Organisationsförändringar inför budget 2020
Obs, tidigare förslag, detta är inte förslaget
som nämnden tar ställning till 2020-03-18

Budgetförutsättningar för Barn- och utbildningsförvaltningen 2020
Budgeten bygger på föregående års ram, en beräkning av målgruppsförändringar
(d.v.s. ändringar i antal barn och elever) och årets tilldelning på 1 %.
Barn- och utbildningsnämnd
(BOU) Driftbudget (tkr)
Ram 2019
Målgruppsförändring
Personalförstärkning familjecentral
Årets tilldelning 1 %

Ram 2020
324 727
-1 400
220
3 247
326 794

Barn- och utbildningsnämndens målgruppsförändringar resulterar i -1,4 mkr. Detta
beror på en sammantagen negativ befolkningsförändring inom verksamhetens
åldersgrupper. Nämnden har fått årets tilldelning med 3,3 mkr. Tilldelning för
personalförstärkning till den nya familjecentralen görs med 0,2 mkr.
Kostnaderna för 2020 beräknas öka med ca 3 % vilket innebär en effektivisering på
6,5 miljoner kronor för 2020. Ett negativt resultat för 2019 kommer att läggas till
detta, troligtvis ytterligare minst 5 miljoner kronor.

Organisationsförändringar inför budget 2020
För att kunna ställa om våra verksamheter för den budgetram som tilldelats Barnoch utbildningsförvaltningen 2020, behöver vi se över vår organisation.
Utgångspunkten för förändringarna är att organisera barn- och elevgrupperna för att
kunna öka samordningsvinsterna. I anslutningen till detta behöver vi se över
bemanningen utifrån behörighet, så att vi har rätt behörighet i alla verksamheter. Vi
kommer fortlöpande att behöva se över organisationen för att se till att våra resurser
används så effektivt som möjligt.
Utöver de anpassningar som görs inom respektive verksamhet föreslår vi
nedanstående åtgärder för att klara budget 2020.
Område
Hönö/Fotö

Aktivitet

Tid

Ekonomisk
effekt (helår)

Konsekvens

Hönö/Fotö
Förskola

Få barn under 2020. Hedens
förskola (2 avdelningar) delas
på Vipekärr och Kaprifolen
fram till Hedens nya förskola
öppnar.

Ht 2020
alt sen
vår 2020
– Vt/Ht
2021?

Ca 1 250 – 2 000
tkr (3 000 tkr)

Två avdelningar
mindre fram till nya
förskolan är klar.
Frigör lokaler på
Heden, till särskola
och åk 7-9. Kräver
ombyggnad på
Heden, innan ht
2020.

Frigör lokaler för särskola och
grundskola.
Eventuellt se över
öppettiderna på Kaprifolen
under vt 2020.

Finns inga platser att
erbjuda på Hönö,
hänvisas till Fotö och
Öckerö.

Fotö
Förskola &
fritidshem

Samordna morgon eller
eftermiddag för förskola och
fritidshem på Fotö.

Från
april vt
2020

Ca 300 tkr (600
tkr)

Minska öppettider
på totalen genom
samordning.

Bergagård/
Heden
Förskoleklass

Förskoleklass från Heden
flyttar till Bergagård.

Ht 2020

Dessa två åtgärder
ger ca 500 tkr (1
000 tkr)

Samla barn på två
enheter istället för
tre, p.g.a. små kullar.
Samla kompetens för
elever i samma ålder
på en skola.
Frigör lokaler på
Heden, till särskola
och åk 7-9. Kräver
ombyggnad på
Heden, innan ht
2020.

Bergagård/
Fotö/
Heden
Skola

Årskurs 6 från Fotö och Hönö
flyttar till Heden. Upp till
årskurs 5 på Bergagård och
Fotö.

Ht 2020

Dessa två åtgärder
ger ca 500 tkr (1
000 tkr)

Lärarna flyttar med
eleverna för
kontinuitet.
Minskar behovet av
resor under
skoldagen.
Resor för elever från
Fotö i åk 6.

Roses

Roses flyttas till modul på
Bergagård.

Ht 2020

50 tkr (100 tkr)

Lokalkostnad
Ha verksamheten i
anslutning till en
skola.

Område
Hälsö/Rörö/
Öckerö
Hälsö
Förskola

Aktivitet

Tid

Ekonomisk
effekt (helår)

Konsekvens

Se över möjligheterna att flytta
Hälsö förskola till Hälsö skola.

Ht 2020

Hyran för Hälsö
förskola (200 tkr).

Anpassa antalet
lokaler efter
underlag.
Kostnad för
anpassning av
lokalerna på Hälsö
skola.

Hälsö
Förskola &
fritidshem

Samordna morgon eller
eftermiddag för förskola och
fritidshem på Hälsö.

Från
april
2020

Ca 300 tkr (600
tkr)

Minska öppettider
på totalen genom
samordning.

Rörö
Förskola &
fritidshem

Samordna morgon eller
eftermiddag för förskola och
fritidshem på Rörö.

Under vt
2020

Ca 300 tkr (600
tkr)

Minska öppettider
på totalen genom
samordning.

Hälsö/Öckerö
Skola

Årskurs F – 3 flyttar till
Kompassen från Bratteberg.

Ht 2020

Ca 1 000 tkr (2
000 tkr)

Minskar behovet
av resor under
skoldagen.

Årskurs 4 - 6 flyttar till
Bratteberg från Hälsö och
Kompassen.

Samla elever i
samma årskurs på
ett ställe ger
möjlighet till
effektivare
verksamhet.

Fritidsklubb för årskurs 4 till
16.00 på Bratteberg (fortsatt
fritids på Kompassen)

Samla kompetens
för elever i samma
ålder på en skola.
Bättre utnyttjande
av lokaler.
Resor för elever
från Hälsö i
årskurs 4 - 6.
Välkomsten
Område
Åk 7 – 9
Åk 7 – 9,
Bratteberg
och Heden

Område
ÖSGy & Vux
ÖSGy

Välkomsten för nyanlända på
Kompassen.
Aktivitet

Tid

Se över nedanstående inför ht
2020:
• 5 klasser i åk 7 och 8?
• Språkval?
• Samordningsvinster
mellan Lila gruppen,
Studio 1 & 2 och
Studiecentrum?
• Halvklasser?
• Extra resurser?
Aktivitet

Ht 2020

Fortsätta arbetet med att
effektivisera kostnaderna kring

Ht 2020

Tid

Ekonomisk
effekt (helår)
Ca 1 000 tkr (2
000 tkr)

Ekonomisk
effekt (helår)
Ca 500 tkr (1000
tkr)

Samla kompetens
på ett ställe.
Konsekvens
Mindre flexibilitet
med 5 klasser i
stället för 6 per
årskurs och färre
språkval.

Konsekvens

Område
BUF centralt
HLR
Makespace
Summa

seglingen tillsammans med
ÖRAB.
Se över samarbetet med ÖMC
kring yrkeslärare.
Aktivitet

Tid

Se över upplägget
Se över upplägget

Ht 2020
Ht 2020

Ekonomisk
effekt (helår)

Konsekvens

120 tkr (250 tkr)
Ca 5 200 tkr för
2020

Utöver dessa organisatoriska förändringar så har respektive verksamhet effektiviserat
inom ramen för befintlig organisation.

Risk- och konsekvensanalys utifrån förslaget på förändringar av
organisationen inför budget 2020
Risk- och konsekvensanalysen är en bedömning av vad de föreslagna förändringarna
av organisationen kan innebära för konsekvenser för verksamheten. Arbetet med
risk- och konsekvensanalys kommer att fortsätta på respektive APT, LSG och FSG
under våren.
Neddragning med två avdelningar inom förskolan fram till den nya
förskolan på Heden är klar:
Risk för att vi inte kommer att kunna erbjuda platser på Hönö under denna period.
Kan i så fall erbjuda plats på Fotö eller Öckerö
Se över möjligheten till flytt av Hälsö förskola till Hälsö skola
Förändring av arbetsmiljön för barn och personal.
Samordning av förskola och fritidshem på morgonen respektive
eftermiddagen på Fotö, Hälsö och Rörö:
Minskar flexibiliteten.
Förskoleklass på Bergagård och Heden på Bergagård:
Omställning för våra anställda.
Årskurs 6 på Bergagård, Fotö och Heden på Heden:
Omställning för våra anställda.
Årskurs F – 3 på Hälsö, Kompassen och Rörö och årskurs 4 – 6 på
Bratteberg:
Omställning för våra anställda.
Årskurs 7 – 9 på Bratteberg och Heden:
Minskar flexibiliteten för elever. Påverkar arbetsmiljön för elever och personal.
Öckerö seglande gymnasieskola:
Om vi anställer några yrkeslärare i stället för att anlita ett större antal
yrkesverksamma personer finns risk att kompetensen minskar.

Frånvarorapportering kvartal 1, 2020
Hedens Hedens skola 7- Bratteberg Bratteberg Hälsö
skola F- 9
F-6
7-9
skola
6
Antal elever med 15%> 0
9
0
7
0
ogiltig frånvaro

Kompassen Bergagårdsskolan Västergårdsskolan Fotö ÖSGy
skola
0

0

0

0

4

Föregående kvartal
0
Antal elever med 15%> 17
giltig frånvaro

1
20

0
31

0
29

0
7

2
60

7
0
1
3 (38%,
(1,6/38,7) 50%, 33 %)
2
(1,3/32,7)
3
(5,9/70,7)

19
8st
33,6%
34,2
30,8 %
40,6%
36,2 %
32,1 %
35,4 %
49, 8%

8
1 (0%, 39%)
2 (0%, 46,6%)
3 (0%, 30,6%)
4 (0%, 40,5%)
5 (0%, 44,2%)

3
0

26
18 elever
(38%, 37%,
31%, 33%,
43%, 31%,
35%, 37%,
30%, 33%,
78%, 68%,
34%, 42%,
51%, 43%,
34%, 32%)

1

2

1

0

9

5
43

Föregående kvartal
5
27
Hur många av eleverna 1 (72%) 17 (60, 48, 37,
i de två första
32, 43, 38, 38,
kategorierna har minst
39, 54, 36, 67,
30% frånvaro (oavsett
40, 35, 34, 36,
giltig/ogiltig)?
44 samt 41
procent)

Föregående kvartal

0

8

0
33

2
56

11
38
1
23 (32,3,
(0,0/63,0) 40,0, 100,0
2
59,0, 20,1
(0,0/51,0) 30,1, 31,6
3
35,8, 34,4
(0,0/58,7) 51,3, 34,4
4
40,4, 34,4
(0,0/36,8) 30,1, 21,9
5
28,5, 30,6
(0,5/49,7) 16,7, 23,3
6
37,7, 19,9
(0,5/37,1) 34,6, 27,9
7(0,0/37,9) 22,9)
8
(0,6/39,4)
2
9

1
17

1

LANSLISTA

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖCKERÖ KOMMUN
ÄRENDE

HANDLÄGGARE

BUN 2020-03-18
Beslutsärenden
Ekonomisk uppföljning efter februari
Namnbyte på Västergårdsskolan till Björkö skola
Medborgarförslag om konstgräsplan på Björkö
Motion om källsortering inom socialnämndens verksamheter och övriga
verksamheter inom Öckerö Kommun
Reviderat organisationsförslag inför budget 2020

Katarina Lindgren
Jacob Österlund

Information
Skolchefen informerar
Förskoleplanering
Rapporter om kränkande behandling
Rapport GR
Kvalitetsarbete normer och värden

Katarina Lindgren
Andreas Persson
Andreas Persson
Ordf och skolchef
Katarina Lindgren

Frånvarorapportering
Sjukstatistik (presentation helår) kl 9.00
Drogvaneundersökning (30 min) kl 8.30
Arvode demokratiforum, (19/3, 5/5 13/9 25/11)

Jacob Österlund
Anna Foss
Håkan Fransson
Jacob Österlund

BUN 2020-04-29 heldag inkl workshop
Beslutsärenden
Ekonomisk uppföljning efter mars
Förslag på budget/uppdrag 2021
Patientsäkerhetsberättelse
Revidera skolskjutsregler
Undantag från skolplikt pga utlandsvistelse
Svar på granskning revisionen
Taxa kulturskolan, jag kollar upp

Mats Sundström
Anna Bondemark
Andreas Persson (?)
Andreas Persson
? Mats Sundström / Tommy

Information
Skolchefen informerar
Förskoleplanering (mer ingående)
Rapporter om kränkande behandling
Rapport GR
Kvalitetsarbete

Katarina Lindgren
Andreas Persson
Andreas Persson
Ordf och skolchef
Malin Fogelström

Medborgarlöfte

Linn Wass / Andreas

BUN 2020-06-17
Beslutsärenden
Ekonomisk uppföljning efter maj
Bidragsnivåer för stöd till inackordering
Underskottskompensation till friskolor

Mats Sundström
Annette Islander
Mats Sundström

Information
Skolchefen informerar
Förskoleplanering
Rapport GR
Kvalitetsarbete
Sammanställning rapporter om kränkande behandling VT
Frånvarorapportering
Information om fullmäktiges budgetbeslut

Katarina Lindgren
Andreas Persson
Ordf och skolchef
Malin Fogelström
Andreas Persson
Jacob Österlund

BUN 2020-09-16
Beslutsärenden
Ekonomisk uppföljning efter augusti

Mats Sundström

Information
Skolchefen informerar
Förskoleplanering
Rapporter om kränkande behandling
Rapport GR
Kvalitetsarbete

Katarina Lindgren
Andreas Persson
Andreas Persson
Ordf och skolchef
Malin Fogelström

BUN 2020-10-21
Beslutsärenden
Interkommunal ersättning GR
Information
Skolchefen informerar
Förskoleplanering
Rapporter om kränkande behandling
Rapport GR
Kvalitetsarbete

Katarina Lindgren
Andreas Persson
Andreas Persson
Ordf och skolchef
Malin Fogelström

Frånvarorapportering
Muntlig ekonomisk uppföljning
Sjukstatistik (presentation tertial 2)

Jacob Österlund
Mats Sundström
Anna Foss

BUN 2020-11-18
Beslutsärenden
Ekonomisk uppföljning efter oktober (inkl måluppfyllelse)
Nämndplanering 2021

Mats Sundström
Jacob Österlund

Information
Skolchefen informerar
Förskoleplanering
Rapporter om kränkande behandling
Rapport GR
Kvalitetsarbete

Katarina Lindgren
Andreas Persson
Andreas Persson
Ordf och skolchef
Malin Fogelström

BUN 2020-12-09
Beslutsärenden
Intern kontrollplan
Barn- och elevpeng

Mats Sundström

Information
Skolchefen informerar
Förskoleplanering
Rapport GR
Kvalitetsarbete

Katarina Lindgren
Andreas Persson
Ordf och skolchef
Malin Fogelström

Verksamhetsplan info
Sammanställning rapporter om kränkande behandling HT
Frånvarorapportering
Muntlig ekonomisk uppföljning

Malin Fogelström
Andreas Persson
Jacob Österlund
Mats Sundström

Ärenden som återkommer vid varje sammanträde:
Redovisning av delegationsbeslut
Skolchefen informerar
Förskoleplanering (vid behov) (mer ingående i maj)
Rapport GR
Rapporter om kränkande behandling
Kvalitetsarbete (vid behov)
Balanslista

Jacob Österlund
Skolchef
Andreas Persson
Ordf och skolchef
Andreas Persson
Malin Fogelström
Bifogas kallelsen

Sammanställning/statistik av rapporter om kränkande behandling 2 gånger per år (juni och december)

