
 

 

 
Öckerö 2019-03-13 

 
KALLELSE till ledamöter 
UNDERRÄTTELSE till ersättare 
 

Beslutsorgan Barn- och utbildningsnämnden 
Tid och plats Onsdag 20 mars kl 8.30 På Fotö skola 

 

ÄRENDEN 1 Val av justerare – Förslag: Vera Molin  

Katarina Lindgren 2 Överföring av medel från barn- och 
utbildningsförvaltningen till kommunstyrelsen, 
verksamhet fritid och kultur 

Bilaga 

Patrik Finn 3 Svar på motion ”om valfrihet och klimatansvar” Bilaga 

Patrik Finn 4 Svar på medborgarförslag rörande servering av 
veganmat på alla skolor 

Bilaga 

Patrik Finn 5 Svar på motion ”om att kommunen enbart ska servera 
kött från svenska gårdar” 

Bilaga 

Patrik Finn 6 Svar på medborgarförslag om att införa 
lärlingsutbildningar i Öckerö kommun 

Bilaga 

Patrik Finn 7 Svar på motion ”alla barn har rätt till kultur” Bilaga 

Patrik Finn 8 Tillsyn fristående förskolor Bilaga 

Katarina Lindgren 
& Mats Sundström 

9 Ekonomisk prognos efter februari Bilaga 

Katarina Lindgren 10 Drifts- och investeringsbudget 2020 Bilaga 

Katarina Lindgren 11 Uppdragshandling Bilaga 

Katarina Lindgren 12 Ansökan om förberedelse av kommunalt partnerskap 
 

Bilaga 

Jacob Österlund 13 Redovisning av delegationsbeslut Pärm 
 
 

Johan Karlefjärd 
 

Johan Karlefjärd 
 

Katarina Lindgren 
 

Katarina Lindgren 
 

Katarina Lindgren 
 

Katarina Lindgren 
 

Katarina Lindgren 
 

Katarina/Andreas 
 

Jacob Österlund 
s 
Martina Kjellqvist 
 

14 Information 

a. Presentation rektor och elever, Fotö skola (8.30-8.50) 

b. Fritidshemmens likvärdighetsarbete (8.50-9.05) 

c. Skolchefen informerar 

d. Förskoleplanering 

e. Kvalitetsrapport hem och skola 

f. Verksamhetsplan 

g. Rapport GR 

h. Rapporter om kränkande behandling 

i. Frånvarorapportering 

j. iPads till politiker 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Martina Kjellqvist 
 

 

k. Arvode vid kurser 

l. Balanslista 

 

 
 
 
Bilaga 

 5 Övriga frågor  

 
   
 
 
  Martina Kjellqvist  Jacob Österlund 
  Ordförande   Nämndsekreterare 
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Öckerö 2019-03-04 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Barn- och utbildningsnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Katarina Lindgren 

Ärende: Överföring av medel från Barn- och Utbildningsnämnden till verksamhet 
Fritid och Kultur 

Diarienummer: 0028/19 

 
 

Överföring av medel från barn- och 
utbildningsförvaltningens budget till 
verksamhet Fritid och Kultur 
 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen: 
270 000 (tvåhundrasjuttiotusen) kronor förs över från barn- och 
utbildningsförvaltningens budget till kommunstyrelsens verksamhet fritid och 
kultur. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut i frågan. 
 

 

Ärendet 
För att samla alla föreningsbidrag överförs de bidrag som tidigare sökts och 
hanterats av Barn- och utbildningsförvaltningen till kommunstyrelsens verksamhet 
Fritid och Kultur, vilken hanterar samverkan mellan Öckerö kommun och 
föreningslivet i kommunen.  
 
 
Ekonomi 
Beslutet innebär en minskning av Barn- och Utbildningsförvaltningens budget med 
270 000 kr och en ökning av Fritid och Kulturs budget med motsvarande summa. 
 
 
Expediering av beslut 
Ekonomiavdelningen Öckerö kommun 
Kommunsekreterare kommunstyrelsen 
 
Bilagor 
Inga bilagor 
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Öckerö 2019-03-05 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Patrik Finn 

Ärende: Svar på motion om valfrihet och klimatansvar 

Diarienummer: 0024/19 

 
 

Svar på motion om valfrihet och klimatansvar 
 

Förslag till beslut 
Motionen anses besvarad. 
 
 

Ärendet 
Miljöpartiet har motionerat om att det borde beredas möjligheter för de elever som 
av klimat-, hälso- eller etiska skäl äter vegankost att få detta behov tillgodosett i 
skolbespisningen. 
 
 
Bedömning 
Den mat som serveras i Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter 
tillhandahålls av Kostenheten som sorterar under Samhällsbyggnadsdelen av 
Kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadsverksamheten har i en tjänsteskrivelse 
daterad 2018-11-20 redan besvarat motionen. 
 
Ekonomi 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Expediering av beslut 
Kommunsekreterare kommunstyrelsen 
 
 
Bilagor 
Motion om valfrihet och klimatansvar 
KS 321-18 Motion om vegankost i skolan 
KS 242-18 Motion om vegankost i skolan 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnad, daterad 2018-11-20 





ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KS § 321 Dnr 124 /18  
   
Motion om att välja vegankost i skolan 

Ärende 
Nicklas Attefjord, Boel Lanne och Birgitta Abrahamsson (MP) har i en motion 
daterad 2018-06-15 föreslagit:  

- att elever i kommunens skolor ges valfrihet att välja vegankost. 

  Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018- 09-06 anmäldes motionen och 
skickades till kommunstyrelsen. 

Motionen har varit remitterad till kommundirektören. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-11-20 
Motion 2018-06-15 
KF beslut § 71/18 
 
Det antecknas att motionssvar även skall infordras från barn- och utbildnings-
nämnden. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden. 
 

 

 

 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                
                                                           

Kommunstyrelsen 2018-10-16                                  13 
   
   
KS § 242 Dnr 124 /18  
   
Motion om att elever i kommunens skolor ges valfrihet att välja 
vegankost 
 
Ärende 
  
Nicklas Attefjord, Boel Lanne och Birgitta Abrahamsson (MP) har i en motion 
daterad 2018-06-15 föreslagit:  

- att elever i kommunens skolor ges valfrihet att välja vegankost. 

  Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018- 09-06 anmäldes motionen och 
skickades till kommunstyrelsen 

 
Beslutsunderlag 
Motion 2018-06-15 
KF beslut § 71/18 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Motionen remitteras till kommundirektören och barn- och 
utbildningsnämnden. 
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Öckerö 2018-11-20 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Jeri Svensson Verksamhetsutvecklare, Linda Nilsson EC.  
Ärende: Yrkande för: Valfrihet att välja vegankost 
Diarienummer:  124/18 

 

Valfrihet att välja vegankost 
 

Förslag till beslut 
 
Samhällsbyggnadsverksamheten föreslår Kommunstyrelsen att avslå motion 
gällande ”Valfrihet att välja vegankost” då det går emot skollagens krav på en 
näringsriktig lunch. 
 
Ärendet  
En motion har inkommit med önskan om att det i kommunens skolor skall finnas en 
valfrihet att kunna välja vegankost.  
 
Beredning 
 
Aktuell lagstiftning 
I skollagen står att alla luncher i grundskolan skall vara näringsriktiga.  
Denna lag kan inte uppnås fullt om man tar beslut att erbjuda vegankost kontra den 
lakto/ovo vegetariska kost som erbjuds idag. 
 
Näringskonsekvenser 
Ett livsstilsval som vegan i Sverige baserat på endast naturliga livsmedel innebär 
stora risker för näringsbrister långsiktigt. Forskning talar idag om att det blir 
följden när depåerna i kroppen tar slut, där tiden varierar beroende på näringsämne 
och ålder på individen. 
 
Individer som växer håller på att bygga upp sin kropp, vilket gör det extra viktigt 
med höga nivåer av bland annat järn, D- vitamin, B-12, som är svåra till omöjliga att 
tillgodose sig via en vegankost i Sverige. Aktuella forskarresultat påvisar att 
symptom kan komma relativt snabbt, inom 1 år trötthet, koncentrationssvårigheter, 
huvudvärk, yrsel. Inom 2-4 år kan det generera ett nedsatt immunförsvar och en 
ökad risk för depression och följdsjukdomar av dessa.  
 
 



 
 

 

 B-12 återfinns i Sverige i animaliskt protein och är viktigt för en normal 
blodbildning och neurologiska funktioner i kroppen. Brist av B-12 ökar också i sin 
tur risken för järnbrist.  
  
Järn finns i två typer och är viktigt för kroppens syretransport och ingår även som 
en del i vissa enzymer. Hemjärn som återfinns i animaliska produkter och är lättare 
för människokroppen att ta upp. Icke-hemjärn som återfinns i vegetabiliska 
produkter och då till lägre grad än animaliskt samt att det inte tas upp lika lätt pga. 
att det lättare störs av andra ämnen än vad hemjärn gör.  
 
 D- vitamin finns i formerna D-2 och D-3, där D-3 är den formen som vi under 
sommaren i Sverige kan bilda under några timmar mitt på dagen om vi utsätter vår 
hud för solljus. Vidare kan D-3 återfinnas i animaliska produkter som fisk, men även 
till viss del i ägg, kött och berikade produkter. Svampar kan innehålla D-2 vitamin 
och är det man brukar berika vegetabiliska livsmedel med men bioaktiviteten är 
lägre än i D-3. 
Brist på D- vitamin leder långsiktigt till hypokalcemi, för låg kalciumhalt i blodet 
som i sin tur kan leda till osteoporos, benskörhet. Allt mer forskning visar också på 
D-vitaminets delaktighet i andra kroppsfunktioner som vid rätt nivåer kan hjälpa 
människan mot andra sjukdomar.  
 
14 november 2018 meddelade livsmedelsverket att nästan var tredje tjej i årskurs 8 
och åk 2 på gymnasiet hade låga järndepåer, vilket tyder på järnbrist. Detta beror på 
att tjejer behöver nära dubbelt så mycket järn som killar, samtidigt som de ofta äter 
mindre kött. 
 
Ekonomi 
Ett införande av vegankost kommer leda till ett behov av ökad av bemanning, vilket 
gör att ram för personalbudget behöver utökas. För att säkerställa 
livsmedelssäkerheten för de barnen med matallergisk problematik har äskande om 
ombyggnation av kök i Öckerö kommun tidigare gjorts.  
 
Specialkost av medicinska skäl är ett succesivt växande antal där vi exempelvis på 
Brattebergsskolans kök idag har ca 150 ätande med behov av specialkost dagligen på 
1000 ätande. Att utöka valfriheten ytterligare ställer således extremt höga krav på 
bemanning och lokala resurser vilket medför behov av en ombyggnation. 
Detta för att ge medarbetare i köken rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt 
arbete och skapa en tydligare separering av livsmedel som kan orsaka matallergiska 
individers hälsa och i vissa enskilda fall även vara livshotande. 
 
 
Bedömning 
Prioriteringen i kostenhetens uppdrag ligger på att leverera en näringsriktig lunch i 
enlighet med skollagen i kombination med en säker livsmedelshantering. Till detta 
måste vi även beakta de befintliga personella resurser som finns idag.  
Med ökade specialkoster får vi stora svårigheter att garantera livsmedelssäkerheten 
till de barn som icke självvalt har matallergier. 
2018-11-21 



 
 

 

 
 
 
Urban Olsson 
Samhällsbyggnadschef 
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Öckerö 2019-03-05 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Patrik Finn 

Ärende: Medborgarförslag rörande servering av veganmat på alla skolor 

Diarienummer: 0023/19 

 
 

Medborgarförslag rörande servering av 
veganmat på alla skolor 
 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses besvarat. 
 

Ärendet 
Ett medborgarförslag har kommit in från en elev i årskurs 9 på Brattebergsskolan. 
Eleven anser att det borde serveras veganmat på skolan. Likt de som av religiösa 
eller medicinska skäl får specialkost borde enligt eleven även veganer få sitt behov 
av näringsriktig kost tillgodosett, av såväl rättvise- som miljöskäl. 
 
 
Bedömning 
Den mat som serveras i Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter 
tillhandahålls av Kostenheten som sorterar under Samhällsbyggnadsdelen av 
Kommunstyrelsen, inte under barn- och utbildningsnämnden. 
Samhällsbyggnadsverksamheten har i en tjänsteskrivelse daterad 2018-11-20 redan 
besvarat motionen. 
 
Ekonomi 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser 
 
Expediering av beslut 
Kommunsekreterare kommunstyrelsen 
 
Bilagor 
Medborgarförslag om att servera veganmat på alla skolor 
KS § 320-18 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-20 





ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KS § 320 Dnr 151 /18  
   
Medborgarförslag om vegankost i skolan 

Ärende 
Maya Lycksten Miselbach har i ett medborgarförslag daterat 2018-08-15 före-
slagit:  

- att alla skolor i Öckerö kommun ska servera veganmat som specialkost. 

  Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-09-06 anmäldes medborgar-
förslaget och skickades till kommunstyrelsen.  

Ärendet har varit remitterat till kommundirektören. 

Det antecknas att ärendet också skall remitteras till barn- och utbildnings-
nämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Medborgarförslag daterat 2018-08-15 
 
Kommunstyrelses beslut 

Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden. 
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Öckerö 2019-03-05 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Patrik Finn 

Ärende: Motion om att enbart servera svenskt kött 

Diarienummer: 0025/19 

 
 

Motion om att enbart servera svenska kött i 
Öckerö kommun 
 

Förslag till beslut 
Motionen anses besvarad. 
 
 

Ärendet 
Miljöpartiet har motionerat om att enbart servera svenskt kött i Öckerö kommun. 
Skälen till detta är den stora tillgången till kött som väntas bli resultatet av en lång 
kö till slakterier på grund av den foderbrist som blev resultatet av den varma 
sommaren 2018 och vikten av att stödja den inhemska köttproduktionen. 
 
 
Ekonomi 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
 
Bedömning 
Den mat som serveras i Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter 
tillhandahålls av Kostenheten som sorterar under Samhällsbyggnadsdelen av 
Kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadsverksamheten har i en tjänsteskrivelse 
daterad 2018-11-12 redan besvarat motionen. 
 
 
Expediering av beslut 
Kommunsekreterare kommunstyrelsen 
 
 
Bilagor 
KS 322-18 Motion om att enbart servera svenskt kött 



 
 

 

Motion om att enbart servera svenskt kött 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-12 



 
’ 
 
 

Öckerö 29 augusti 2018. 
 

 

Motion om att kommunen enbart ska servera kött från svenska 
gårdar. 
 
Torkan under sommaren 2018 har försatt Sveriges köttbönder i en svår situation där 
djur fått slaktas i brist på bete. På grund av bristen på foder inför vintern är kön till 
slakterierna mycket lång. För att säkra vår inhemska matproduktion behöver bönder 
vårt stöd igenom att efterfrågan på deras produkter ökar.  
 
När biologen Alexander Flemming 1928 upptäckte penicillinet fick mänskligheten en 
gåva som är svårslagen. Äntligen kunde man bota massor av infektionssjukdomar och 
därmed förlänga livet för många människor. Idag finns flera olika antibiotiska 
preparat, mot bakterier, svampar mm. Men, om dessa preparat används felaktigt eller i 
för stor omfattning uppstår lätt resistens mot dem. I många länder används antibiotika 
som dagligt tillskott i djuruppfödningen. På så kan man få friska djur även om de 
utsätts för ohälsosamma förhållanden. Detta sker inte i Sverige där antibiotika endast 
får användas till djur när de verkligen blivit sjuka. Svensk djurhållningslagstiftning 
kräver hög hygienisk standard och kan därmed vara dyrare, men ger djuren vi äter 
skydd mot att hanteras illa. Miljöpartiet Öckerö anser att vi av omsorg om människors 
hälsa och djuretiska skäl endast skall inköpa svenskt kött.  
 
Miljöpartiet Öckerö föreslår  
att Öckerö kommun endast serverar kött från svenska gårdar. 
 
 
För Miljöpartiet de gröna Öckerö 
Boel Lanne 
Nicklas Attefjord 
Birgitta Abrahamsson 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KS § 322 Dnr 161/18  
   
Motion om att servera endast svenskt kött 

Ärende 
Nicklas Attefjord, Boel Lanne och Birgitta Abrahamsson (MP) har i en motion 
daterad 2018-08-29 föreslagit:  

- att Öckerö kommun endast serverar kött från svenska gårdar. 
 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018- 09-06 anmäldes motionen och 
överlämnades till kommunstyrelsen. 

Motionen har varit remitterad till kommundirektören. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-11-12 
Motion 2018-08-29 
 
Det antecknas att motionen också skall remitteras till barn- och utbildnings-
nämnden och socialnämnden 
 
Kommunstyrelses beslut 

Motionen remitteras till barn-och utbildningsnämnden och socialnämnden. 



        

 
  Postadress Gatuadress   Telefon       Organisationsnr          E-post                Hemsida 
 475 80 Öckerö          Sockenvägen 13           031-97 62 00 212000-1280                 kommun@ockero.se      www.ockero.se  

 

Öckerö 2018-11-12 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Jeri Svensson Verksamhetsutvecklare, Linda Nilsson EC 
Ärende: Svar på motion: Svenskt kött i Öckerö kommun  
Diarienummer: 161/18 

 

Svenskt kött i Öckerö kommun 
 

Förslag till beslut 
 
Samhällsbyggnadsverksamheten föreslår Kommunstyrelsen att avslå motion 
gällande beslut om att kommunen enbart skall servera svenskt kött. 
 
Ärendet  
En motion har inkommit där man önskar att kommunen endast serverar svenskt 
kött i verksamheterna.  
 
 
Beredning 
Kostenheten arbetar med ett ökat engagemang sedan flera år tillbaka med livsmedel 
såväl ur svenskt ursprung, ekologi, ekonomi och klimat synvinkel 
 
Då man lyfter ett av de områden som ett livsmedel berör behöver man därför också 
se på de andra och hur de parallellt påverkas. 
 

- Ett beslut om att enbart servera svenskt kött skulle till viss del begränsa 
urvalet för vårt äldreboende. Detta på grund av att äldre har andra önskemål 
än skolor och förskolor där vissa inslag av köttprodukter som endast 
tillverkas i andra länder kan förekomma.  

 
- Ett beslut för enbart svenskt kött kan generera en alltför begränsande faktor 

med avseende på det avtal som vi har på livsmedel. 
 

- Vid den händelsen att man skulle vilja öka inköp av kött med 
ekologisk/KRAV certifiering i framtiden och därigenom ta ytterligare 
miljöansvar kan det även ur den aspekt bli svårt då det är så att den svenska 
marknaden inte är tillräckligt stor för att hantera efterfrågan. Detta är 
uppenbart för de som idag valt att handla 100 % ekologiskt kött.  

 



 
 

 

- När vissa produkter hos leverantör tar slut händer det vid enstaka tillfällen 
att köket får utskickat livsmedel som de ej beställt vilket kan vara importerat 
kött. Vid ett beslut om enbart svenskt kött har man redan där satt ett mål som 
inte är nåbart i dagsläget.  

 
 
 
Ekonomi 
Beslut om enbart svenskt kött kommer kräva en utökad ram för 
livsmedelsbudgeten, för att uppnå målet.  
 
 
Bedömning 
De svenska köttinköpen har sakta sjunkit över tid till följd av ökat prisindex 
parallellt med en budget som inte följt samma utveckling. I dagsläget ligger inköpen 
i Öckerö kommun på strax under 70 % svenska köttinköp. Med fortsatt arbete kring 
uppföljning på inköp, som redan påbörjats kan det möjligtvis stiga till 75 % med 
befintlig budget men utöver detta krävs ytterligare tilldelning av budget för att 
komma vidare.  
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Öckerö 2019-03-07 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Patrik Finn 

Ärende: Svar på medborgarförslag om att införa lärlingsutbildningar i Öckerö 
kommun 

Diarienummer: 0026/19 

 
 

Svar på medborgarförslag om att införa 
lärlingsutbildningar i Öckerö kommun 
 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses besvarat. 
 

Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslaget att införa lärlingsutbildningar 
inom Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet. 
 
Bedömning 
Socialförvaltningen och Barn- och Utbildningsförvaltningen har genom 
mandatmålet: "1. Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas" och satsningen 
"Samarbete mellan BUF och SOC i att ta fram förslag på vuxenutbildning inom vård 
och omsorg", av Kommunfullmäktige getts i uppdrag att utreda möjligheterna att 
starta en lärlingsutbildning inom Vård- och Omsorgsprogrammet. Barn- och 
fritidsprogrammet nämns inte inom denna satsning, men Barn- och utbildningens 
förslag är att utreda möjligheterna att starta ett program i taget, till att börja med 
programmet som förvaltningen givits i uppdrag av Kommunfullmäktige att utreda. 
 
Ekonomi 
Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser 
 
Expediering av beslut 
Kommunsekreterare kommunstyrelsen 
 
Bilagor 
KS § 323-17 
Medborgarförslag om att införa lärlingsutbildningar i Öckerö kommun 
 
 
 



 
 

 

Underskrift av berörd chef 
 
Katarina Lindgren   
Förvaltningschef/Skolchef    
2019-03-07 
 





ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KS § 129 Dnr KS 51/18  
   
Medborgarförslag om att införa lärlingsutbildningar 

 
Ärende 
Christina Ingmyr har i ett medborgarförslag daterat 2018-03-23 föreslagit: 
 

- att kommunen Öckerö kommun inför lärlingsutbildningar. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 19 april, § 36. 
Bilaga: Medborgarförslag daterat 2018-03-23. 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Medborgarförslaget remitteras till Socialnämnden och barn och utbildnings-
nämnden. 
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Öckerö 2019-03-05 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare:  Patrik Finn 

Ärende: Motion om att alla barn har rätt till kultur 
 

Diarienummer: 0027/19 

 
 

Motion om att alla barn har rätt till kultur 
 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver sin verksamhet utifrån de medel som 
den tilldelas från Kommunfullmäktige. Om Barn- och Utbildningsförvaltningen 
skulle få i uppdrag att bedriva en kostnadsfri Kulturskola skulle man behöva ett 
tillskott motsvarande de avgifter man får in från kulturskolan, i dagsläget 470 000 
kronor. Barn - och Utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och 
Utbildningsnämnden är därför att motionen avslås. 
 

Ärendet 
Miljöpartiet har motionerat om en avgiftsfri Kulturskola i Öckerö kommun. 
Motionärerna menar att allt fler kommuner i landet, med skilda politiska 
majoriteter, har slopat avgifterna till kulturskolan och att man därigenom nått nya 
elever. Alla barns lika rätt till kultur 

 
Expediering av beslut 
Kommunsekreterare kommunstyrelsen 
 
 
Bilagor 
KS 323-17 Motion Alla barn har rätt till kultur 
Motion Alla barn har rätt till kultur 



 

Vänsterpartiet Öckerö 

Öckerö 2017-11-23 
Motion till kommunfullmäktige 
 
 
 
 
                   
Alla barn har rätt till kultur…… 

....inte bara de som har råd. Föräldrarnas ekonomi ska inte få avgöra om 
barnen får gå i kulturskola eller ej. 

Allt fler kommuner i landet , med skilda politiska majoriteter, har nu slopat 
avgifterna till kulturskolan och flera av dem vittnar om att man når nya 
elever. 

Lärarförbundet har under en rad år, senast 2016, gjort en ranking av 
landet kommuner, hur de satsat på sina kulturskolor, Man har utgått från 
tre kriterier; resurser, avgifter, andel elever. I den senaste mätningen kom 
Öckerö på plats 129,  en inte särskilt smickrande placering. 

Kulturskolan borde bli mer jämlik och tillgänglig för alla som vill delta. 
Därför bör man slopa avgiften. Denna åtgärd sänker trösklarna till 
kulturskolan och gör verksamheten tillgänglig för alla. 

 

Vänsterpartiet i Öckerö kommun  föreslår, att kulturskolan blir kostnadsfri. 

 

 

 

Annika Andersson                       Göran Billvall 

 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KS § 323 Dnr KS 0189/17  
   
Motion om att alla barn har rätt till kultur 

 
Ärende 
Annika Andersson (V) och Göran Billvall (V) har i en motion daterad 2017-11-
23 föreslagit: 
 
- att kulturskolan blir kostnadsfri. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 23 november 2017,§67.  
Motion daterad den 23 november 2017.  
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden.  
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Öckerö 2018-11-21 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Barn- och utbildningsnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Patrik Finn 
Ärende: Tillsyn av fristående förskolor 
Diarienummer: 0092/17 

 

Godkännande av 2017/18 års tillsyn av 
fristående förskolor 
 

Förslag till beslut 
1. Tillsynen av fristående förskolor utan föreläggande godkänns och avslutas för: 
(BUN § 29) Svenska kyrkans förskolor 
(BUN § 28) Föräldrakooperativet Sjöstjärnan 
 
2. Åtgärder inkomna senast 2018-10-31 med anledning av föreläggande i samband med tillsynen av 
fristående förskolor godkänns. I och med detta godkänns också den övergripande tillsynen och 
avslutas för: 
(BUN § 30) Föräldrakooperativet Nästet 
(BUN § 27) Föräldrakooperativet Björkdungen 
(BUN § 26) Betelförsamlingens skolstiftelse 
 
 
 
Ärendet  
Enligt Skollagen 26 kap 4§ (2010:800) är en kommun tillsynsmyndighet för de fristående förskolor 
som har godkänts och har fått rätt till bidrag. Syftet med tillsynen är dels att verka förebyggande och 
lämna råd och vägledning men också att kontrollera att kraven i författningarna (framförallt 
skollagen och läroplanen för förskolan) efterlevs.  

Vid 2017/18 års tillsyn befanns två fristående förskolor, Svenska kyrkans förskolor och 
Föräldrakooperativet Sjöstjärnan uppfylla förordningars krav. Vid de andra fanns det brister och de 
anmodades att inkomma med åtgärder för att komma tillrätta med dessa.  

 
Beredning 
Tillsynen har utförts av Utvecklingsledaren vid Barn- och Utbildningsförvaltningen och har bestått 
av såväl dokumentstudier som intervjuer med både huvudmän, förskolechefer, personal och 
föräldrar.  
 
 
Ekonomi 
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser 
 
 



 
 

 

Bedömning 
Barn- och Utbildningsförvaltningen gör bedömningen att de åtgärder som skickats in från de 
fristående förskolor som fick förlägganden är tillfyllest och på sikt kommer att leda till att bristerna 
åtgärdas. 
 
Expediering av beslut 
Beslutet expedieras ordförande i styrelsen för respektive fristående förskola, samt förskolecheferna 
vid de aktuella förskolorna. 
 
 
Bilagor 
 
1. Åtgärder Betelförsamlingens skolstiftelse 
 
2. Åtgärder Föräldrakooperativet Nästet 
 
3. Åtgärder Föräldrakooperativet Björkdungen 
 



Redovisning av åtgärder efter tillsyn 
2018-10-10 

 

Resultat av tillsyn 
 
Resultatet av tillsynsrapporten visade på: 

1. att det idag inte finns någon behörig förskollärare och att det inte finns någon 
förskolechef 

2. att det systematiska kvalitetsarbetet behöver förbättras. 
 

Åtgärder 
 
De åtgärder som vidtagits är: 

1. Idag finns en behörig förskollärare som också är förskolechef på Nästet.  
 
2. Det systematiska kvalitetsarbetet på Nästet ska förbättras så att vi 
synliggör vad vi gör, varför vi gör det vi gör och vad det leder till. Kvalitetsarbetet 
ska leda till att vi utvecklar verksamhetens kvalitet och kan främja alla barns 
utveckling och lärande i enlighet med läroplanens mål. Dialogen kring 
kvalitetsarbetet ska skapa en samsyn för oss pedagoger kring utvecklingsbehov, 
orsaker, kvalitet och resultat. Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras så 
att man lätt kan följa upp, utveckla, planera och utvärdera resultaten. 
 
Arbetet kring att förbättra vårt systematiska kvalitetsarbete startar nu och vi arbetar 
utifrån rubrikerna nedan (som skolverket föreslår) i en cyklisk process: 
 
Var är vi? Följ upp resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål och 
krav som anges i skollag och läroplan 
 
Vart ska vi? Vad behöver vi prioritera att utveckla. Mål /Fokus 
 
Hur gör vi? Metod. Planera hur arbetet ska genomföras, dokumenteras och 
utvärderas. 
 
Hur blev det? Uppföljning och resultatanalys. Vi värderar resultaten i förhållande till 
de uppsatta målen, de genomförda insatserna och de förväntade effekterna. 
Efter uppföljningen (Hur blev det?) funderar vi på hur ska vi gå vidare och börjar då 
om i vår cykliska process med Var är vi (nu)? 
 
Dokumentation 
Dokumentation är en viktig del i vår vardag på förskolan som gör det möjligt att iaktta, 
följa upp och utvärdera verksamheten och är till stor nytta för vårt systematiska 
kvalitetsarbete. Dokumentationen för vårt arbete vidare och ger oss möjligheten att 
uppmärksamma och utvärdera lärandet samt synliggöra barnens lärprocesser och 
lärstrategier för såväl barn och föräldrar som för oss pedagoger. 
 
På Nästet använder vi bland annat dokumentation via Pluttra där vi kan synliggöra 
lärprocesser i vår verksamhet i enlighet med förskolans läroplan. Dokumentationen 



kan delvis användas som underlag för att bedöma verksamhetens kvalitet och 
måluppfyllelse men också vilka utvecklingsbehov som finns.  
 
I detta nu arbetar Nästets förskolechef med att ta fram en ny årsplan/årshjul för att 
man lätt ska få en översikt på Nästets systematiska kvalitetsarbete samt en ny mall 
för redovisning av kvalitetsarbetet. Årshjulet och den nya mallen ska arbetas fram 
under höstterminen och följas från vårterminen 2019. 
 

Sofia Karlsson 
Förskolechef  
Föräldrakooperativet Nästet 
Tfn 031-968189 
 



Hej Patrik! 

  

Vill härmed redovisa våra åtgärder för att komma tillrätta med bristerna. Vi kommer att stärka vårt 
systematiska kvalitetsarbete genom att kontinuerligt arbeta med olika mallar. Dessa mallar 
behandlar följande; reflektion av veckans aktivitet, skogen,  gymnastik, läslyftet samt övrig 
planerad  aktivitet. I mallarna finns följande frågeställningar, under veckans aktivitet återfinns 
lämning, matsituation, samling, tamburen, utelek, inne lek  samt hämtning, vad gick bra och vad 
kunde blivit bättre.  I skogen finns följande rubriker gå till skogen, den fria leken i skogen , 
matsituationen, vilan samt övriga reflektioner, vad gick bra och vad kunde blivit bättre. Gymnastiken, 
gå till gymnastiken, interaktionen med barn från Solhagen och Kyrkans förskola, aktivitet i gymnastik, 
samt övriga reflektioner, vad gick bra och vad kunde blivit bättre. Läslyftet/ biblioteket, vi reflektera 
hur mycket vi läst varje dag, och vilka böcker vi läst. Samt övrig planerad aktivitet, vad gick bra och 
kunde blivit bättre. Utifrån dessa reflektioner kan vi sedan utveckla verksamheten. 

Vi har också ett dokument som behandlar uppföljning barn. Vi har delat upp barnen i ansvarsbarn, 
där varje pedagog är ansvarig att närmare följa det enskilda barnets utveckling. 

Vi arbetar kontinuerligt med Pluttra för att dokumentera verksamheten. 

Vi har också en låda i hallen för anonyma synpunkter i tamburen, för att involvera föräldrarna 

Med vänlig hälsning, 
 
Lena Feuk 
 







Uppföljning barn

Datum ...........................! Pedagog ....................................

Barnens namn Reflektion

Inför utvecklingssamtalen ser vi över alla dessa ifyllda papper och får då viss möjlighet att 
se barnens utveckling över tid samt identifiera om det finns delar av läroplanen som vi 
behöver satsa mer på för just det här barnet. Det finns även en möjlighet att identifiera om 
det är något barn som vi ser mindre än andra.



Reflektion veckans aktiviteter. Vecka .........

Allmänna reflektioner om veckan

Aktivitet Reflektion

Lämning

Matsituati
on

Samling

Hallen 
(klä på/
av)

Utelek

Innelek

Hämtning



Skogen: Arbete med mål enligt gröna markeringar

Del-
moment

Reflektion

Gå till/
från 
skogen

- Gick bra

-Kunde blivit bättre

Fri lek - Gick bra

-Kunde blivit bättre

Mat - Gick bra

-Kunde blivit bättre

Vila - Gick bra

-Kunde blivit bättre

Övriga 
reflektion
er



Gymnastik: Arbete med mål enligt röda markeringar

Del-
moment

Reflektion

Gå till 
gymnasti
khallen

- Gick bra

-Kunde blivit bättre

Interkatio
n med 
barn från 
solhagen

- Gick bra

-Kunde blivit bättre

Aktivitet i 
Gymnasti
khallen

- Gick bra

-Kunde blivit bättre

Övriga 
reflektion
er



Läslyftet: Arbete med mål enligt blåa markeringar

Del-
moment

Reflektion

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag



Övrig planerad aktivitet - Måluppfylland enl separata markeringar.

Aktivitet Reflektion

- Gick bra

-Kunde blivit bättre

- Gick bra

-Kunde blivit bättre

- Gick bra

-Kunde blivit bättre

- Gick bra

-Kunde blivit bättre

- Gick bra

-Kunde blivit bättre



Aktivitet Reflektion

- Gick bra

-Kunde blivit bättre

- Gick bra

-Kunde blivit bättre

- Gick bra

-Kunde blivit bättre

- Gick bra

-Kunde blivit bättre
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Öckerö 2019-03-08 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Barn- och utbildningsnämnden 

 

Handläggare: Mats Sundström, ekonom 
Ärende: Budgetuppföljning februari 
Diarienummer: 30/19 

 
Förslag till beslut 

1. Den negativa prognosen och informationen noteras 
2. Åtgärdsplan tas fram till nämnden den 10 april 2019 
3. Ekonomisk rapport överlämnas till kommunstyrelsen 
4. Paragrafen justeras omedelbart 

 
Ärendet  
 
Utfall efter februarimånad ligger på 18,7 % i jämförelse med budget, riktpunkt 17 %. 
Prognosen visar på ett underskott om – 9 250 tkr. 
 
De större avvikelserna fördelar sig så här: 

• Grundskolan F – 6 
Extra kostnader p.g.a barn med särskilda behov och nyanlända på 
 Bratteberg F – 6, Bergagård och Hedenskolan F – 6. 
• Grundskolan 7 – 9 
Ökade kostnader för elever i behovs av särskilt stöd, hemmasittare och 
nyanlända på båda våra 7 – 9 skolor. Vi sökte statsbidrag för att arbeta med 
hemmasittare som vi inte fick. 
• Kostnader för ensamkommande ungdomar på gymnasieskolan och kostnader 
för SFI (-6 400 tkr), som inte ingått i målgruppsförändringarna för 2019. 

 
Åtgärdsplan tas fram till nämnden den 10 april 2019. 
 
 
Underskrift av berörd chef 
Katarina Lindgren 
Skolchef 
2019 – 03 - 08 
 
 
Expediering av beslut 
Ekonomienheten 
Kommunstyrelsen 
 



 2019-03-13 
 

1 
 

Uppföljning efter februari 

Barn- och utbildningsnämnden 
Jan-Feb 2019 
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Innehållsförteckning 
1 EKONOMISK KOMMENTAR ..............................................................................................................3 
1.1 Barn- och utbildningsnämnden ...................................................................................................................... 3 
1.2 Handlingsplan för en ekonomi i balans .......................................................................................................... 4 

2 INVESTERINGAR ...............................................................................................................................4 
2.1 Barn- och utbildningsnämnden ...................................................................................................................... 4 
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1 EKONOMISK KOMMENTAR 
Utfall efter februarimånad ligger på 18,7 % i jämförelse med budget, riktpunkt 17 %. Prognosen visar 
på ett underskott om – 9 250 tkr. Åtgärdsplan tas fram till nämnden den 10 april 2019. 

De större avvikelserna fördelar sig så här: 

• Grundskolan F – 6 
Extra kostnader p.g.a barn med särskilda behov och nyanlända på Bratteberg F – 6, Bergagård 
och Hedenskolan F – 6. 

• Grundskolan 7 – 9 
Ökade kostnader för elever i behovs av särskilt stöd, hemmasittare och nyanlända på båda 
våra 7 – 9 skolor. Vi sökte statsbidrag för att arbeta med hemmasittare som vi inte fick. 

• Kostnader för ensamkommande ungdomar på gymnasieskolan och kostnader för SFI (-6 400 
tkr) , som inte ingått i målgruppsförändringarna för 2019. 

Heden F - 6 har ett större underskott jämfört med den ursprungliga prognosen. Heden 7 - 9 har 
minskat sitt underskott. 

Några verksamheter har ett positivt resultat efter februari, Fotö förskola och skola och Kompassen. 

Budgeten för Öckerö seglande gymnasieskola är lagd med en effektivisering på 2 000 tkr för 2019 och 
prognosen efter februari månad visar på en budget i balans. 

  

1.1 Barn- och utbildningsnämnden 

Stratsysrapport 

   Prognos Budget Differens Ack utfall Förbr % Fg prognos 

 Nettokost tkr       

100 
Nämndsverksam
het 816 540 805 000 -11 540 146 540 18,2 0 

310 
Stöd till 
studieorg 270 001 270 000 -1 270 001 100,0 0 

320 Bibliotek 156 850 215 068 58 218 91 515 42,6 0 

330 Kulturskola 2 449 050 2 549 051 100 000 333 620 13,1 0 

400 Öppen förskola 763 574 824 905 61 332 84 968 10,3 0 

407 Förskola 64 616 248 64 416 559 -199 689 11 516 606 17,9 0 

425 Fritidshem 10 739 934 10 831 898 91 965 2 146 563 19,8 0 

435 Förskoleklass 5 297 592 5 330 514 32 923 859 977 16,1 0 

440 Grundskola 160 573 644 160 495 214 -78 430 30 296 766 18,9 0 

443 
Obligatorisk 
särskola 7 051 639 7 090 790 39 151 1 240 749 17,5 0 

450 Gymnasieskola 68 160 645 68 151 269 -9 376 11 971 453 17,6 0 

453 
Gymnasiesärsko
la 6 259 349 6 476 000 216 651 862 549 13,3 0 

470 
Grundl 
vuxenutbildning 100 000 100 000 0 28 901 28,9 0 

472 
Gymn vuxen o 
påb.utbildn 2 966 366 2 966 367 0 265 426 8,9 0 

474 Särvux 1 267 119 1 321 509 54 390 194 610 14,7 0 
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   Prognos Budget Differens Ack utfall Förbr % Fg prognos 

476 
Svenska för 
invandrare 1 700 000 1 700 000 0 305 974 18,0 0 

490 
Gemensamt 
BoU 794 950 -8 817 100 -9 612 050 121 650 -1,4 0 

 
Summa 
Nettokost tkr 333 983 501 324 727 043 -9 256 458 60 737 870 18,7 0 

1.2 Handlingsplan för en ekonomi i balans 
   

Ansvarig chef Katarina Lindgren 

Verksamhet Barn- och utbildningsförvaltningen 

Område för åtgärd  

Aktiviteter Ta fram handlingsplan till nämnden i april. 

Ekonomisk effekt 
innevarande år  

Ekonomisk helårseffekt  

Ansvarig för åtgärd  

Aktivitet slutförd  

Ansvarig för uppföljning  

Tidpunkt för uppföljning  

Konsekvensbeskrivning och 
riskbedömning  

2 INVESTERINGAR 

2.1 Barn- och utbildningsnämnden 

BUN Invrapport 

   Prognos Budget Differens Ack utfall Fg prognos 

2 

Barn- o 
utbildningsnämn
d 0 950 950 0 0 

 
Summa 
Nettokost tkr 0 950 950 0 0 

 



 

Öckerö 2019-03-08 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Barn- och utbildningsnämnden 

 
Handläggare: Katarina Lindgren, Mats Sundström 

Ärende: Drift- och investeringsbudget 2020 

Diarienummer: XXXX/19 

 
DRIFT- OCH INVESTERINGSBUDGET 2020 
 
Förvaltningens beslutsförslag till Barn- och utbildningsnämnden 

Förslaget till investeringsäskanden och kvalitetssatsningar för Barn- och 
utbildningsnämnden för 2020 antas och överlämnas till Kommunstyrelsen 

 
Ärendet (sammanfattning) 
Kommunfullmäktige tilldelar varje nämnd en drifts- och investeringsbudget.  
Nämnden beslutar i rambudgetprocessen under våren om vilka kvalitetssatsningar 
och investeringar som skall äskas och överlämnas för beslut till Kommunstyrelsen 
och Kommunfullmäktige. Nämnden informeras om vilka volym- kostnads- och 
omvärldsförändringar som är kända. För specifikation se respektive bilaga. 

2020 tkr 

Kvalitetsförändringar 2 600 

Investeringar 8 650 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilagor 
1. Investeringsäskande i prioriterad ordning 
1.1. Investeringsäskande 2020 – Inventarier Björkö skola  
1.2 Investeringsäskande 2020 – Inventarier Hedens förskola 
1.3. Investeringsäskande 2020 – Multimedia och IT 
1.4 Investeringsäskande 2020 – Multimedia och IT Extens/Lärplattform 
1.5 Investeringsäskande 2020 – Utemiljö Hedens förskola och skola 



2. Kvalitetsäskande i prioriterad ordning 
2.1 Kvalitetsäskande 2020 – Resursskola/Hemmasittare  
2.2 Kvalitetsäskande 2020 – Förberedelseklass för nyanlända 
2.3 Kvalitetsäskande 2020 – Ensamkommande och nyanlända i gymnasieskolan 
2.4 Kvalitetsäskande 2020 – Nyanlända i grundskolan 
2.5. Kvalitetsäskande 2020 – Nyanlända i SFI 
 
Expediering av beslut 
Förvaltningschef/Skolchef  
Ekonom  
 
 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
Katarina Lindgren  
Skolchef 
2018-03-08 



Mall för budget 2012

Sidan 1

Bilaga 1

Nämnd: tkr tkr tkr
Prioritet Vht Benämning 2020 2021 2022 Kommentarer till äskandet

1 20240 Inventarier Björkö skola 4 000 1 000 0 Inflyttning ht 2020. Start förskola/skola vt 2021.
2 20210 Inventarier, Hedens förskola 1 500 0 0 Inflyttning ht 2020. Start förskola vt 2021.

3 20000 Multimedia och IT 250 250 250
Behov av att investera vidare i den satsning som är gjord ( gå över till 
fyraårssystem, iPads, Chromebook)

4 20000 Multimedia och IT Extens/Lärplattform 900 0 0 Utbyte av systemet Extens och eventuellt utbyte av lärplattform.
5 20210&20215 Utemiljö, Hedens förskola & skola 2 000 3 500 0 Genomförs ht 2020 och 2021.

20220 Inventarier ombyggnad Bergagård 0 0 1 000 Efter ombyggnationen på Bergagårdsskolan behövs  nya inventarier

Summa 8 650 4 750 1 250

Sammanställning av investeringsäskande ÅR 2020 (äskandena skall anges i prioriterad ordning)



Sidan 1

Investeringsäskande år 2020 (tkr) Bilaga 1.1
För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år
Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: 
- beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp)
- avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt

Nämnd: Barn och utbildningsnämnden
Ansvar: 20240
Verksamhet: Björkö skola
Benämning: Inventarier Björkö skola

Investeringsutgifter  /inkomster År 1
Beräknad utgift 4 000
Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0

Summa (netto) 4 000

Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2
Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0
Reavinst (anges med minustecken) 0 0
Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0
Reaförlust/utrangering 0 0  
Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0

Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr)
Avskrivningskostnad 200 400 4 000
Internränta (1,5 % av  bokförda värdet) 30 60 År

Totalt 230 460 10

SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1
 -   äskande till investeringsbudget 4 000
 -   driftkostnadspåverkan 230

OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 
blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv:

I samband med byggandet av Björkö skola skall nya inventarier införskaffas till skolan. 
Många delar ingår redan i avtalet med entrerenören, men den lösa inredningen, viss fast 
inredning, belysning mm står kommunen för själv. Bedömningen är att 4000 tkr 
investeras 2020 och återstående 1000 tkr investeras 2021.



Sidan 2

Investeringsäskande år 2021 (tkr)
För investeringar som pågår under flera år skall ett arbetsblad användas per år .
Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: 
- beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp)
- avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt

Nämnd: Barn och utbildningsnämnden
Ansvar: 20240
Verksamhet: Björkö skola
Benämning: Inventarier Björkö skola

Investeringsutgifter  /inkomster År 1
Beräknad utgift 1 000
Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0

Summa (netto) 1 000

Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2
Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0
Reavinst (anges med minustecken) 0 0
Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0
Reaförlust/utrangering 0 0  
Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0

Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr)
Avskrivningskostnad 50 100 1 000
Internränta (1,5 % av  bokförda värdet) 8 15 År

Totalt 58 115 10

SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1
 -   äskande till investeringsbudget 1 000
 -   driftkostnadspåverkan 58

OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 
blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv:

I samband med byggandet av Björkö skola skall nya inventarier införskaffas till skolan. 
Många delar ingår redan i avtalet med entrerenören, men den lösa inredningen, viss fast 
inredning, belysning mm står kommunen för själv. Bedömningen är att 1000 tkr 
investeras 2021. 4000 tkr investeras 2020.



Sidan 3

Investeringsäskande år 2022 (tkr)
För investeringar som pågår under flera år skall ett arbetsblad användas per år .
Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: 
- beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp)
- avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt

Nämnd:
Ansvar:
Verksamhet:
Benämning:

Investeringsutgifter  /inkomster År 1
Beräknad utgift 0
Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0

Summa (netto) 0

Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2
Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0
Reavinst (anges med minustecken) 0 0
Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0
Reaförlust/utrangering 0 0  
Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0

Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr)
Avskrivningskostnad 0 0 0
Internränta (1,5% av  bokförda värdet) 0 0 År

Totalt 0 0 1

SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1
 -   äskande till investeringsbudget 0
 -   driftkostnadspåverkan 0

OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 
blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv:



Sidan 1

Investeringsäskande år 2020 (tkr) Bilaga 1.2
För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år
Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: 
- beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp)
- avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt

Nämnd: Barn och utbildningsnämnden
Ansvar: 20210
Verksamhet: Hedens förskola
Benämning: Inventarier Hedens förskola

Investeringsutgifter  /inkomster År 1
Beräknad utgift 1 500
Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0

Summa (netto) 1 500

Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2
Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0
Reavinst (anges med minustecken) 0 0
Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0
Reaförlust/utrangering 0 0  
Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0

Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr)
Avskrivningskostnad 75 150 1 500
Internränta (1,5 % av  bokförda värdet) 11 23 År

Totalt 86 173 10

SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1
 -   äskande till investeringsbudget 1 500
 -   driftkostnadspåverkan 86

OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 
blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv:

I samband med byggandet av Hedens förskola skall nya inventarier införskaffas till 
förskolan. Stolar, bord, skåp, pallar, hyllor, soffor mm är delar som skall ingå i 
inredningen. Bedömningen är att 1 500 tkr investeras 2020.



Sidan 2

Investeringsäskande år 2021 (tkr)
För investeringar som pågår under flera år skall ett arbetsblad användas per år .
Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: 
- beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp)
- avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt

Nämnd:
Ansvar:
Verksamhet:
Benämning:

Investeringsutgifter  /inkomster År 1
Beräknad utgift 0
Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0

Summa (netto) 0

Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2
Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0
Reavinst (anges med minustecken) 0 0
Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0
Reaförlust/utrangering 0 0  
Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0

Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr)
Avskrivningskostnad 0 0 0
Internränta (1,5 % av  bokförda värdet) 0 0 År

Totalt 0 0 1

SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1
 -   äskande till investeringsbudget 0
 -   driftkostnadspåverkan 0

OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 
blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv:



Sidan 3

Investeringsäskande år 2022 (tkr)
För investeringar som pågår under flera år skall ett arbetsblad användas per år .
Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: 
- beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp)
- avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt

Nämnd:
Ansvar:
Verksamhet:
Benämning:

Investeringsutgifter  /inkomster År 1
Beräknad utgift 0
Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0

Summa (netto) 0

Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2
Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0
Reavinst (anges med minustecken) 0 0
Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0
Reaförlust/utrangering 0 0  
Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0

Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr)
Avskrivningskostnad 0 0 0
Internränta (1,5% av  bokförda värdet) 0 0 År

Totalt 0 0 1

SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1
 -   äskande till investeringsbudget 0
 -   driftkostnadspåverkan 0

OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 
blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv:



Sidan 1

Investeringsäskande år 2020 (tkr) Bilaga 1.3
För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år
Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: 
- beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) Hej
- avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt

Nämnd: Barn och utbildningsnämnden
Ansvar: 20000
Verksamhet: Grundskola
Benämning: Multimedia & IT

Investeringsutgifter  /inkomster År 1
Beräknad utgift 250
Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0

Summa (netto) 250

Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2
Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0
Reavinst (anges med minustecken) 0 0
Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0
Reaförlust/utrangering 0 0  
Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0

Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr)
Avskrivningskostnad 42 83 250
Internränta (1,5 % av  bokförda värdet) 2 4 År

Totalt 44 87 3

SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1
 -   äskande till investeringsbudget 250
 -   driftkostnadspåverkan 44

OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 
blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv:

Förvaltningen har behov av att gå vidare i den satsning som är gjord, vilket bl a innebär 
att gå över till ett fyraårssystem för Ipads och Chromebooks.



Sidan 2

Investeringsäskande år 2021 (tkr)
För investeringar som pågår under flera år skall ett arbetsblad användas per år .
Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: 
- beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp)
- avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt

Nämnd: Barn och utbildningsnämnden
Ansvar: 20000
Verksamhet: Grundskola
Benämning: Multimedia & IT

Investeringsutgifter  /inkomster År 1
Beräknad utgift 250
Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0

Summa (netto) 250

Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2
Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0
Reavinst (anges med minustecken) 0 0
Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0
Reaförlust/utrangering 0 0  
Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0

Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr)
Avskrivningskostnad 42 83 250
Internränta (1,5 % av  bokförda värdet) 2 4 År

Totalt 44 87 3

SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1
 -   äskande till investeringsbudget 250
 -   driftkostnadspåverkan 44

OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 
blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv:

Förvaltningen har behov av att gå vidare i den satsning som är gjord, vilket bl a innebär 
att gå över till ett fyraårssystem för Ipads och Chromebooks.



Sidan 3

Investeringsäskande år 2022 (tkr)
För investeringar som pågår under flera år skall ett arbetsblad användas per år .
Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: 
- beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp)
- avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt

Nämnd: Barn och utbildningsnämnden
Ansvar: 20000
Verksamhet: Grundskola
Benämning: Multimedia & IT

Investeringsutgifter  /inkomster År 1
Beräknad utgift 250
Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0

Summa (netto) 250

Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2
Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0
Reavinst (anges med minustecken) 0 0
Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0
Reaförlust/utrangering 0 0  
Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0

Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr)
Avskrivningskostnad 42 83 250
Internränta (1,5% av  bokförda värdet) 2 4 År

Totalt 44 87 3

SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1
 -   äskande till investeringsbudget 250
 -   driftkostnadspåverkan 44

OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 
blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv:

Förvaltningen har behov av att gå vidare i den satsning som är gjord, vilket bl a innebär 
att gå över till ett fyraårssystem för Ipads och Chromebooks.



Sidan 1

Investeringsäskande år 2020 (tkr) Bilaga 1.4
För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år
Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: 
- beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp)
- avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt

Nämnd: Barn och utbildningsnämnden
Ansvar: 20000
Verksamhet: Grundskola
Benämning: Multimedia & IT Extens / Lärplattform

Investeringsutgifter  /inkomster År 1
Beräknad utgift 900
Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0

Summa (netto) 900

Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2
Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0
Reavinst (anges med minustecken) 0 0
Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0
Reaförlust/utrangering 0 0  
Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0

Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr)
Avskrivningskostnad 150 300 900
Internränta (1,5 % av  bokförda värdet) 7 14 År

Totalt 157 314 3

SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1
 -   äskande till investeringsbudget 900
 -   driftkostnadspåverkan 157

OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 
blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv:
Utbyte av systemet Extens och eventuellt utbyte av lärplattform. Extens är ett gammalt system 
och behöver bytas ut. Lärplattformen Unikum uppfyller inte de behov förvaltningen har av en 
lärplattform.



Sidan 2

Investeringsäskande år 2021 (tkr)
För investeringar som pågår under flera år skall ett arbetsblad användas per år .
Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: 
- beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp)
- avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt

Nämnd: 
Ansvar: 
Verksamhet: 
Benämning: 

Investeringsutgifter  /inkomster År 1
Beräknad utgift 250
Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0

Summa (netto) 250

Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2
Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0
Reavinst (anges med minustecken) 0 0
Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0
Reaförlust/utrangering 0 0  
Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0

Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr)
Avskrivningskostnad 42 83 250
Internränta (1,5 % av  bokförda värdet) 2 4 År

Totalt 44 87 3

SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1
 -   äskande till investeringsbudget 250
 -   driftkostnadspåverkan 44

OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 
blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv:



Sidan 3

Investeringsäskande år 2022 (tkr)
För investeringar som pågår under flera år skall ett arbetsblad användas per år .
Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: 
- beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp)
- avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt

Nämnd: 
Ansvar: 
Verksamhet: 
Benämning: 

Investeringsutgifter  /inkomster År 1
Beräknad utgift 0
Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0

Summa (netto) 0

Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2
Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0
Reavinst (anges med minustecken) 0 0
Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0
Reaförlust/utrangering 0 0  
Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0

Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr)
Avskrivningskostnad 0 0 0
Internränta (1,5% av  bokförda värdet) 0 0 År

Totalt 0 0 1

SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1
 -   äskande till investeringsbudget 0
 -   driftkostnadspåverkan 0

OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 
blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv:



Sidan 1

Investeringsäskande år 2020 (tkr) Bilaga 1.5
För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år
Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: 
- beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp)
- avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt

Nämnd: Barn och utbildningsnämnden
Ansvar: 20210 & 20215
Verksamhet: Grundskola & förskola
Benämning: Utemiljö Hedens förskola och skola

Investeringsutgifter  /inkomster År 1
Beräknad utgift 2 000
Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0

Summa (netto) 2 000

Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2
Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0
Reavinst (anges med minustecken) 0 0
Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0
Reaförlust/utrangering 0 0  
Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0

Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr)
Avskrivningskostnad 50 100 2 000
Internränta (1,5 % av  bokförda värdet) 15 30 År

Totalt 65 130 20

SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1
 -   äskande till investeringsbudget 2 000
 -   driftkostnadspåverkan 65

OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 
blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv:

Utemiljön vid Hedens förskola och skola håller inte den standard som kommunen har på 
motsvarande skola på Öckerö. Miljön har stora brister bla som en följd av 
ombyggnationen av Hedens skola. Bland annat saknas cykel- och mopedparkering och 
anpassade lekytor. Under 2020 planeras anläggningsarbeten för 2000 tkr.



Sidan 2

Investeringsäskande år 2021 (tkr)
För investeringar som pågår under flera år skall ett arbetsblad användas per år .
Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: 
- beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp)
- avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt

Nämnd: Barn och utbildningsnämnden
Ansvar: 20210 & 20215
Verksamhet: Grundskola & förskola
Benämning: Utemiljö Hedens förskola och skola

Investeringsutgifter  /inkomster År 1
Beräknad utgift 3 500
Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0

Summa (netto) 3 500

Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2
Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0
Reavinst (anges med minustecken) 0 0
Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0
Reaförlust/utrangering 0 0  
Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0

Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr)
Avskrivningskostnad 88 175 3 500
Internränta (1,5 % av  bokförda värdet) 26 53 År

Totalt 114 228 20

SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1
 -   äskande till investeringsbudget 3 500
 -   driftkostnadspåverkan 114

OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 
blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv:

Utemiljön vid Hedens förskola och skola håller inte den standard som kommunen har på 
motsvarande skola på Öckerö. Miljön har stora brister bla som en följd av 
ombyggnationen av Hedens skola. Bland annat saknas cykel- och mopedparkering och 
anpassade lekytor. Under 2021 planeras anläggningsarbeten för 3500 tkr.



Sidan 3

Investeringsäskande år 2022 (tkr)
För investeringar som pågår under flera år skall ett arbetsblad användas per år .
Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: 
- beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp)
- avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt

Nämnd: 
Ansvar: 
Verksamhet: 
Benämning: 

Investeringsutgifter  /inkomster År 1
Beräknad utgift 0
Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0

Summa (netto) 0

Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2
Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0
Reavinst (anges med minustecken) 0 0
Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0
Reaförlust/utrangering 0 0  
Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0

Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr)
Avskrivningskostnad 0 0 0
Internränta (1,5% av  bokförda värdet) 0 0 År

Totalt 0 0 1

SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1
 -   äskande till investeringsbudget 0
 -   driftkostnadspåverkan 0

OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 
blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv:
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Bilaga 2

Nämnd: tkr tkr tkr
Prioritet Vht Benämning 2020 2021 2022 Kommentarer till äskandet

1 Grund Resursskola/Hemmasittare 1 900 1 900 1 900 Särskilda undervisningsgrupper för elever med särskilda behov
2 Grund Förberedelseklass för nyanlända 700 700 700 Skapa förutsättning för lärande genom anpassad undervisning
3 Gymn Ensamkommande & nyanlända i gymnasieskolan ? ? ? Kostnadstäckning erhålls via målgruppsförändringarna?
4 Grund Nyanlända i grundskolan ? ? ? Kostnadstäckning erhålls via målgruppsförändringarna? 
5 Vux Nyanlända i SFI ? ? ? Kostnadstäckning erhålls via målgruppsförändringarna?

Bidrag från Migratiosnverket ? ? ? Vi söker medel från MV och får förhoppningsvis medel från dem, 1000 tkr
Bidrag från Etableringsenheten ? ? ? Vi fick inför 2019 700 tkr från dem, 600 tkr vux och 100 tkr till grund.
Hyra Björkö skola 0 5 000 5 000 Ev en månads hyra 2020. Finns fördelningspost för hyra på 4000 tkr.
Hyra Hedens förskola 0 2 200 2 200 Ev en månads hyra 2020. 
Hyra Bergagårdsskolan 0 0 1 000 Hyra fr o m ht 2022

Summa 2 600 9 800 10 800

Sammanställning av äskande för kvalitetsförändringar
Äskande för år 2020 skall anges i prioritetsordning, äskande för år 2021 och 2022 anges sist utan prioritetsordning



Bilaga 2.1 
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Öckerö kommun 
Budget 2020, plan 2021-2022 
Äskande för kvalitetsförändringar 
Nämnd: Barn och utbildningsnämnden 
Benämning på äskandet: Resursskola / Hemmasittare 
 
Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv. 
 
Förvaltningen behöver bygga upp en verksamhet för de elever som har behov av särskilda 
undervisningsgrupper. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppgiftsmått 
t ex antal platser inom omsorg, öppethållandetider inom bibliotek, barntäthet inom utbildning, meter 
beläggning inom vägar, provtagningar inom miljö   
Verksamhet/ Bud 2020 Plan 2021 Plan 2022 
Upp till 20 barn i daglig och uppsökande verksamhet.  20 barn 20 barn 20 barn 
    
    

 
Ekonomi, tkr 
 t ex avgift, hyra, personalkostnad 
Intäkt/kostnad Ramhöjande 

äskande 2020 
Ej ramhöjande 
äskande 2020 

Personalkostnad 4 årsarbetare 1900  
   
   
   
Summa 1900  

 



Bilaga 2.2 

Sidan 1 

Öckerö kommun 
Budget 2020, plan 2021-2022 
Äskande för kvalitetsförändringar 
Nämnd: Barn och utbildningsnämnden 
Benämning på äskandet: Förberedelseklass nyanlända 
 
Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv. 
 
Förvaltningen behöver skapa en verksamhet där de nyanlända barnen kan börja innan de slussas in i 
ordinarie klasser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppgiftsmått 
t ex antal platser inom omsorg, öppethållandetider inom bibliotek, barntäthet inom utbildning, meter 
beläggning inom vägar, provtagningar inom miljö   
Verksamhet/ Bud 2020 Plan 2021 Plan 2022 
Elever i förberedelseklass ? ? ? 
    
    

 
Ekonomi, tkr 
 t ex avgift, hyra, personalkostnad 
Intäkt/kostnad Ramhöjande 

äskande 2020 
Ej ramhöjande 
äskande 2020 

Personalkostnad, 1 årsabetare 700  
   
   
   
Summa 700  
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Sidan 1 

Öckerö kommun 
Budget 2020, plan 2021-2022 
Äskande för kvalitetsförändringar 
Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden 
Benämning på äskandet: Ensamkommande och nyanlända i gymnasieskola 
 
 
Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv. 
 
Detta äskande avser ensamkommande och nyanlända ungdomar som inte finns med i 
målgruppsförändringarna för gymnasieskolan. För huvuddelen av ovan nämnda ungdomar har 
kommunen tagit beslut om att bekosta gymnasiestudierna. De elever som kom som ensamkommande 
barn fram till år 2015, kan både ingå i gruppen ensamkommande och nyanlända beroende på om de fått 
uppehållstillstånd eller inte. Förvaltningen gör bedömningen att kostnaden kan komma att uppgå till ca: 
6700 tkr år 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppgiftsmått 
t ex antal platser inom omsorg, öppethållandetider inom bibliotek, barntäthet inom utbildning, meter 
beläggning inom vägar, provtagningar inom miljö   
Verksamhet/ Bud 2020 Plan 2021 Plan 2022 
Antal platser i gymnasieskola ?   
    
    

 
Ekonomi, tkr 
 t ex avgift, hyra, personalkostnad 
Intäkt/kostnad Ramhöjande 

äskande 2020 
Ej ramhöjande 
äskande 2020 

x platser á x tkr/år  ? 
   
   
   
Summa  ? 

 



Bilaga 2.4 

Sidan 1 

Öckerö kommun 
Budget 2020, plan 2021-2022 
Äskande för kvalitetsförändringar 
Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden 
Benämning på äskandet: Nyanlända i grundskola 
 
 
Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv. 
 
Detta äskande avser de nyanlända barn som inte finns med i målgruppsförändringarna för grundskolan. 
Vi har i nuläget svårt att uppskatta kostnaden för nyanlända barn i grundskolan, men vill med detta 
äskande påtala att ej erhållen kostnadstäckning för dessa tillkommande barn kan komma att påverka 
skolans verksamhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppgiftsmått 
t ex antal platser inom omsorg, öppethållandetider inom bibliotek, barntäthet inom utbildning, meter 
beläggning inom vägar, provtagningar inom miljö   
Verksamhet/ Bud 2020 Plan 2021 Plan 2022 
Antal elever i grundskola 
 

? 
 

  

    
    

 
Ekonomi, tkr 
 t ex avgift, hyra, personalkostnad 
Intäkt/kostnad Ramhöjande 

äskande 2020 
Ej ramhöjande 
äskande 2020 

x antal elever á xx tkr i grundskola 
 

 ? 

   
   
   
Summa  ? 

 



Bilaga 2.5 

Sidan 1 

Öckerö kommun 
Budget 2020, plan 2021-2022 
Äskande för kvalitetsförändringar 
Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden 
Benämning på äskandet: Nyanlända i SFI (Svenska för invandrare) 
 
 
Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv. 
 
Förvaltningens kostnader för SFI har ökat i takt med mottagandet av nyanlända i kommunen. År 2016 
hade förvaltningen kostnader för SFI om 250 tkr. År 2018 hade kostnaden ökat till 1850 och prognosen 
för 2019 är 2000 tkr. Prognos för år 2020 beräknas till 2200 tkr. Med beaktande av befintlig budget om 
200 tkr, kan det innebära ett budgetunderskott om 2000 tkr för år 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppgiftsmått 
t ex antal platser inom omsorg, öppethållandetider inom bibliotek, barntäthet inom utbildning, meter 
beläggning inom vägar, provtagningar inom miljö   
Verksamhet/ Bud 2020 Plan 2021 Plan 2022 
  

 
  

    
    

 
Ekonomi, tkr 
 t ex avgift, hyra, personalkostnad 
Intäkt/kostnad Ramhöjande 

äskande 2020 
Ej ramhöjande 
äskande 2020 

Beräknad årskostnad utöver befintlig budget 
 

?  
 

   
   
   
Summa ?  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Barn- och utbildningsnämnden 

 

Handläggare: Katarina Lindgren  
Ärende: Uppdrag kompletterat med mål och satsningar  
Diarienummer: 42/19  

Uppdrag kompletterat med mål och satsningar 
 
Förslag till beslut  
Uppdragshandling 1 kompletterat med mål och satsningar godkänns. Mål och satsningar för 
respektive verksamhet fördelas till uppdrag 2.  
 
Ärende 
I december beslutades nämndens uppdrag med tillägget: Mål och satsningar kompletteras 
uppdragshandlingarna efter beslut av mandatmål i Kommunfullmäktige. Förslag på 
satsningar har tagits fram i tvärfunktionella arbetsgrupper för respektive mandatmål.  
 
Beredning 
Beredning av ärendet 2019-03-06 
 
Ekonomi 
Arbetet med mandatmålen 2019 kommer hanteras inom tilldelad budgetram. Arbetet med 
mandatmålen 2020 - 2022 kommer att hanteras inom budgetprocessen, det vill säga inom 
ramen för målgruppsförändringar, fördelningsposter samt genom investerings- och 
kvalitetsäskanden. 
 
Expediering 
Skolchef 
 
Bilagor 
• BUN uppdragshandling 2019 inkl. mål och satsningar 
 
 
Underskrift berörd chef 
 
 
 
………………………. 
 
Katarina Lindgren 
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1 UPPDRAG 

1.1 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: 
 

1.2 Uppgift 

Förskola 

Mått  
Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Jämf 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Personaltäthet, antal barn per årsarbetare, egen regi  5,3 5,5 5,1  4,8 5,2 

Trygghet och gemenskap i förskolan, enkät max är 7.  7 6 6  99 99 

Pedagogik, Max är 7  7 6 6  97 97 

Förskoleklass 

Mått  
Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Jämf 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Personaltäthet förskoleklass, egen regi (antal elever 
per årsarbetare)  21 22,3 14,4  20,7 17,8 

Trygghet  86 86     

Fritidshem 

Mått  
Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Jämf 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Elevgrupp, antal elever per fritidshemsavdelning, egen 
regi  35 34,5 38,9  34,8 31,8 

Personaltäthet fritidshem, antal elever per 
årsarbetare, egen regi  20 19,2 17,6  19,7 18,8 
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Mått  
Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Jämf 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

*Helhetsbedömning fritidshem, enkät  81 80 79  3,4 3,2 

Grundskola 

Mått  
Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Jämf 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Personaltäthet grundskola egen regi, antal elever per 
lärare  12,5 12,2 12,1  12,6 12,4 

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

 75      

Elever i åk 9 egen regi, som uppnått kunskapskraven i 
alla ämnen, andel %  85 82 69  82 83 

Genomsnittligt meritvärde åk 9, egen regi  235 230 205,6  241 239 

Genomsnittligt meritvärde, flickor, egen regi  240 255 210  257 251 

Genomsnittligt meritvärde, pojkar, egen regi  225 205 203  229 230 

Andel behöriga elever till något nationellt program på 
gymnasiet  94  93,8 83,7 92,4 94 

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

 90 88,1 84  82 83 

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

 245 243 235  241 239 

Jag känner mig trygg i skolan  100 85     

Grundsärskola 

Mått  
Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Jämf 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Andel elever i annan kommuns grundsärskola   13 12   52 

Antal betyg        

Gymnasieskola 

Mått  
Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Jämf 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

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

Genomsnittligt meritvärde, åk 3        

Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 
år, hemkommun, andel (%)  89 83,5 89,2  82,5 85,4 

Trivsel och trygghet, enkät max 100%  100 83 91  93 90 

Gymnasiesärskola 

Mått  
Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Jämf 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Antal elever i gymnasiesär i annan kommun  9 st 9 st   9 st 14 st 

Antal betyg        
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Kulturskola 

Mått  
Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Jämf 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jag känner att jag utvecklas i kulturskolan  88 0 0  83 - 

Antal elever som går minst 6 terminer i Kulturskolan        

Antal elever som står i kö till kulturskolan efter höstens 
antagning 

       

Kommunal vuxenutbildning 

Särskild utbildning för vuxna (Lärvux) 

Mått  
Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Jämf 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Antal elever i lärvux (ej heltidsstuderande)   18 18  18 18 

Antal avslutade kurser lärvux   18   0 14 

Utbildning i svenska för invandrare 

Mått  
Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Jämf 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Antal elever i SFI-utbildning (ej heltidsstuderande)   79 59  14 13 

Familjecentral - Öppna förskolan 

STATISTIKMÅTT 

Mått  
Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Jämf 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Antal besök öppna förskolan        

Invånare 1-5 år, läsår  658  652  659 676 

Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)    83  81 83 

Invånare 6-12 år, läsår  1 106  1 152  1 148 1 144 

Barn 6-12 år inskrivna i fritidshem, andel (%)    53  55 57 

Invånare 6-15 år, läsår  1 620  1 653  1 632 1 612 

Elever i förskoleklass, hemkommun, antal    138  158 143 

Elever i grundskola, hemkommun, antal    1 496  1 502 1 437 

Elever i grundsärskola, hemkommun, antal    15  16 15 

Antal elever 16-19 år, läsår  651  612  606 613 

Elever i gymnasieskola, hemkommun, antal    482  455 471 

Elever i gymnasiesärskola, hemkommun, antal    6    

Antal elever i vuxenutbildning        

Antal elever i särvux/lärvux   19 18  18 18 

Antal elever i SFI-utbildning (ej heltidsstuderande)    59  14 13 

Antal elever i kulturskolan        

Andel heltidsanställningar    64,1%  64,8% 63,8% 
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Mått  
Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Jämf 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Sjukfrånvaro, %    8,82%  9,18% 9,23% 

Centralt stöd för pedagogisk verksamhet 

 

 

1.3 Profil 

Vision 

För att invånarna skall få förtroende för förvaltningen och dess tjänster skall verksamheten 
kännetecknas av följande: 
 
 

Bemötande 

För de vi är till för innebär det: 

Jag blir bemött med respekt, förståelse och flexibilitet 

Tillgänglighet 

För de vi är till för innebär det: 

Jag får lätt kontakt 

Kompetens 

För de vi är till för innebär det: 

Jag får korrekt rådgivning och handläggning 
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1.4 Mål och satsningar 

VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL 

Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka 

Satsningar: 

- Se över organisationen så att behovet av timanställda minskar 

Frisknärvaron bland kommunens medarbetare skall öka 

Satsningar: 

- Komplettera yrkeskategorier för att minska administrationen för chefer/specialister 

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. 

 

ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR MANDATPERIODEN 

Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas 

Satsningar: 

- Vuxenutbildning inom vård och omsorg 

Mått  
Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Jämf 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Personalomsättning, exkl. intern rörlighet och 
pensionsavgångar (%)  14  15,7 10,8 11,9 8,3 

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda 
månadsavlönade, kommun, andel (%)  82,5  82 82 80 81 

Välbefinnande bland kommunens medarbetare ska öka 

Satsningar: 

- Komplettera yrkeskategorier för att minska administrationen för chefer/specialister 

Mått  
Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Jämf 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Frisknärvaro kommunalt anställda totalt, andel (%)  92,5  91,4 93,3 91,5 92,6 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalt 
kommunen – Totalindex  81   79  81 

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 
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- Familjecentralen, en mötesplats för föräldrar och barn o-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 
- Giftfri skola och förskola 
- Öka cyklande och gång för barn och elever 
- Öka personaltätheten /minska barnomsorgsgrupperna 

Mått  
Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Jämf 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Andel ej återaktualiserade barn 0–12 år ett år efter 
avslutad utredning eller insats (%)  70 22 66 78 75 67 

Andel elever som anger att de vuxna på skolan 
reagerar om de får reda att en elev blivit kränkt, åk 9 
(%) 

 75 67     

Allmänt välbefinnande hos elever i åk 7–9, index  235 230 223  263 277 

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal  5,3  5  4,8 5,2 

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 

Mått  
Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Jämf 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Jag har studiero på lektionerna, andel positiva svar 
sammanvägt värde för åk 2, 5 och 9 (%)  65 63     

Elever i åk 9, meritvärde hemkommun, genomsnitt (17 
ämnen)  235 234 231  238 240 

Andel behöriga elever till något nationellt program på 
gymnasiet (%)  94 91,7 93,8 83,7 92,4 94,2 

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 

Mått  
Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Jämf 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Andel förskolebarn i enskild regi (%)  33  33 20 36 37 

Andel barn 1–5 år inskrivna i pedagogisk omsorg av 
samtliga barn 1–5 år inskrivna i förskola och 
pedagogisk omsorg (%) 

 0,5  0 3,1 0 1,6 

Nyanlända ges möjlighet till en god integration 

Satsningar: 

- Förbättrad integration för barn och familjer 
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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 

Mått  
Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Jämf 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel 
av invånare 7-15 år, (%)  37    36 29 

Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras 

Satsningar: 

- Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet 

Mått  
Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Jämf 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Hur stor andel av medborgarna anser att 
trafiksäkerheten är bra som den är på gatan där man 
bor? (%) 

 25 20 20  20 23 

Det är fel att köra rattfull oavsett fordon och situation 
(håller med helt och hållet) (%)  85 84,6     

Kommunens miljöpåverkan ska minska 

Satsningar: 

- Minskad energianvändning i kommunens lokaler 
- Öka andelen förnybar energi för kommunens transporter 
- Giftfri skola och förskola 

Mått  
Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Jämf 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, 
inkl. biologisk behandling, andel (%)  44  43 40 38 39 

Total energianvändning av kommunens verksamheter 
och bolag, mWh (fastigheter, verksamheter och 
transporter) 

 13 100  13 141  13 920 13 707 

Total andel förnybar energi inom kommunens 
fastigheter, verksamheter och transporter (%)  85  82  80 81 

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 

Mått  
Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Jämf 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Antal förvärvsarbetande (dagbefolkning) inom 
näringslivet  2 200    2 107 2 208 

Bor och arbetar i kommunen, antal  2 950    2 929 2 854 

Pendlar ut från kommunen, antal  3 410    3 421 3 414 
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2 Fördjupad information om mått 

Bredvid måtten visas en symbol. Symbolen informerar om vilket urvalsområde medelvärdet i 
jämförelsekolumnen innehåller.  

 

Mått  Måttyp Beskrivning 

Personaltäthet, antal barn per 
årsarbetare, egen regi 

 SCB Antal inskrivna barn dividerat med antal årsarbetare. I antalet 
årsarbetare har antalet anställda som arbetar med barn (exklusive 
städ- och kökspersonal samt personal som medverkar i arbetet 
genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder) räknats om till 
heltidstjänster med hjälp av tjänstgöringsgraden. 
 
Mätperiod: 
Källa: Skolverket 

Trygghet och gemenskap i 
förskolan, enkät max är 7. 

 GR Resultat på regiongemensamenkät GR (besvaras av föräldrar) 
 
 
Mätperiod: Enkäten genomförs vartannat år  
Källa: GR 

Pedagogik, Max är 7  GR Resultat regiongemensam enkät (besvaras av föräldrar) 
 
 
Mätperiod: vartannat år   
Källa: GR 

Personaltäthet förskoleklass, egen 
regi (antal elever per årsarbetare) 

 SCB Antal elever dividerat med antal tjänstgörande lärare omräknat till 
heltidstjänster. Både personal och elever avser kommunal 
grundskola och kommunal förskoleklass. För grundskolan inkluderas 
lärare och i förskoleklass all pedagogisk personal.   
 
Mätperiod: Innevarande period mätt 15 oktober 
Källa: SCB 

Trygghet   Index av trygghet åk 2  
Gr-enkät 

Elevgrupp, antal elever per 
fritidshemsavdelning, egen regi 

 SCB Antal inskrivna barn i kommunal regi dividerat med antal avdelningar 
i kommunal regi. Med en avdelning menas en barngrupp i vilken 
fritidshemsverksamhet bedrivs. 
 
Mätperiod. 15 oktober innevarande år 
Källa: SCB 

Personaltäthet fritidshem, antal 
elever per årsarbetare, egen regi 

 SCB Antal inskrivna elever dividerat med antal årsarbetare. Eftersom 
ingen hänsyn tagits till elevens vistelsetid i fritidshemmet medan 
motsvarande hänsyn tagits för personalen, kan antalet elever per 
årsarbetare vara överskattat. Med kommunalt fritidshem avses 
fritidshem som drivs av kommunen som huvudman. 
 
Mätperiod: Innevarande år 15 okt 
Källa: SCB 

*Helhetsbedömning fritidshem, enkät  GR Resultat av GR:s elevenkät åk 2.  
 
Följande påståenden har ställts:  
- Jag trivs på fritidshemmet 
- Jag får vara med och påverka vad vi ska göra på fritidshemmet 
- Det finns platser att gå till om jag vill ha lugn och ro på 
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Mått  Måttyp Beskrivning 

fritidshemmet 
- Jag får hjälp med mitt skolarbete på fritidshemmet  
 
Mätmetod: Innevarande år 
Källa: GR 

Personaltäthet grundskola egen regi, 
antal elever per lärare 

 SCB Antal elever per lärare i årskurs 1-9 omräknat till heltidstjänster, i 
kommunala skolor i kommunen. Övrig pedagogisk personal 
(förskollärare, fritidspedagoger och fritidsledare) ingår inte. 
 
Mätperiod: Avser läsår, mätt den 15 oktober 
Källa Skolverket (Siris). 

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

   

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

 SCB Andel elever med godkänt betyg i alla ämnen som ingått i elevens 
utbildning. Andelen beräknas av de  elever som fått eller skulle ha 
fått betyg  enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet 
(elever som saknar godkänt betyg i alla ämnen ingår). 
 
Mätperiod: Innevarande år 
Källa: Siris 
 
 
Notering: Måtten i ”Plan 2018” är samma för samtliga elever i 
årskurs 9 (inklusive nyinvandrade elever och elever med okänd 
bakgrund) som för elever i årskurs 9, exklusive nyinvandrade elever 
och elever med okänd bakgrund. Differensen på utfallet 2017 och 
planen 2018 är stor men relevant eftersom utfallet 2017 för elever i 
årskurs 9, exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd 
bakgrund inte ligger lika lågt som för samtliga elever i årskurs 9 
(inklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund) och 
eftersom det inte går att få fram ett mer specifikt mått för resultatet 
för nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund. 

Genomsnittligt meritvärde åk 9, egen 
regi 

 SCB Elevernas sammanlagda meritvärde dividerat med antal elever som 
fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade 
betygssystemet i årskurs 9. Betygen mäts före prövning. Uppgifterna 
avser elever i kommunens egna skolor, oavsett folkbokföringsort. 
Uppgiften avser läsår. Meritvärdet för en elev utgörs av summan för 
de 17 bästa betygen i elevens slutbetyg (E=10, D=12.5, C=15, 
B=17.5 och A=20). Det möjliga maxvärdet är 340 poäng. Fr.o.m. 
2016 exkluderas elever med okänd bakgrund. 
 
Mätperiod: Innevarande år  
Källa: Skolverket. 
 
Notering: Måtten i ”Plan 2018” är samma för samtliga elever i 
årskurs 9 (inklusive nyinvandrade elever och elever med okänd 
bakgrund) som för elever i årskurs 9, exklusive nyinvandrade elever 
och elever med okänd bakgrund. Differensen på utfallet 2017 och 
planen 2018 är stor men relevant eftersom utfallet 2017 för elever i 
årskurs 9, exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd 
bakgrund inte ligger lika lågt som för samtliga elever i årskurs 9 
(inklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund) och 
eftersom det inte går att få fram ett mer specifikt mått för resultatet 
för nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund 

Genomsnittligt meritvärde, flickor, 
egen regi 

 SCB Mätperiod: Innevarande år 
Källa: SKL Öppna jämförelser Grundskola 
 
Notering: Måtten i ”Plan 2018” är samma för samtliga elever i 
årskurs 9 (inklusive nyinvandrade elever och elever med okänd 
bakgrund) som för elever i årskurs 9, exklusive nyinvandrade elever 
och elever med okänd bakgrund. Differensen på utfallet 2017 och 
planen 2018 är stor men relevant eftersom utfallet 2017 för elever i 
årskurs 9, exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd 
bakgrund inte ligger lika lågt som för samtliga elever i årskurs 9 
(inklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund) och 
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Mått  Måttyp Beskrivning 

eftersom det inte går att få fram ett mer specifikt mått för resultatet 
för nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund 

Genomsnittligt meritvärde, pojkar, 
egen regi 

 SCB Mätperiod: Innevarande år 
Källa: SKL Öppna jämförelser Grundskola 
 
Notering: Måtten i ”Plan 2018” är samma för samtliga elever i 
årskurs 9 (inklusive nyinvandrade elever och elever med okänd 
bakgrund) som för elever i årskurs 9, exklusive nyinvandrade elever 
och elever med okänd bakgrund. Differensen på utfallet 2017 och 
planen 2018 är stor men relevant eftersom utfallet 2017 för elever i 
årskurs 9, exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd 
bakgrund inte ligger lika lågt som för samtliga elever i årskurs 9 
(inklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund) och 
eftersom det inte går att få fram ett mer specifikt mått för resultatet 
för nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund 

Andel behöriga elever till något 
nationellt program på gymnasiet 

 SCB Antal elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram 
dividerat med antal elever som fått eller skulle ha fått betyg i minst 
ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i 
årskurs 9. Uppgiften avser elever folkbokförda i kommunen. 
Uppgiften avser läsår.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SCB och Skolverket. 

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

 SCB Andel elever med godkänt betyg i alla ämnen som ingått i elevens 
utbildning. Andelen beräknas av de  elever som fått eller skulle ha 
fått betyg  enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet 
(elever som saknar godkänt betyg i alla ämnen ingår). 
 
Mätperiod: Innevarande år 
Källa: Siris 

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

 SCB Mätperiod: Innevarande år 
Källa: Siris 

Jag känner mig trygg i skolan  GR Andel elever som svarat något av de två förstnämnda alternativen 
där de fem svarsalternativen är helt positiv, ganska positiv, ganska 
negativ, helt negativ eller Vet ej. Avser elever i årskurs 5 i 
kommunen. 

Andel elever i annan kommuns 
grundsärskola 

 Eget Volymmått 
 
Mätperiod. Innevarande år 15 oktober 
Källa: SCB 

Antal betyg    

Personaltäthet gymnasieskolan 
egen regi (antal elever per lärare) 

 SCB Elever/lärare (heltidstjänst) i kommunal gymnasieskola belägen i 
kommunen. 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Skolverket (Siris). 

Genomsnittligt meritvärde, åk 3    

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

 ÖJ Antal folkbokförda elever i kommunen som började på gymnasium 
för fyra år sedan som fått examen eller studiebevis inom fyra år, inkl. 
IM dividerat med antal folkbokförda elever i kommunen som började 
på gymnasium för fyra år sedan, inkl. IM.  
 
Mätperiod: Innevarande år 
Källa: SCB. 

Trivsel och trygghet, enkät max 
100% 

 GR Avser eleverna i åk 2 Öckerö seglande gymnasieskola 
 
Mätperiod: Innevarande år 
Källa: Egen uppgift/GR-enkät 
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Mått  Måttyp Beskrivning 

Antal elever i gymnasiesär i annan 
kommun 

 Eget Volymmått 
 
Mätperiod: Innevarande år 15 oktober 2015 
Källa: SCB 

Antal betyg    

Jag känner att jag utvecklas i 
kulturskolan 

 Eget Mätperiod: Innevarande år 
Källa: Egen enkät 

Antal elever som går minst 6 
terminer i Kulturskolan 

  (för att visa på kontinuitet) 

Antal elever som står i kö till 
kulturskolan efter höstens antagning 

   

Antal elever i lärvux (ej 
heltidsstuderande) 

 Eget Volymmått 
 
Mätperiod: Innevarande år 15 oktober 
Källa: SCB 

Antal avslutade kurser lärvux  Eget Antal avslutade kurser med intyg 
 
Mätperiod: Innevarande år 
Källa: Egen statistik 

Antal elever i SFI-utbildning (ej 
heltidsstuderande) 

 Eget Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SCB. 

Antal besök öppna förskolan  Eget Avser besök av barn 

Invånare 1-5 år, läsår  Eget Beräknas som medelvärde av befolkningsstatistik över två år per 
den 31/12. 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SCB/Egen beräkning. 

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

 SCB Antal barn 1-5 år inskrivna i förskola dividerat med antal barn 1-5 år. 
Avser förskolor i kommunen, oavsett regi.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Skolverket och SCB. 

Invånare 6-12 år, läsår  Eget Beräknas som medelvärde av befolkningsstatistik över två år per 
Beräknas som medelvärde av befolkningsstatistik över två år per 
den 31/12. 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SCB/Egen beräkning. 

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

 SCB Antal barn 6-12 år inskrivna i fritidshem dividerat med antal barn 6-
12 år. Avser samtlig regi.  
 
Mätperiod: Innevarande år 
Källa: SCB. 

Invånare 6-15 år, läsår  Eget Beräknas som medelvärde av befolkningsstatistik över två år per 
den 31/12. 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SCB/Egen beräkning. 

Elever i förskoleklass, hemkommun, 
antal 

 SCB Antal elever folkbokförda i kommunen inskrivna i förskoleklass. 
Uppgiften avser läsår.  
 
Mätperiod: 15 oktober. 
Källa: SCB och Skolverket. 

Elever i grundskola, hemkommun, 
antal 

 SCB Antal elever folkbokförda i kommunen inskrivna i grundskola. 
Uppgiften avser läsår, mätt 15 oktober.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SCB och Skolverket. 
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Mått  Måttyp Beskrivning 

Elever i grundsärskola, 
hemkommun, antal 

 SCB Antal elever i grundsärskola (förskoleklass och år 1-10, tidigare kallat 
obligatorisk särskola) som är folkbokförda i kommunen. Uppgiften 
avser läsår mätt 15 oktober. Avser samtlig regi.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SCB och Skolverket. 

Antal elever 16-19 år, läsår  Eget Beräknas som medelvärde av befolkningsstatistik över två år per 
den 31/12. 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SCB/Egen beräkning. 

Elever i gymnasieskola, 
hemkommun, antal 

 SCB Antal elever i gymnasieskola som är folkbokförda i kommunen. 
Uppgiften avser läsår mätt 15 oktober. Avser samtlig regi.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SCB och Skolverket. 

Elever i gymnasiesärskola, 
hemkommun, antal 

 SCB Antal elever folkbokförda i kommunen inskrivna i gymnasiesärskola. 
Uppgiften avser läsår, mätt 15 oktober. Källa: SCB och Skolverket. 

Antal elever i vuxenutbildning  Eget  

Antal elever i särvux/lärvux  Eget  

Antal elever i SFI-utbildning (ej 
heltidsstuderande) 

 Eget Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SCB. 

Antal elever i kulturskolan  Eget  

Andel heltidsanställningar  Eget  

Sjukfrånvaro, %  Eget  

 

Mått  Måttyp Beskrivning 

Personalomsättning, exkl. intern 
rörlighet och pensionsavgångar (%) 

 GR Tillsvidareanställd personal som slutat i kommunen exkl. intern 
rörlighet och pensionsavgångar. 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: GR Personalhälsa. 

Arbetad tid utförd av 
tillsvidareanställda månadsavlönade, 
kommun, andel (%) 

 ÖJ Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade dividerat 
med den totala arbetade tiden. Anställda inom 
kommunalförbund/kommunala bolag ingår inte.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SKL:s personal- och lönestatistik (novemberstatistiken). 

Frisknärvaro kommunalt anställda 
totalt, andel (%) 

 ÖJ Den totala sjukfrånvarotiden, ackumulerad under året, som andel 
(%) av den tillgängliga ordinarie arbetstiden. Avser samtlig 
kommunalt anställd personal.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egna uppgifter i kommunens årsredovisning (den obligatoriska 
sjukfrånvaroredovisningen), sammanställt av SKL. 

Hållbart medarbetarengagemang 
(HME) totalt kommunen – Totalindex 

 ÖJ Engagemangsindex för kommunen totalt enligt resultat från 
medarbetarenkät. HME står för Hållbart medarbetarengagemang 
och mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som 
chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa 
engagemang. HME-index består av nio frågor som tillsammans 
bildar ett totalindex för Hållbart medarbetarengagemang och tre 
delindex; Motivation, Ledarskap och Styrning. Frågorna besvaras på 
en skala 1-5 där 1 är stämmer mycket dåligt och 5 är stämmer 
mycket bra. Resultaten på varje fråga omvandlas sedan till ett index 
med skala 0-100. Totalindex formas som ett medelvärde av de nio 
frågorna. Ett högt värde indikerar en hög nivå på hållbart 
medarbetarengagemang. Avser egen regi.  
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Mått  Måttyp Beskrivning 

Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egen undersökning i kommunen. 

Andel ej återaktualiserade barn 0–12 
år ett år efter avslutad utredning eller 
insats (%) 

 ÖJ Andel (%) barn i åldern 0-12 år som inte återkommit till socialtjänsten 
inom ett år efter avslut av samtliga utredningar och/eller insatser. 
Återaktualisering avser endast formell utredning. Gäller ej 
ekonomiskt bistånd. Ensamkommande flyktingbarn ingår inte. Avser 
insatser/utredningar som avslutades första halvåret.  
 
Mätperiod: T-1 (föregående år). 
Källa: Egen undersökning i kommunen. 

Andel elever som anger att de vuxna 
på skolan reagerar om de får reda 
att en elev blivit kränkt, åk 9 (%) 

 GR Andel positiva svar. 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa. Skolinspektionsenkät eller GR-enkät. 

Allmänt välbefinnande hos elever i 
åk 7–9, index 

 Eget Sammanvägt index från drogvaneundersökningens fråga "Hur mår 
du rent allmänt?" 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Drogvaneundresökningen. 

Inskrivna barn per årsarbetare i 
förskolan, antal 

 ÖJ Antal barn, i åldern 1-5 år, i förskola totalt, dividerat med totalt antal 
årsarbetare i förskolan. Avser alla förskolor i kommunen oavsett regi. 
Ingår i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK).  
 
Mätperiod: Uppgiften avser läsår, mätt 15/10. 
Källa: SCB och Skolverket. 

Jag har studiero på lektionerna, 
andel positiva svar sammanvägt 
värde för åk 2, 5 och 9 (%) 

 GR Andel positiva svar. 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa. Skolinspektionsenkät eller GR-enkät. 

Elever i åk 9, meritvärde 
hemkommun, genomsnitt (17 
ämnen) 

 ÖJ Elevernas sammanlagda meritvärde dividerat med antal elever som 
fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade 
betygssystemet i årskurs 9. Betygen mäts före prövning. Uppgifterna 
avser elever i kommunens egna skolor, oavsett folkbokföringsort. 
Meritvärdet för en elev utgörs av summan för de 17 bästa betygen i 
elevens slutbetyg (E=10, D=12.5, C=15, B=17.5 och A=20). Det 
möjliga maxvärdet är 340 poäng. 2016 exkluderades elever med 
okänd bakgrund.  
 
Mätperiod: Uppgiften avser läsår.  
Källa: Skolverket (Siris). 

Andel behöriga elever till något 
nationellt program på gymnasiet (%) 

 ÖJ Antal elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram 
dividerat med antal elever som fått eller skulle ha fått betyg i minst 
ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i 
årskurs 9. För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs 
godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska 
och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan. Fram 
t.o.m. 2011 krävdes godkända betyg i svenska eller svenska som 
andraspråk, engelska och matematik för att uppnå lägsta behörighet 
till gymnasiet. Uppgiften avser elever folkbokförda i kommunen. 
Elever med okänd bakgrund ingår inte.  
 
Mätperiod: Uppgiften avser läsår.  
Källa: SCB och Skolverket. 

Andel förskolebarn i enskild regi (%)  ÖJ Antal inskrivna barn i förskola i enskild regi totalt, 1-5 år dividerat 
med totalt antal barn inskrivna i förskola, 1-5 år.  
 
Mätperiod: Uppgiften avser läsår, mätt 15/10.  
Källa: Skolverket (Siris kommunblad). 

Andel barn 1–5 år inskrivna i 
pedagogisk omsorg av samtliga barn 
1–5 år inskrivna i förskola och 
pedagogisk omsorg (%) 

 ÖJ Antal inskrivna barn inom pedagogisk omsorg totalt, 1-5 år dividerat 
med totalt antal barn inskrivna i förskola samt totalt antal barn 
inskrivna inom pedagogisk omsorg, 1-5 år.  
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Mått  Måttyp Beskrivning 

Mätperiod: Uppgiften avser läsår, mätt 15/10.  
Källa: SCB och Skolverket. 

Elever som deltar i musik- eller 
kulturskola som andel av invånare 7-
15 år, (%) 

 ÖJ Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för 
mer information. Antal elever som under året deltagit i musik- eller 
kulturskola dividerat med antal invånare 7-15 år.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Kulturskolerådet samt SCB. 

Hur stor andel av medborgarna 
anser att trafiksäkerheten är bra som 
den är på gatan där man bor? (%) 

 ÖJ Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SKL - Kritik på teknik. 

Det är fel att köra rattfull oavsett 
fordon och situation (håller med helt 
och hållet) (%) 

 Eget Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Drogvaneundersökningen. 

Antal resor Björkö (avrundat till 
tusental) 

 Eget Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Västtrafik. 

Hushållsavfall som samlats in för 
materialåtervinning, inkl. biologisk 
behandling, andel (%) 

 KKiK Antal kilogram hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning 
inklusive biologisk behandling dividerat med totalt antal kilogram 
insamlat hushållsavfall. Multipliceras med 100 för redovisning i 
procent. I procenttalet ingår också den s.k. rejekten, dvs. den mängd 
som samlats in för materialåtervinning men som ej kunnat 
materialåtervinnas. I hushållsavfall ingår mat- och restavfall 
(inklusive så kallat jämförligt avfall från bland annat affärer, kontor, 
industrier och restauranger), grovavfall inklusive trädgårdsavfall, 
farligt avfall samt den del av hushållsavfallet som omfattas av 
producentansvar (förpackningar, tidningar, elavfall, batterier etc.) 
även om det inte faller under kommunalt renhållningsansvar. Ingår i 
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK).  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Avfall Sverige. 

Total energianvändning av 
kommunens verksamheter och 
bolag, mWh (fastigheter, 
verksamheter och transporter) 

 Eget Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egen statistik 

Total andel förnybar energi inom 
kommunens fastigheter, 
verksamheter och transporter (%) 

 Eget Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egen statistik. 

Antal förvärvsarbetande 
(dagbefolkning) inom näringslivet 

 SCB Dagbefolkning efter sektor och kommun. 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SCB 

Bor och arbetar i kommunen, antal  SCB Antal som bor och arbetar i kommunen (förvärvsarbetande 
nattbefolkning). 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SCB. 

Pendlar ut från kommunen, antal  SCB Antal utpendlande (personer som bor i kommunen och 
förvärvsarbetar i en annan kommun) förvärvsarbetande i kommunen, 
antal.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SCB. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Barn- och utbildningsnämnden  

 

Handläggare: Katarina Lindgren  
Ärende: Ansökan om förberedelse av kommunalt partnerskap  
Diarienummer: 32/19  

Ansökan om förberedelse av kommunalt 
partnerskap 
 
Förslag till beslut  
Förvaltningens förslag om att ansöka om en förberedelse för kommunalt 
partnerskap finansierat av ICLD, (International centre of local democracy 
godkänns. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutgiltigt beslut i frågan. 
 

Ärende 
En ansökan om att förbereda för ett partnerskap med Homa Bay County i Kenya 
skickas in till ICLD den 15 mars 2019. Ansökan avser finansiering för att göra en 
förstudie inför en eventuell projektansökan om ungdomars delaktighet och 
inflytande över sina framtida utbildnings- och yrkesval. Förberedelsearbetet är 
planerat att genomföras under läsåret 2019/2020. Nästa steg blir att färdigställa en 
projektansökan som ska vara ICLD tillhanda i mars 2020. 
 
Beredning 
Beredning av ärendet har skett genom att samla in synpunkter från verksamheten, 
Brattebergsskolan 7-9, Hedens 7-9 samt Öckerös seglande gymnasium. 
Verksamheterna ställer sig positiva till att ansöka om en förberedelse av kommunalt 
partnerskap. 
 
Ekonomiska 
Om ansökan beviljas innebär det en förberedelse av ett partnerskap inom ramen för 
ICLD:s finansiering. ICLD;s verksamhet finansieras av Sida. 
 
Bedömning 
Efter ett förberedande arbete har en ansökan till ICLD för förberedelse skrivits. 
Bedömningen är att förslaget om att skicka in ansökan till ICLD kan beslutas.  
 
Expediering 
Skolchef 



 
 

 

 
Bilagor 
Inga bilagor 
 
Underskrift berörd chef 
 
………………………. 
 
Katarina Lindgren 



BALANSLISTA 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖCKERÖ KOMMUN 
 
 
 
ÄRENDE     HANDLÄGGARE 
 

BUN 2019-03-20 (Fotö skola) 

Beslutsärenden     
Överföring av medel från BUF till KS, verksamhet Fritid och Kultur Katarina Lindgren 
Prognos per februari.    Mats/Katarina 
Beslut om äskanden/Budget 2020   Katarina/Mats 
Svar på medborgarförslag införa lärlingsutbildningar KS 51/18 Patrik Finn 
Svar på motion om svenskt kött   Patrik Finn 
Svar på motion om veganmat i skolor    Patrik Finn 
Svar på medborgarförslag veganmat i skolor    Patrik Finn 
Svar på motion om att alla barn har rätt till kultur  Patrik Finn   
   
 
Information 
Skolchefen informerar    Katarina Lindgren 
Förskoleplanering    Katarina Lindgren 
Rapport GR     Ordf och skolchef  
Rapporter om kränkande behandling   Andreas Persson 
Kvalitetsrapport förskola/skola hem   Katarina Lindgren 
Verksamhetsplan information    Katarina Lindgren 
Fritidshemmens likvärdighetsarbete   Johan Karlefjärd 
Tillsyn friförskolor Nästet m fl    Patrik Finn 
 
Frånvarorapportering    Jacob Österlund 
Arvode vid kurser och konferenser   Martina Kjellqvist 
Ipads till ersättare som närvarar minst 50%   Martina Kjellqvist 
 
 

ÄRENDE     HANDLÄGGARE 
 

BUN 2019-04-10 

Beslutsärenden 
Remiss trafikundervisning    Patrik Finn 
Samverkan skola och socialtjänst 
Patientsäkerhetsberättelse    Anna Bondemark 
Åtgärdsprogram kopplat till prognos per februari  Katarina Lindgren 
 
 
Information 
Skolchefen informerar    Katarina Lindgren 
Förskoleplanering    Katarina Lindgren 
Rapport GR     Ordf och skolchef  
Rapporter om kränkande behandling    Andreas Persson 
 
Information om GDPR GR:s dataskyddsombud 10.00  Madeleine Andersson-Wäli 
Åtgärdsprogram kopplat till prognos per februari  
Muntlig ekonomisk prognos     Eva Molin 
 
ÄRENDE     HANDLÄGGARE 



 

BUN 2019-05-09 

Beslutsärenden 
Uppföljning efter mars 
 
Information 
Kvalitetsarbete: Normer och värden   Jessica Dahlkvist 
Ekonomisk prognos     Eva Molin 
 

Skolchefen informerar    Katarina Lindgren 
Förskoleplanering    Katarina Lindgren 
Rapport GR     Ordf och skolchef  
Rapporter om kränkande behandling (dnr 2/18)   Andreas Persson 
 
ÄRENDE     HANDLÄGGARE 
 

BUN 2019-06-19 (heldag) 

Beslutsärenden 
Skolchef får i uppdrag att påbörja UH 1    Skolchef 
Uppföljning efter maj    Eva Molin 
 
Information 
Workshop om UH 1 med förvaltningen   Skolchef/Jessica Dahlkvist 
Kvalitetsrapport skola omvärlden samt utveckling och utvärdering 

Skolchefen informerar    Katarina Lindgren 
Förskoleplanering    Katarina Lindgren 
Rapport GR     Ordf och skolchef  
Rapporter om kränkande behandling (dnr 2/18)   Andreas Persson 
Revisionen kommer på besök 

 
ÄRENDE     HANDLÄGGARE 
 

BUN 2019-08-21 

Beslutsärenden 
Skolchef får i uppdrag att påbörja UH 1    Skolchef 
Prognos per maj    Eva Molin 
 
Information 
Dialog UH1     Skolchef/Jessica Dahlkvist 
Kvalitetsrapport betyg och bedömning 
Muntlig ekonomisk prognos 

Skolchefen informerar    Katarina Lindgren 
Förskoleplanering    Katarina Lindgren 
Rapport GR     Ordf och skolchef  
Rapporter om kränkande behandling (dnr 2/18)   Andreas Persson 
 
 
ÄRENDE     HANDLÄGGARE 
 

BUN 2019-09-25 

Beslutsärenden 
Beslut UH1 ?     Eva Molin 
Uppföljning delår (aug)    Eva Molin 
Budget 2020 beslut 
 



Information 
Kvalitetsrapport: elevers ansvar och inflytande/barns inflytande okt(=sept el nov?) 
Dialog UH1     Skolchef/Jessica Dahlkvist 
Kvalitetsrapport övergång och samverkan 
Muntlig ekonomisk prognos 

Skolchefen informerar    Katarina Lindgren 
Förskoleplanering    Katarina Lindgren 
Rapport GR     Ordf och skolchef  
Rapporter om kränkande behandling (dnr 2/18)   Andreas Persson 
 
 
ÄRENDE     HANDLÄGGARE 
 

BUN 2019-11-20 

Beslutsärenden 
Prognos per oktober     Eva Molin  
Nämndplanering 2020    Nämndsekreterare 
 
Information 
UH2 
 
Skolchefen informerar    Katarina Lindgren 
Förskoleplanering    Katarina Lindgren 
Rapport GR     Ordf och skolchef  
Rapporter om kränkande behandling (dnr 2/18)   Andreas Persson 
 
 
ÄRENDE     HANDLÄGGARE 
 

BUN 2019-12-11 

Beslutsärenden 
Läsårstider      Skolchef 
Uppdragshandling 2    Skolchef 
Barn- och elevpeng    Eva Molin   
Beslut intern kontrollplan? 
 
Information 
Frånvarorapportering    Nämndsekreterare 
Muntlig prognos    Eva Molin   
Rapport GR     Martina och Eva 
Information om verksamhetsplan   

 

Ärenden som återkommer vid varje sammanträde: 

Redovisning av delegationsbeslut (dnr 1/18)   Jacob Österlund 
Skolchefen informerar    Skolchef 
Förskoleplanering (mer ingående i maj)    
Rapport GR     Skolchef och ordf 
Rapporter om kränkande behandling (dnr 2/18)   Andreas Persson 
Balanslista     Ska bifogas kallelsen 
   
Sammanställning/statistik av rapporter om kränkande behandling 2 gånger per år (juni och december) 
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