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1 Centrala elevhälsan 

1.1 UPPDRAG 

1.1.1 Vision 
Verksamheten ska bidra till att: 
 
- Skapa miljöer och möten som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa 
- Elevernas utveckling mot utbildningens mål skall stödjas 
- Skolan skapar goda och trygga uppväxtvillkor 
 
För att barn och elever ska få sitt behov av omsorg och utbildning tillgodosett ska centrala elevhälsan 
bedriva verksamhet inom följande områden:  

1.2 Uppgift 

1.2.1 Tillse att det finns tillgång till skolsköterska, kurator, skolläkare, 
skolpsykolog och logoped i grundskolan 

Mått   Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Antal elever per heltid kurator   487 st 488 st  490 st 470 st 

Antal elever per heltid skolsköterska   385 st 418 st  420 st 376 st 

Antal elever per heltid skolpsykolog   1 463 
st 

1 463 
st  1 470 

st 
1 446 

st 

Antal elever per heltid skolläkare   14 630 
st 

14 630 
st  14 700 

st 
9 640 

st 

Antal elever per heltid skollogoped   1 463 
st 

1 463 
st  1 470 

st 
1 446 

st 

1.2.2 Mottagande i grundsärskola 

Mått   Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Antal elever i grundsärskola, annan kommun   13 13  12  

Antal mottagna under året till grundsärskolan   1 st 4 st  - 3 st 

1.2.3 Tillse att det finns tillgång till skolsköterska och skolläkare i gymnasiet 

Mått   Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Antal elever per heltid skolläkare    -  - 15 000 
st 

Antal elever per heltid skolsköterska   516 st -  - 500 st 
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1.2.4 Mottagande i  gymnasiesärskola 

Mått   Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Mottagna under året till  gymnasiesärskolan   1 st 6 st  1 st 3 st 

Antal elever i gymnasiesär i annan kommun   9 st 14 st  7 st 8 st 

1.2.5 Bedriva särvuxverksamhet 

Mått   Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Antal elever inskrivna på Lärvux   17 st 18 st  18 st 18 st 

1.2.6 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 kan lätt få kontakt 

Kompetens 
För de vi är till för innebär det: 

Jag får korrekt rådgivning och handläggning 

Relationellt lärande som präglas av höga förväntningar på alla barn, elever och studerande 
För de vi är till för innebär det: 

Vi utgår från att alla barn, elever och studerande gör sitt bästa utifrån sina egna förutsättningar och att 
alla kan och vill lära. Det är undervisningens kvalitet och inte barnets, elevens och den studerandes 
bakgrund som är avgörande för om de når kunskapsmålen. 

1.2.7 Mål och satsningar 

Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande, 2020-2024 
Satsningar: 

- Arbeta med det förebyggande elevhälsoarbetet 
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Mått  Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Andel ej återaktualiserade barn 0–12 år ett år efter 
avslutad utredning eller insats (%)  73  22 75 66 75 

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

 80  67 65   

Allmänt välbefinnande hos elever i åk 7–9, index  240  230 228 223 263 

Elever har förbättrade förutsättningar för fortsatta studier, 2020-2024 
Satsningar: 
- Öka samordningen kring de nyanlända 

Mått  Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Jag har studiero på lektionerna, andel positiva svar 
sammanvägt värde för åk 2, 5 och 9 (%)  68  63 62   

Elever i åk 9, meritvärde hemkommun, genomsnitt (17 
ämnen)  238  234 222 231 238 

Andel behöriga elever till något nationellt program på 
gymnasiet (%)  94,2  91,7 84 93,8 92,4 

 

 

2 Hedens förskola, förskoleklass, skola 1-6, grundsärskola 
och fritidshem 

2.1 UPPDRAG 

2.1.1 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. 
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För att invånarna ska få sitt behov av omsorg och utbildning tillgodosett ska Barn- och 
utbildningsnämnden bedriva verksamhet inom följande områden: 
 

2.1.2 Uppgift 

Bedriva förskoleverksamhet 

Bedriva förskoleklassverksamhet 

Bedriva fritidshemsverksamhet 

Bedriva grundskoleverksamhet 

Bedriva grundsärskoleverksamhet 

2.1.3 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 kan lätt få kontakt 

Kompetens 
För de vi är till för innebär det: 

Jag får korrekt rådgivning och handläggning 

Relationellt lärande som präglas av höga förväntningar på alla barn, elever och studerande 
För de vi är till för innebär det: 

Vi utgår från att alla barn, elever och studerande gör sitt bästa utifrån sina egna förutsättningar och att 
alla kan och vill lära. Det är undervisningens kvalitet och inte barnets, elevens och den studerandes 
bakgrund som är avgörande för om de når kunskapsmålen. 

2.1.4 Mål och satsningar 

Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande, 2020-2024 
Satsningar: 

- Arbeta med det förebyggande elevhälsoarbetet 
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Mått  Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Andel ej återaktualiserade barn 0–12 år ett år efter 
avslutad utredning eller insats (%)  73  22 75 66 75 

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

 80  67 65   

Allmänt välbefinnande hos elever i åk 7–9, index  240  230 228 223 263 

Elever har förbättrade förutsättningar för fortsatta studier, 2020-2024 
Satsningar: 
- Se över organisationen för att frigöra tid för lärarna 
- Utveckla undervisningen - både lärmiljön, pedagogiken och tillgängligheten 

Mått  Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Jag har studiero på lektionerna, andel positiva svar 
sammanvägt värde för åk 2, 5 och 9 (%)  68  63 62   

Elever i åk 9, meritvärde hemkommun, genomsnitt (17 
ämnen)  238  234 222 231 238 

Andel behöriga elever till något nationellt program på 
gymnasiet (%)  94,2  91,7 84 93,8 92,4 

Valfriheten inom förskola och barnomsorg ska öka, 2020 
Satsningar: 

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

Mått  Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Andel förskolebarn i enskild regi (%)  33    33 36 

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

 1    0 0 

Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras 
Satsningar: 

- Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet 

Mått  Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

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

 26  20 23 20 20 

Det är fel att köra rattfull oavsett fordon och situation 
(håller med helt och hållet) (%)  86  84,6    
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3 Hedens skola 7-9 

3.1 UPPDRAG 

3.1.1 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: 
 

3.1.2 Uppgift 

Bedriva grundskoleverksamhet årskurs 7-9 

3.1.3 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 
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Kompetens 
För de vi är till för innebär det: 

Jag får korrekt rådgivning och handläggning 

Relationellt lärande som präglas av höga förväntningar på alla barn, elever och studerande 
För de vi är till för innebär det: 

Vi utgår från att alla barn, elever och studerande gör sitt bästa utifrån sina egna förutsättningar och att 
alla kan och vill lära. Det är undervisningens kvalitet och inte barnets, elevens och den studerandes 
bakgrund som är avgörande för om de når kunskapsmålen. 

3.1.4 Mål och satsningar 

Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande, 2020-2024 
Satsningar: 

- Arbeta med det förebyggande elevhälsoarbetet 

Mått  Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Andel ej återaktualiserade barn 0–12 år ett år efter 
avslutad utredning eller insats (%)  73  22 75 66 75 

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

 80  67 65   

Allmänt välbefinnande hos elever i åk 7–9, index  240  230 228 223 263 

Elever har förbättrade förutsättningar för fortsatta studier, 2020-2024 
Satsningar: 

- Utveckla arbetet med skola/arbetsliv 
- Se över organisationen för att frigöra tid för lärarna 
- Utveckla undervisningen - både lärmiljön, pedagogiken och tillgängligheten 

Mått  Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Jag har studiero på lektionerna, andel positiva svar 
sammanvägt värde för åk 2, 5 och 9 (%)  68  63 62   

Elever i åk 9, meritvärde hemkommun, genomsnitt (17 
ämnen)  238  234 222 231 238 

Andel behöriga elever till något nationellt program på 
gymnasiet (%)  94,2  91,7 84 93,8 92,4 

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

 1    0 0 

Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras 
Satsningar: 

- Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet 
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Mått  Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

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

 26  20 23 20 20 

Det är fel att köra rattfull oavsett fordon och situation 
(håller med helt och hållet) (%)  86  84,6    

 

 

4 Bergagårdsskolan och fritidshem 

4.1 UPPDRAG 

4.1.1 Vision 
Verksamheten ska bidra till att: 
 
Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden 
- Främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära 
- Förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 
värderingar som det svenska samhället vilar på 
- Hänsyn tas till barns och elevers olika behov 
- Barn och elever utvecklas så långt som möjligt genom att de ges stöd och stimulans 
- Uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen 
-Tillsammans med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, 
kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare 
- Inget barn eller elev blir trakasserat, kränkt eller mobbat 
 
För att invånarna ska få sitt behov av omsorg och utbildning tillgodosett ska Barn- och 
utbildningsnämnden bedriva verksamhet inom följande områden:  

4.1.2 Uppgift 

Bedriva förskoleklassverksamhet 

Bedriva fritidshemsverksamhet 

Bedriva grundskoleverksamhet 

4.1.3 Profil 

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

Kompetens 
För de vi är till för innebär det: 

Jag får korrekt rådgivning och handläggning 

Relationellt lärande som präglas av höga förväntningar på alla barn, elever och studerande 
För de vi är till för innebär det: 

Vi utgår från att alla barn, elever och studerande gör sitt bästa utifrån sina egna förutsättningar och att 
alla kan och vill lära. Det är undervisningens kvalitet och inte barnets, elevens och den studerandes 
bakgrund som är avgörande för om de når kunskapsmålen. 

 

4.1.4 Mål och satsningar 
 

Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande, 2020-2024 
Satsningar: 

- Arbeta med det förebyggande elevhälsoarbetet 

Mått  Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Andel ej återaktualiserade barn 0–12 år ett år efter 
avslutad utredning eller insats (%)  73  22 75 66 75 

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

 80  67 65   

Allmänt välbefinnande hos elever i åk 7–9, index  240  230 228 223 263 

Elever har förbättrade förutsättningar för fortsatta studier, 2020-2024 
Satsningar: 
- Se över organisationen för att frigöra tid för lärarna 
- Utveckla undervisningen - både lärmiljön, pedagogiken och tillgängligheten 

Mått  Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Jag har studiero på lektionerna, andel positiva svar 
sammanvägt värde för åk 2, 5 och 9 (%)  68  63 62   

Elever i åk 9, meritvärde hemkommun, genomsnitt (17 
ämnen)  238  234 222 231 238 

Andel behöriga elever till något nationellt program på 
gymnasiet (%)  94,2  91,7 84 93,8 92,4 
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Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras 
Satsningar: 

- Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet 

Mått  Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

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

 26  20 23 20 20 

Det är fel att köra rattfull oavsett fordon och situation 
(håller med helt och hållet) (%)  86  84,6    

 

 

5 Fotö förskola, förskoleklass, skola och fritidshem 

5.1 UPPDRAG 

5.1.1 Vision 
Verksamheten ska bidra till att: 
 
Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden 
- Främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära 
- Förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 
värderingar som det svenska samhället vilar på 
- Hänsyn tas till barns och elevers olika behov 
- Barn och elever utvecklas så långt som möjligt genom att de ges stöd och stimulans 
- Uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen 
-Tillsammans med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, 
kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare 
- Inget barn eller elev blir trakasserat, kränkt eller mobbat 
 
För att invånarna ska få sitt behov av omsorg och utbildning tillgodosett ska Barn- och 
utbildningsnämnden bedriva verksamhet inom följande områden:  



 2019-12-05 
 

13 
 

5.1.2 Uppgift 

Förskola 

Förskoleklass 

Fritidshem 

Grundskola 

5.1.3 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 flexibiliet 

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 

Relationellt lärande som präglas av höga förväntningar på alla barn, elever och studerande 
För de vi är till för innebär det: 

Vi utgår från att alla barn, elever och studerande gör sitt bästa utifrån sina egna förutsättningar och att 
alla kan och vill lära. Det är undervisningens kvalitet och inte barnets, elevens och den studerandes 
bakgrund som är avgörande för om de når kunskapsmålen. 

5.1.4 Mål och satsningar 

Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande, 2020-2024 
Satsningar: 

- Arbeta med det förebyggande elevhälsoarbetet 
 

Mått  Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Andel ej återaktualiserade barn 0–12 år ett år efter 
avslutad utredning eller insats (%)  73  22 75 66 75 
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Mått  Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

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

 80  67 65   

Allmänt välbefinnande hos elever i åk 7–9, index  240  230 228 223 263 

Elever har förbättrade förutsättningar för fortsatta studier, 2020-2024 
Satsningar: 
- Se över organisationen för att frigöra tid för lärarna 
- Utveckla undervisningen - både lärmiljön, pedagogiken och tillgängligheten 

Mått  Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Jag har studiero på lektionerna, andel positiva svar 
sammanvägt värde för åk 2, 5 och 9 (%)  68  63 62   

Elever i åk 9, meritvärde hemkommun, genomsnitt (17 
ämnen)  238  234 222 231 238 

Andel behöriga elever till något nationellt program på 
gymnasiet (%)  94,2  91,7 84 93,8 92,4 

Valfriheten inom förskola och barnomsorg ska öka, 2020 
Satsningar: 

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

Mått  Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Andel förskolebarn i enskild regi (%)  33    33 36 

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

 1    0 0 

Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras 
Satsningar: 

- Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet 

Mått  Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

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

 26  20 23 20 20 

Det är fel att köra rattfull oavsett fordon och situation 
(håller med helt och hållet) (%)  86  84,6    
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6 Vipekärrs och Kaprifolens förskola 

6.1 UPPDRAG 

6.1.1 Vision 
Verksamheten ska bidra till att: 
 
Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden 
- Främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära 
- Förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 
värderingar som det svenska samhället vilar på 
- Hänsyn tas till barns och elevers olika behov 
- Barn och elever utvecklas så långt som möjligt genom att de ges stöd och stimulans 
- Uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen 
-Tillsammans med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, 
kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare 
- Inget barn eller elev blir trakasserat, kränkt eller mobbat 
 
För att invånarna ska få sitt behov av omsorg och utbildning tillgodosett ska Barn- och 
utbildningsnämnden bedriva verksamhet inom följande områden:  

6.1.2 Uppgift 

Bedriva förskoleverksamhet 

6.1.3 Profil 

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

Engagemang 
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 kan lätt få kontakt 

Kompetens 
För de vi är till för innebär det: 

Jag får korrekt rådgivning och handläggning 
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Relationellt lärande som präglas av höga förväntningar på alla barn, elever och studerande 
För de vi är till för innebär det: 

Vi utgår från att alla barn, elever och studerande gör sitt bästa utifrån sina egna förutsättningar och att 
alla kan och vill lära. Det är undervisningens kvalitet och inte barnets, elevens och den studerandes 
bakgrund som är avgörande för om de når kunskapsmålen. 

6.1.4 Mål och satsningar 
 

Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande, 2020-2024 
 

Mått  Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Andel ej återaktualiserade barn 0–12 år ett år efter 
avslutad utredning eller insats (%)  73  22 75 66 75 

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

 80  67 65   

Allmänt välbefinnande hos elever i åk 7–9, index  240  230 228 223 263 

Valfriheten inom förskola och barnomsorg ska öka, 2020 
Satsningar: 

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

Mått  Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Andel förskolebarn i enskild regi (%)  33    33 36 

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

 1    0 0 

Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras 
Satsningar: 

- Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet 

Mått  Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

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

 26  20 23 20 20 

Det är fel att köra rattfull oavsett fordon och situation 
(håller med helt och hållet) (%)  86  84,6    
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7 Björkö förskola, förskoleklass, skola och fritidshem 

7.1 UPPDRAG 

7.1.1 Vision 
Verksamheten ska bidra till att: 
 
Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden 
- Främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära 
- Förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 
värderingar som det svenska samhället vilar på 
- Hänsyn tas till barns och elevers olika behov 
- Barn och elever utvecklas så långt som möjligt genom att de ges stöd och stimulans 
- Uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen 
-Tillsammans med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, 
kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare 
- Inget barn eller elev blir trakasserat, kränkt eller mobbat 
 
För att invånarna ska få sitt behov av omsorg och utbildning tillgodosett ska Barn- och 
utbildningsnämnden bedriva verksamhet inom följande områden:  

7.1.2 Uppgift 

Bedriva förskoleverksamhet 

Bedriva verksamhet i förskoleklass 

Bedriva verksamhet i fritidshem 

Bedriva grundskola 

7.1.3 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 kan lätt få kontakt 
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Kompetens 
För de vi är till för innebär det: 

Jag får korrekt rådgivning och handläggning 

Relationellt lärande som präglas av höga förväntningar på alla barn, elever och studerande 
För de vi är till för innebär det: 

Vi utgår från att alla barn, elever och studerande gör sitt bästa utifrån sina egna förutsättningar och att 
alla kan och vill lära. Det är undervisningens kvalitet och inte barnets, elevens och den studerandes 
bakgrund som är avgörande för om de når kunskapsmålen. 

7.1.4 Mål och satsningar 
 

Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande, 2020-2024 
Satsningar: 

- Arbeta med det förebyggande elevhälsoarbetet 
 

Mått  Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Andel ej återaktualiserade barn 0–12 år ett år efter 
avslutad utredning eller insats (%)  73  22 75 66 75 

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

 80  67 65   

Allmänt välbefinnande hos elever i åk 7–9, index  240  230 228 223 263 

Elever har förbättrade förutsättningar för fortsatta studier, 2020-2024 
Satsningar: 
- Se över organisationen för att frigöra tid för lärarna 
- Utveckla undervisningen - både lärmiljön, pedagogiken och tillgängligheten 

Mått  Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Jag har studiero på lektionerna, andel positiva svar 
sammanvägt värde för åk 2, 5 och 9 (%)  68  63 62   

Elever i åk 9, meritvärde hemkommun, genomsnitt (17 
ämnen)  238  234 222 231 238 

Andel behöriga elever till något nationellt program på 
gymnasiet (%)  94,2  91,7 84 93,8 92,4 

Valfriheten inom förskola och barnomsorg ska öka, 2020 
Satsningar: 

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

Mått  Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Andel förskolebarn i enskild regi (%)  33    33 36 
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Mått  Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

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

 1    0 0 

Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras 
Satsningar: 

- Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet 

Mått  Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

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

 26  20 23 20 20 

Det är fel att köra rattfull oavsett fordon och situation 
(håller med helt och hållet) (%)  86  84,6    

 

 

 

8 Högåsens, Brattebergs och Hälsö förskola 

8.1 UPPDRAG 

8.1.1 Vision 
Verksamheten ska bidra till att: 
 
Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden 
- Främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära 
- Förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 
värderingar som det svenska samhället vilar på 
- Hänsyn tas till barns och elevers olika behov 
- Barn och elever utvecklas så långt som möjligt genom att de ges stöd och stimulans 
- Uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen 
-Tillsammans med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, 
kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare 
- Inget barn eller elev blir trakasserat, kränkt eller mobbat 
 
För att invånarna ska få sitt behov av omsorg och utbildning tillgodosett ska Barn- och 
utbildningsnämnden bedriva verksamhet inom följande områden:  
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8.1.2 Uppgift 

Bedriva förskola för barn 1-5 år 

8.1.3 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 kan lätt få kontakt 

Kompetens 
För de vi är till för innebär det: 

Jag får korrekt rådgivning och handläggning 

Relationellt lärande som präglas av höga förväntningar på alla barn, elever och studerande 
För de vi är till för innebär det: 

Vi utgår från att alla barn, elever och studerande gör sitt bästa utifrån sina egna förutsättningar och att 
alla kan och vill lära. Det är undervisningens kvalitet och inte barnets, elevens och den studerandes 
bakgrund som är avgörande för om de når kunskapsmålen. 

8.1.4 Mål och satsningar 
 

Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande, 2020-2024 
 

Mått  Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Andel ej återaktualiserade barn 0–12 år ett år efter 
avslutad utredning eller insats (%)  73  22 75 66 75 

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

 80  67 65   

Allmänt välbefinnande hos elever i åk 7–9, index  240  230 228 223 263 

Valfriheten inom förskola och barnomsorg ska öka, 2020 
Satsningar: 

- Arbeta med organisationen av verksamheten för att skapa en mer likvärdig förskola 
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Mått  Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Andel förskolebarn i enskild regi (%)  33    33 36 

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

 1    0 0 

Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras 
Satsningar: 

- Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet 

Mått  Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

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

 26  20 23 20 20 

Det är fel att köra rattfull oavsett fordon och situation 
(håller med helt och hållet) (%)  86  84,6    

 

 

 

9 Brattebergsskolan och Hälsö förskoleklass, skola och 
fritidshem 

9.1 UPPDRAG 

9.1.1 Vision 
Verksamheten ska bidra till att: 
 
Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden 
- Främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära 
- Förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 
värderingar som det svenska samhället vilar på 
- Hänsyn tas till barns och elevers olika behov 
- Barn och elever utvecklas så långt som möjligt genom att de ges stöd och stimulans 
- Uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen 
-Tillsammans med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, 
kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare 
- Inget barn eller elev blir trakasserat, kränkt eller mobbat 
 
För att invånarna ska få sitt behov av omsorg och utbildning tillgodosett ska Barn- och 
utbildningsnämnden bedriva verksamhet inom följande områden:  
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9.1.2 Uppgift 

Bedriva förskoleklassverksamhet 

Bedriva fritidshemsverksamhet för barn 6-12 år 

Bedriva grundskoleverksamhet åk 1-6 

9.1.3 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 kan lätt få kontakt 

Kompetens 
För de vi är till för innebär det: 

Jag får korrekt rådgivning och handläggning 

Relationellt lärande som präglas av höga förväntningar på alla barn, elever och studerande 
För de vi är till för innebär det: 

Vi utgår från att alla barn, elever och studerande gör sitt bästa utifrån sina egna förutsättningar och att 
alla kan och vill lära. Det är undervisningens kvalitet och inte barnets, elevens och den studerandes 
bakgrund som är avgörande för om de når kunskapsmålen. 

9.1.4 Mål och satsningar 
 

Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande, 2020-2024 
Satsningar: 

- Arbeta med det förebyggande elevhälsoarbetet 

Mått  Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Andel ej återaktualiserade barn 0–12 år ett år efter 
avslutad utredning eller insats (%)  73  22 75 66 75 

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

 80  67 65   
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Mått  Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Allmänt välbefinnande hos elever i åk 7–9, index  240  230 228 223 263 

Elever har förbättrade förutsättningar för fortsatta studier, 2020-2024 
Satsningar: 
- Se över organisationen för att frigöra tid för lärarna 
- Utveckla undervisningen - både lärmiljön, pedagogiken och tillgängligheten 

Mått  Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Jag har studiero på lektionerna, andel positiva svar 
sammanvägt värde för åk 2, 5 och 9 (%)  68  63 62   

Elever i åk 9, meritvärde hemkommun, genomsnitt (17 
ämnen)  238  234 222 231 238 

Andel behöriga elever till något nationellt program på 
gymnasiet (%)  94,2  91,7 84 93,8 92,4 

Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras 
Satsningar: 

- Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet 

Mått  Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

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

 26  20 23 20 20 

Det är fel att köra rattfull oavsett fordon och situation 
(håller med helt och hållet) (%)  86  84,6    

 

 

10 Brattebergsskolan 7-9 

10.1 UPPDRAG 

10.1.1 Vision 
Verksamheten ska bidra till att: 
 
Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden 
- Främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära 
- Förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 
värderingar som det svenska samhället vilar på 
- Hänsyn tas till barns och elevers olika behov 
- Barn och elever utvecklas så långt som möjligt genom att de ges stöd och stimulans 
- Uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen 
-Tillsammans med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, 
kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare 
- Inget barn eller elev blir trakasserat, kränkt eller mobbat 
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För att invånarna ska få sitt behov av omsorg och utbildning tillgodosett ska Barn- och 
utbildningsnämnden bedriva verksamhet inom följande områden:  

10.1.2 Uppgift 

Bedriva grundskoleverksamhet 

Bedriva grundskolesärverksamhet 

10.1.3 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 kan lätt få kontakt 

Kompetens 
För de vi är till för innebär det: 

Jag får korrekt rådgivning och handläggning 

Relationellt lärande som präglas av höga förväntningar på alla barn, elever och studerande 
För de vi är till för innebär det: 

Vi utgår från att alla barn, elever och studerande gör sitt bästa utifrån sina egna förutsättningar och att 
alla kan och vill lära. Det är undervisningens kvalitet och inte barnets, elevens och den studerandes 
bakgrund som är avgörande för om de når kunskapsmålen. 

10.1.4 Mål och satsningar 

Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande, 2020-2024 
Satsningar: 

- Arbeta med det förebyggande elevhälsoarbetet 

Mått  Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Andel ej återaktualiserade barn 0–12 år ett år efter 
avslutad utredning eller insats (%)  73  22 75 66 75 

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

 80  67 65   
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Mått  Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Allmänt välbefinnande hos elever i åk 7–9, index  240  230 228 223 263 

Elever har förbättrade förutsättningar för fortsatta studier, 2020-2024 
Satsningar: 

- Utveckla arbetet med skola/arbetsliv 
- Se över organisationen för att frigöra tid för lärarna 
- Utveckla undervisningen - både lärmiljön, pedagogiken och tillgängligheten 

Mått  Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Jag har studiero på lektionerna, andel positiva svar 
sammanvägt värde för åk 2, 5 och 9 (%)  68  63 62   

Elever i åk 9, meritvärde hemkommun, genomsnitt (17 
ämnen)  238  234 222 231 238 

Andel behöriga elever till något nationellt program på 
gymnasiet (%)  94,2  91,7 84 93,8 92,4 

Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras 
Satsningar: 

- Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet 

Mått  Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

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

 26  20 23 20 20 

Det är fel att köra rattfull oavsett fordon och situation 
(håller med helt och hållet) (%)  86  84,6    

 

 

11 Kompassen fskl, skola och fritidshem & Rörö fsk, fskl, 
skola och fritidshem 

11.1 UPPDRAG 

11.1.1 Vision 
Verksamheten ska bidra till att: 
 
Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden 
- Främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära 
- Förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 
värderingar som det svenska samhället vilar på 
- Hänsyn tas till barns och elevers olika behov 
- Barn och elever utvecklas så långt som möjligt genom att de ges stöd och stimulans 
- Uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen 
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-Tillsammans med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, 
kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare 
- Inget barn eller elev blir trakasserat, kränkt eller mobbat 
 
För att invånarna ska få sitt behov av omsorg och utbildning tillgodosett ska Barn- och 
utbildningsnämnden bedriva verksamhet inom följande områden:  

11.1.2 Uppgift 

Bedriva förskoleverksamhet på Rörö 

Bedriva förskoleklass 

Bedriva fritidshem 

Bedriva grundskola 

11.1.3 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 kan lätt få kontakt 

Kompetens 
För de vi är till för innebär det: 

Jag får korrekt rådgivning och handläggning 

Relationellt lärande som präglas av höga förväntningar på alla barn, elever och studerande 
För de vi är till för innebär det: 

Vi utgår från att alla barn, elever och studerande gör sitt bästa utifrån sina egna förutsättningar och att 
alla kan och vill lära. Det är undervisningens kvalitet och inte barnets, elevens och den studerandes 
bakgrund som är avgörande för om de når kunskapsmålen. 

11.1.4 Mål och satsningar 
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Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande, 2020-2024 
Satsningar: 

- Arbeta med det förebyggande elevhälsoarbetet 
 

Mått  Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Andel ej återaktualiserade barn 0–12 år ett år efter 
avslutad utredning eller insats (%)  73  22 75 66 75 

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

 80  67 65   

Allmänt välbefinnande hos elever i åk 7–9, index  240  230 228 223 263 

Elever har förbättrade förutsättningar för fortsatta studier, 2020-2024 
Satsningar: 
- Se över organisationen för att frigöra tid för lärarna 
- Utveckla undervisningen - både lärmiljön, pedagogiken och tillgängligheten 

Mått  Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Jag har studiero på lektionerna, andel positiva svar 
sammanvägt värde för åk 2, 5 och 9 (%)  68  63 62   

Elever i åk 9, meritvärde hemkommun, genomsnitt (17 
ämnen)  238  234 222 231 238 

Andel behöriga elever till något nationellt program på 
gymnasiet (%)  94,2  91,7 84 93,8 92,4 

Valfriheten inom förskola och barnomsorg ska öka, 2020 
Satsningar: 

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

Mått  Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Andel förskolebarn i enskild regi (%)  33    33 36 

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

 1    0 0 

Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras 
Satsningar: 

- Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet 

Mått  Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

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

 26  20 23 20 20 

Det är fel att köra rattfull oavsett fordon och situation 
(håller med helt och hållet) (%)  86  84,6    
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12 Kulturskolan 

12.1 UPPDRAG 

12.1.1 Vision 
 
Kulturskolans vision är att vara en trygg och engagerande mötesplats där barn och unga i Öckerö 
kommun får möjlighet att utveckla uttrycksförmåga, skapande och samarbete genom en mångfald 
av estetiska processer. 

 

För att vi nå denna vision arbetar vi utifrån följande verksamhetsidé: 

 
Kulturskolan är en del av Öckerö kommuns skolverksamhet och vi är ett estetiskt komplement till 
övrig skolutbildning. Hos oss kan elever från åk 2 upp till gymnasiet delta i de olika kurser vi erbjuder. 
Eleverna ska känna sig välkomna och behandlas med respekt. Vi ger eleven möjlighet att träna 
uttrycksförmåga och fantasi genom arbete med kreativitet och skapande. Vi arbetar med elevernas 
självförtroende, självkänsla och vi tränar att samarbeta genom olika projekt under läsåret. Eleverna 
ska känna ett lustfyllt lärande och lärarna arbetar pedagogiskt och långsiktigt där elevernas olika 
intressen tillvaratas och hänsyn tas till elevernas olika behov. 
 

12.1.2 Kulturskolans ledord för verksamheten 
 
Vi utvecklas – Vi är delaktiga – Vi har roligt 
 
 

12.1.3 Uppgift 
 

Bedriva musikundervisning; bleckblås, träblås, piano, slagverk, gitarr, sång och 
orkesterverksamhet 

Mått  Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Jämf 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Antal ämnesval i musikundervisning   241 229  249 206 

Könsfördelning: andel pojkar i musikundervisningen   52% 52%  51% 49% 

Könsfördelning: andel flickor i musikundervisningen   48% 48%  49% 51% 
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Bedriva drama- och dansundervisning 

Mått  Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Jämf 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Antal ämnesval i dansundervisning   158 132  157 123 

Könsfördelning: andel pojkar i dansundervisningen   15% 3%  7% 10% 

Könsfördelning: antal flickor i dansundervisningen   75% 97%  93% 90% 

Antal ämnesval i dramaundervisning   51 48  117 58 

Könsfördelning: andel pojkar i dramaundervisningen   13% 18%  22% 20% 

Könsfördelning: andel flickor i dramaundervisningen   87% 82%  78% 80% 

Bedriva filmundervisning 

Mått  Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Jämf 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Antal ämnesval i filmundervisningen   9 st 10 st  13 st  

Könsfördelning: andel flickor i filmundervisningen   20% 44%  38%  

Könsfördelning: andel pojkar i musikundervisningen   80% 56%  62%  

12.1.4 Profil 

Vision 
För att invånarna skall få förtroende för oss och våra tjänster skall vi ha 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 kan lätt få kontakt och vårt anmälningssystem upplevs som modernt och tillgängligt 

Kompetens 
För de vi är till för innebär det: 

Jag får undervisning utifrån mina behov av kompetent och utbildad personal 

Relationellt lärande som präglas av höga förväntningar på alla barn, elever och studerande 
För de vi är till för innebär det: 

Vi utgår från att alla barn, elever och studerande gör sitt bästa utifrån sina egna förutsättningar och att 
alla kan och vill lära. Det är undervisningens kvalitet och inte barnets, elevens och den studerandes 
bakgrund som är avgörande för om de når kunskapsmålen. 

12.1.5 Mål och satsningar 
Fokusområden 2020 

Under 2020 kommer Kulturskolan att arbeta med tre fokusområden som också ligger i linje med den 
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statliga kulturskoleutredningen "En inkluderande Kulturskola på egen grund" SOU 2016:69. 

 

• Breddning av konstområden 
• Inkludering och tillgänglighet 
• Pedagogisk utveckling 

 

 

13 Öckerö seglande gymnasieskola, Studiecentrum och 
Vuxenutbildning 

13.1 UPPDRAG 

13.1.1 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: 

13.1.2 Uppgift 

Mått  Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

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

Antal elever i SFI-utbildning (deltids- och 
heltidsstuderande)    79  59 14 
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13.1.3 Gymnasieskola 

Mått  Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Naturvetenskapsprogrammet, ht    96  90 93 

Samhällsvetenskapsprogrammet, ht    130  129 129 

Sjöfartsprogrammet, ht    65  62 60 

Studiecentrum, ht    10  4 7 

Antal elever som uppbär interkommunal 
skolersättning, gymnasiet, ht    469  517 453 

Varav egna ÖSGy    52  49 47 

13.1.4 Kommunal vuxenutbildning 

13.1.5 Vision 
Vision för Öckerö seglande gymnasieskola och vuxentutbildning 
 
Välkommen till Öckerö seglande gymnasieskola och vuxenutbildning 
 
På Öckerö seglande gymnasieskola och vuxentutbildning har vi havet som klassrum. Gymnasieskolan 
grundades 1999 och har nu ca 300 elever. Vi erbjuder tre program: naturvetenskapsprogrammet, 
samhällsvetenskapsprogrammet och sjöfartsprogrammet med två inriktningar, däck och maskin. Våra 
tre program har alla anknytning till havet och sjöfarten. 
På Öckerö seglande gymnasieskola erbjuder vi en krävande utbildning i ett tillåtande klimat. Vi har 
verklighetsförankrad undervisning på riktigt. 
 
Vi arbetar utifrån: 
Nyfikenhet – Alla ska känna glädje, positiv känsla och engagemang 
Öppenhet – Alla ska känna sig delaktiga, behövda, lika värda och trygga 
Tydlighet - Alla ska veta vad, när, hur och varför 
 
Våra kärnvärden 
Trygghet – hur vi känner oss 
Vi har ett medmänskligt samspel på skolan där alla vågar och får höras, synas och blir bekräftade. 
Vi respekterar varandra och lär oss att samarbeta i olika situationer iland och till sjöss. 
Arbetssätt – hur vi jobbar 
Vi känner nyfikenhet, glädje och lust att lära i nya miljöer och i utbyte med andra kulturer och 
människor. 
Vi utvecklar förmågan att reflektera, dra slutsatser, tänka kritiskt och se nya perspektiv. 
Vi tar in världen i våra klassrum och tar med vårt klassrum ut i världen. 
Skolmiljön – hur vi har det 
Vi arbetar i en inspirerande miljö nära hav och natur som stimulerar våra sinnen. 
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13.1.6 Profil 

Vision 
För att invånarna skall få förtroende för oss och våra tjänster skall vi ha 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 kan lätt få kontakt och vårt anmälningssystem upplevs som modernt och tillgängligt 

Kompetens 
För de vi är till för innebär det: 

Jag får undervisning utifrån mina behov av kompetent och utbildad personal 

Relationellt lärande som präglas av höga förväntningar på alla barn, elever och studerande 
För de vi är till för innebär det: 

Vi utgår från att alla barn, elever och studerande gör sitt bästa utifrån sina egna förutsättningar och att 
alla kan och vill lära. Det är undervisningens kvalitet och inte barnets, elevens och den studerandes 
bakgrund som är avgörande för om de når kunskapsmålen. 

 

13.1.7 Mål och satsningar 
 

Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande, 2020-2024 
Satsningar: 

- Arbeta med det förebyggande elevhälsoarbetet 

Mått  Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Andel ej återaktualiserade barn 0–12 år ett år efter 
avslutad utredning eller insats (%)  73  22 75 66 75 

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

 80  67 65   

Allmänt välbefinnande hos elever i åk 7–9, index  240  230 228 223 263 

Elever har förbättrade förutsättningar för fortsatta studier, 2020-2024 
Satsningar: 

- Utveckla arbetet med skola/arbetsliv 
- Se över organisationen för att frigöra tid för lärarna 
- Utveckla undervisningen - både lärmiljön, pedagogiken och tillgängligheten 
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Mått  Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Jag har studiero på lektionerna, andel positiva svar 
sammanvägt värde för åk 2, 5 och 9 (%)  68  63 62   

Elever i åk 9, meritvärde hemkommun, genomsnitt (17 
ämnen)  238  234 222 231 238 

Andel behöriga elever till något nationellt program på 
gymnasiet (%)  94,2  91,7 84 93,8 92,4 

Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras 
Satsningar: 

- Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet 

Mått  Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

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

 26  20 23 20 20 

Det är fel att köra rattfull oavsett fordon och situation 
(håller med helt och hållet) (%)  86  84,6    
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Barn- och utbildningsnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Mats Sundström, Ekonom 
Ärende: Barn- och elevpeng till kommunala skolor och förskolor 
Diarienummer: BOU 140/19 

 
BARN- OCH ELEVPENG TILL KOMMUNALA SKOLOR OCH 
FÖRSKOLOR 2020 
 
Förslag till beslut 
1.  Barn- och elevpeng till kommunal förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola för 2020 

fastställs i enlighet med förslag nedan. 
2.  För fördelning av resurser till förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola på Rörö samt 

grundskola, förskoleklass och fritidshem på Hälsö och Fotö används inte barn- och elevpeng 
som fördelningsprincip. 

3. Paragrafen justeras omedelbart 
 
Bakgrund 
Beräkningsmodellen för grundbeloppet i Barn- och elevpengen är i stort sett oförändrad mot föregående 
år. Barn- och elevpengen räknas fram utifrån den genomsnittliga beräknade kostnaden per barn, elev och 
verksamhet. Beloppet för årskurs 1-9 är viktad utifrån timplan. Barn- och elevpengen i förskolan och 
inom pedagogisk omsorg är viktad utifrån vistelsetid och ålder. 
 
Bidraget till kommunala förskolor, fritidshem, förskoleklass och grundskolan består av en 
grundersättning och, i vissa fall, en tilläggsresurs. Grundersättningen ska bland annat avse ersättning för 
undervisning, lärverktyg. Eventuella tilläggsresurser för en elev i behov av särskilt stöd ska vara 
individuellt bestämt utifrån elevens behov. 
 
Barn-och utbildningsförvaltningens ramtilldelning för 2020 från Kommunfullmäktige uppgår till 1%. 
 
Ärendet  
Barn-elevpengen ligger till grund för fördelning av budget 2020 till rektorer och förskolechefer. Då 
förvaltningens medelstilldelning för år 2020 är begränsad till 1%, och eftersom de kommunala 
förskolornas och skolornas verksamheter behöver anpassas till minskat barnantal, föreslås att de 
kommunala enheterna får en oförändrad elevpeng för 2020 jämfört med 2019. 
 
FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM 

Årskursintervall 2020 
Belopp/elever 

2019 
Belopp/elev Förändring 

Elever Förskoleklass 27 728 27 728 0 
Elever årskurs 1−6  47 602 47 602 0 
Elever årskurs 7−9 58 968 58 968 0 
Elever fritidshem F−årskurs 3 30 372 30 372 0 
Elever fritidshem årskurs 4−6 10 326 10 124 0 



 
 

 

 
 
FÖRSKOLA 

Årskursintervall 2020 
Belopp/elev 

2019 
Belopp/elev 

Förändring 
 

Barn 1−2 år med upp till 15 tim/vecka 76 316 76 316 0 
Barn 1−2 år med mer än 15 tim/vecka 127 194 127 194 0 
Barn 3−5 år med upp till 15 tim/vecka 52 438 52 438 0 
Barn 3−5 år med mer än 15 tim/vecka 87 396  87 396  0 

 
 
Expediering 
Rektorer 
Ekonomichef Oskar Nilsson 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
Katarina Lindgren 
Skolchef 
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Öckerö 2019-12-05 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Barn- och utbildningsnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare:  
Mats Sundström, Ekonom   

Ärende: Barn- och elevpeng fristående skolor förskolor 
Diarienummer: 141/19   

 

BARN- OCH ELEVPENG FRISTÅENDE SKOLOR 
OCH FÖRSKOLOR 2020 
 

Förslag till beslut 
1.  Barn- och elevpeng till fristående förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem för 2020 

fastställs i enlighet med förslag nedan. 

2.  Paragrafen justeras omedelbart 
 
Ärendet 
Bidraget till fristående förskolor, fritidshem, förskoleklass och grundskola ska bestå av ett grundbelopp 
och i vissa fall ett tilläggsbelopp. Grundbeloppet ska avse ersättning för undervisning, lärverktyg, 
elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader. Grundbeloppet ska bestämmas 
efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna 
verksamheten. ( Skollagen 8 kap 21-22§, 9 kap 19-20§, 10 kap 37-38§, 14 kap 15- 16§, 25 kap 11-13§.) 

Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas 
modersmålsundervisning. Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt 
bestämt utifrån elevens behov. Beslut om tilläggsbelopp fattas av chef för centrala elevhälsan. 

Beräkningsmodellen för grundbeloppet i Barn- och elevpengen är oförändrad mot föregående år. 
Barn- och elevpengen räknas fram utifrån den genomsnittliga beräknade kostnaden per barn, elev 
och verksamhet. Medellönen i Öckerö kommun används som bas i beräkningsmodellen. Beloppet 
för årskurs 1-9 är viktad utifrån timplan. Barn- och elevpengen i förskolan och inom pedagogisk 
omsorg är viktad utifrån vistelsetid och ålder. 
 
För fördelning av resurser till förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola på Rörö samt 
grundskola, förskoleklass och fritidshem på Hälsö, Fotö används inte barn- och elevpeng som 
fördelningsprincip i kommunen. Extra kostnader, 2,5 mkr exkl lokalkostnader som ingår i de 
genomsnittliga lokalkostnaden, för dessa verksamheter ingår i barn- elevpeng i fördelning till enskild 
verksamhet. 

Barn-och utbildningsförvaltningens ramtilldelning för 2020 från Kommunfullmäktige har ökat med 1%. 
De fristående enheterna erhåller liksom förvaltningen 1% ökning på 2019 års barn- och elevpeng.  
 

Ekonomi 



 
 

 

En procents ökning av elevpengen innebär en kostnadsökning om totalt cirka 390 tkr jämfört med 
2019. Beräkningen baseras på förutsättningen att aktuellt barn- och elevantal för november månad 
2019, motsvarar genomsnittligt antal år 2020. 
 

 

 

FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM 

Årskursintervall 2020 
Belopp/elever 

2019 
Belopp/elev Förändring 

Elever Förskoleklass 48 827 48 344 483 
Elever årskurs 1-6  94 797 93 858 939 
Elever årskurs 7-9 105 243 104 201 1 042 
Elever fritidshem F-årskurs 3 51 472 50 962 510 
Elever fritidshem årskurs 4-6 17 499 17 326 173 
 

Årskursintervall 2020 
Belopp/elev 

2019 
Belopp/elev 

Förändring 
 

Barn 1-2 år med upp till 15 tim/vecka 109 316 108 234 1 082 
Barn 1-2 år med mer än 15 tim/vecka 182 194 180 390 1 804 
Barn 3-5 år med upp till 15 tim/vecka 74 335 73 599 736 
Barn 3-5 år med mer än 15 tim/vecka 123 892 122 665 1 227 
 
 
Expediering av beslut 
Fristående förskolor och skolor 
Ekonomichef Oskar Nilsson 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
Katarina Lindgren 
Skolchef 
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Öckerö 2019-12-05 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Barn- och utbildningsnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare:  
Mats Sundström, Förvaltningsekonom   

Ärende: Elevpeng fristående gymnasieskolor 
Diarienummer: BOU 142/19   

 

ELEVPENG FRISTÅENDE GYMNASIER 2020 
 

Förslag till beslut 
1. Elevpeng till fristående gymnasieskolor för 2020 fastställs i enlighet med förslag nedan. 

2. Paragrafen justeras omedelbart 

 
Ärendet (sammanfattning) 
Bestämmelser om ersättningar till fristående gymnasieskolor innebär att bidraget ska grundas på kommunens 
budget för den egna gymnasieskolan. Kommunen ska för varje gymnasieprogram som kommunen erbjuder 
fastställa bidraget per elev som består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. 

Med program eller utbildning som kommunen erbjuder avses utbildning i egen regi alternativt genom ett 
samverkansavtal. 

Grundbeloppet ska avse ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration 3 procent, 
moms 6 procent och lokalkostnader.  

Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas 
modersmålsundervisning. Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt bestämt 
utifrån elevens behov. Tilldelning av eventuella tilläggsbelopp sker via ett ansökningsförfarande på fastställd 
blankett 

Beslut om tilläggsbelopp fattas av chef för centrala elevhälsan. 

För utbildning på nationella program och nationella inriktningar som hemkommunen erbjuder, ska 
grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelningar av resurser till det 
programmet eller den inriktningen.  

För utbildning på särskilda varianter ska hemkommunen betala det grundbelopp som har beslutats i varje särskilt 
fall av Statens skolverk (SL 16 kap 52-55 §).  

För utbildning på program som inte finns i egen regi men inom samverkansavtal ska hemkommunen betala det 
grundbelopp som beslutats i kommunens fastställda prislista. För utbildning på program som inte finns i egen 
regi och ej heller inom samverkansavtalet ska hemkommunen betala det grundbelopp som beslutats enligt 
riksprislistan.  

Programinriktat val för grupp: Programpris samt schablontillägg om 7 400 kr/år. Yrkesintroduktion för grupp: 
Närmaste programpris samt schablontillägg om 15 800 kr/år. I tillägget ingår bland annat ersättning för 
grundskolans ämnen (jfr Skolverkets belopp). 

 
 



 
 

 

Ekonomi 
 

Program Benämning Inriktning 
Grund-
belopp 

Varav 
lokal-
kostnad 

Varav 
skol-
måltid 

Adm 
 3 % 

Moms  
6 % Summa 

BF  
Barn- och 
fritidsprogr. Gemensamt år 1 103 800 20 500 4 200 3 114 6 415 113 329 

    Fritid och hälsa 103 800 20 500 4 200 3 114 6 415 113 329 

    Pedagogiskt arbete 103 800 20 500 4 200 3 114 6 415 113 329 

    Socialt arbete 103 800 20 500 4 200 3 114 6 415 113 329 

BA 
Bygg- och 
anläggning Gemensamt år 1 117 000 27 300 3 800 3 510 7 231 127 741 

    Anläggningsfordon 
          Husbyggnad 117 000 27 300 3 800 3 510 7 231 127 741 

    Mark och anläggning 117 000 27 300 3 800 3 510 7 231 127 741 

    Måleri 117 000 27 300 3 800 3 510 7 231 127 741 

    Plåtslageri 117 000 27 300 3 800 3 510 7 231 127 741 

EE El- och energiprogr. Gemensamt år 1 107 900 24 300 4 300 3 237 6 668 117 805 

    Automation 107 900 24 300 4 300 3 237 6 668 117 805 

    

Dator- och 
kommunikations-
teknik 107 900 24 300 4 300 3 237 6 668 117 805 

    Elteknik 107 900 24 300 4 300 3 237 6 668 117 805 

    Energiteknik 107 900 24 300 4 300 3 237 6 668 117 805 

EK 
Ekonomi-
programmet Gemensamt år 1 76 200 16 000 4 700 2 286 4 709 83 195 

    Ekonomi 76 200 16 000 4 700 2 286 4 709 83 195 

    Juridik 76 200 16 000 4 700 2 286 4 709 83 195 

ES 
Estetiska 
programmet Bild 95 600 20 700 5 300 2 868 5 908 104 376 

    Dans  110 700 21 800 5 300 3 321 6 841 120 862 

    Estetik och media 105 300 22 300 4 800 3 159 6 508 114 967 

    Musik  126 600 20 900 4 300 3 798 7 824 138 222 

    Teater 102 500 24 200 5 300 3 075 6 335 111 910 

FT 
Fordons- och 
transport Gemensamt år 1 133 100 45 400 4 200 3 993 8 226 145 319 

    Godshantering 149 000 57 000 5 300 4 470 9 208 162 678 

    Karosseri och lack 141 000 51 100 3 700 4 230 8 714 153 944 

    
Lastbil och mobila 
maskiner 146 300 60 700 3 600 4 389 9 041 159 730 

    Personbil 140 500 48 800 4 400 4 215 8 683 153 398 

    Transport 182 900 50 300 4 900 5 487 11 303 199 690 

HA 
Handels- och 
admin. Gemensamt år 1 90 900 17 300 4 600 2 727 5 618 99 245 

    Administrativ service 90 900 17 300 4 600 2 727 5 618 99 245 

    Handel och service 90 900 17 300 4 600 2 727 5 618 99 245 

HV 
Hantverks-
programmet Florist 

          Frisör 97 600 27 900 3 500 2 928 6 032 106 560 



 
 

 

    Textildesign 123 800 41 300 3 500 3 714 7 651 135 165 

    

Hår- och 
makeupstylist 
(Göteborg) 88 800 23 100 3 500 2 664 5 488 96 952 

HT 
Hotell- och 
turismprogr. Gemensamt år 1 93 300 18 600 4 300 2 799 5 766 101 865 

    Hotell och konferens 93 300 18 600 4 300 2 799 5 766 101 865 

    Turism och resor 93 300 18 600 4 300 2 799 5 766 101 865 

HU 
Humanistiska 
progr. Gemensamt år 1 86 100 17 500 5 400 2 583 5 321 94 004 

    Kultur 86 100 17 500 5 400 2 583 5 321 94 004 

    Språk 86 100 17 500 5 400 2 583 5 321 94 004 

IN 
Industritekniska 
progr. 

Inriktning får börja 
år 1 136 200 35 000 4 500 4 086 8 417 148 703 

    
Driftsäkerhet och 
underhållsteknik 136 200 35 000 4 500 4 086 8 417 148 703 

    Processteknik 136 200 35 000 4 500 4 086 8 417 148 703 

    
Produkt- och 
maskinteknik 136 200 35 000 4 500 4 086 8 417 148 703 

    Svetsteknik 136 200 35 000 4 500 4 086 8 417 148 703 

NB Naturbruksprogr. 
Djur (Göteborgs 
pris) 109 900 26 700 3 500 3 297 6 792 119 989 

NA Naturvetenskapspr. Gemensamt år 1 79 900 16 400 4 700 2 397 4 938 87 235 

    Naturvetenskap 79 900 16 400 4 700 2 397 4 938 87 235 

    
Naturvetenskap och 
samhälle 79 900 16 400 4 700 2 397 4 938 87 235 

RL 
Restaurang o. 
livsm. Gemensamt år 1 126 300 37 800 2 800 3 789 7 805 137 894 

    Bageri och konditori 126 300 37 800 2 800 3 789 7 805 137 894 

    
Färskvaror och 
delikatesser 126 300 37 800 2 800 3 789 7 805 137 894 

    Kök och servering  126 300 37 800 2 800 3 789 7 805 137 894 

SA 
Samhälls-
programmet Gemensamt år 1 76 500 14 600 4 800 2 295 4 728 83 523 

    Beteendevetenskap 76 500 14 600 4 800 2 295 4 728 83 523 

    
Medier, information 
och kommunikation 82 200 18 200 4 800 2 466 5 080 89 746 

    Samhällsvetenskap 76 500 14 600 4 800 2 295 4 728 83 523 

TE Teknikprogrammet Gemensamt år 1 84 600 18 000 4 800 2 538 5 228 92 366 

    
Design och 
produktutveckling 84 600 18 000 4 800 2 538 5 228 92 366 

    
Informations- och 
medieteknik 84 600 18 000 4 800 2 538 5 228 92 366 

    Produktionsteknik 84 600 18 000 4 800 2 538 5 228 92 366 

    
Samhällsbyggande 
och miljö 84 600 18 000 4 800 2 538 5 228 92 366 

    Teknikvetenskap 84 600 18 000 4 800 2 538 5 228 92 366 

VF 
Vvs- och 
fastighetspr. Gemensamt år 1 113 400 27 300 3 600 3 402 7 008 123 810 

    Fastighet 113 400 27 300 3 600 3 402 7 008 123 810 

    
Kyl- och 
värmepumpsteknik 113 400 27 300 3 600 3 402 7 008 123 810 



 
 

 

    Ventilationsteknik 113 400 27 300 3 600 3 402 7 008 123 810 

    Vvs 113 400 27 300 3 600 3 402 7 008 123 810 

VO 
Vård- och 
omsorgspr. År 1 - 3 94 400 17 700 5 600 2 832 5 834 103 066 

IB 
International 
Baccalaureate    92 700 13 500 4 000 2 781 5 729 101 210 

  
         
 
 
Expediering av beslut 
Förvaltningsekonom 
Rektor Stefan Carmesund 
Berörda fristående gymnasieskolor 
 
 
 
Underskrift av berörd chef 
Underskrift 
 
 
 
Namnförtydligande 
Katarina Lindgren 
 
 
 
Titel 
Skolchef 
 
Datum  
2019-12-05 
 
 



 

 
  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 2019-11-28 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Barn- och utbildningsnämnden 

 

Handläggare: Malin Fogelström, verksamhetsutvecklare  
Ärende: Verksamhetsplan och intern kontrollplan  
Diarienummer: BOU 136/19 

 

Verksamhetsplan och intern kontrollplan 
 
Förslag till beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner den framtagna interna kontrollplanen. 

2. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen om verksamhetsplan 2020. 

Ärendet (sammanfattning) 
Varje år formulerar barn- och utbildningsförvaltningen en verksamhetsplan som dels syftar 
till att beskriva förutsättningar för verksamheten så som lagar, strategier, planer policys etc. 
men som också syftar till att vara ett strategiskt dokument där förvaltningen kan beskriva 
viktiga strategiska utmaningar samt hur förvaltningen ska arbeta med dessa.  
 
Genom SWOT-analys har förvaltningen prioriterat tre utmaningar och viktiga strategiska 
områden. För 2020 är dessa: kompetensförsörjning, elevnärvaro samt likvärdighet.  
 
I verksamhetsplanen beskrivs hur förvaltningen ska arbeta för att stärka arbetet inom dessa 
områden. Som en del av verksamhetsplanen finns också den interna kontrollplanen som 
barn- och utbildningsnämnden beslutar om. Den interna kontrollplanen är en 
riskbedömning på de uppgifter som finns i uppdragshandlingen för barn- och 
utbildningsnämnden.   
 
Ekonomi 
Kan få ekonomiska konsekvenser om riskerna inträffar. 
 
Underskrift av berörd chef 
 
Katarina Lindgren 
Skolchef 
2019-12-28 
 
Expediering av beslut 
Katarina Lindgren, skolchef 
Malin Fogelström, verksamhetsutvecklare 
 



Intern kontrollplan 2020  
 
 
 
 

* Risk- och sannolikhetsbedömning - 
   Låg: 1-3 
   Medel: 4-9 
   Hög: 12-16 
 
 
 

Uppgift Risk/händelse Riskminimering/ metod Ansvar Rapport RVB
* 

      

Inom alla 
verksamheter 
 

Svårt att rekrytera och 
behålla behörig personal. 

Fortsatt arbete med en 
attraktiv arbetsplats, samt 
heltidsresan. 

Skolchef 
Barn- och 
utbildningsnämn
den 

9 

Förskola 

 
Personalomsättning som 
leder till bristande kontinuitet 
i verksamheten. 
 

Fortsatt arbete med en 
attraktiv arbetsplats, samt 
heltidsresan. 

Skolchef 
Barn- och 
utbildningsnämn
den 

9 

Fritidshem 

Risk för att läroplan inte 
följs, och att kvalitén blir 
undermålig, då vissa 
pedagoger saknar 
behörighet. 

Stärka arbetet kring 
mentorskap till icke 
behöriga. 

Rektor Skolchef 9 

Grundskola 

Nyanlända elever får inte det 
som är skolans skyldighet 
enligt lag. 
 

Inventera kommunens 
resurser. 
Rikta kompetensen till 
någon enhet som tar emot 
elevgruppen. 
 

Skolchef i 
samråd med 
rektorer 

Barn- och 
utbildningsnämn
den 

5 

Grundskolan 
Bristande likvärdighet i 
bedömning av Nationella 
prov. 

Arbeta med 
sambedömning mellan 
skolorna, för att öka 
likvärdigheten samt 
rättssäkerheten. 

Rektorer Skolchef 8 

Grundskolan 
Gymnasiet 

Elevers frånvaro; hög 
frånvaro bidrar till lägre 
måluppfyllelse. 

Tillsätta arbetsgrupp som 
tar fram metoder och 
rutiner kring åtgärdande 
och förebyggande arbete, i 
samverkan med 
socialförvaltningen. 

Ledningsgrupp Skolchef 7 

Vuxen-
utbildningen 

Inga kurser erbjuds i egen 
regi, vilket kan göra det svårt 
för vissa grupper. 

Följa ansökningar för att 
se över vad vi kan behöva 
att erbjuda. 

Rektor för 
vuxenutbildnin
gen 

Skolchef 5 



 

Öckerö 2019-11-28 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Barn- och utbildningsnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Andreas Persson, Verksamhetsadministratör 
Ärende: Ändrat brytdatum för barnomsorgen 
Diarienummer: BOU 135/19 

 

Brytdatum förskola 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
Ändra brytdatum i barnomsorgen, från ÅÅ-06-30 till ÅÅ-07-31.  
 
Ärendet (sammanfattning) 
I nuläget är brytdatumet ÅÅ-06-30, vilket innebär att barnet går från att tillhöra förskolan 
till att tillhöra grundskolan. Brytdatumet är också aktuellt när barnen i förskolan börjar 
omfattas av den allmänna förskolan (3-5 år). Brytdatumet uppfattas som otydligt av 
vårdnadshavare. Förslaget är därför att brytdatumet ska ändras för att mer tydligt följa 
grundskolans läsårstider.  
 
Beredning 
I Öckerö kommun tillämpas en förskole/fritidshemavgift 12 månader om året. I nuläget är 
övergången mellan förskolan och grundskolan den ÅÅ-06-30. Om vårdnadshavarna 
bedömer att barnet har behov av barnomsorg så börjar de betala den första juli.  
 
Enligt skollagen (2010:900) kap 14. § 3. Ska varje kommun erbjuda en placering i ett 
fritidshem för elever som går i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. En förutsättning 
för att en elev ska erbjudas en fritidshemsplacering är alltså att barnet går i förskoleklass 
eller grundskola. I nuläget kan det i vissa fall vara så att hushållen debiteras för en 
fritidshemsplacering innan en placering görs i förskoleklassen. Att ändra brytdatumet till 
ÅÅ-07-31 skulle innebära att hushållet börjar betala för fritidshemsplaceringen samma 
månad som skolstarten. 
 
Ekonomi 
Bedömningen är att införandet inte har några större ekonomiska konsekvenser för 
kommuninvånarna. Om vårdnadshavarna väljer att ha en fritidshemsplacering i samband 
med att barnet övergår från förskola till grundskola tillkommer en avgift för fritidshemmet. 
Denna avgift är lägre än den för förskolan (Se bilaga). Skillnaden, under antagande att 
familjen har ett och inte fler barn, är 475 kr för en månad. Detta är då den största skillnaden i 
avgift som kan uppstå för ett enskilt hushåll.  
 
Detta innebär att kommunen kommer att få en marginellt ökad intäkt på maximalt 38950 kr, 
om alla barn som går i förskola i kommunal regi ska ha en fritidshemsplacering. 



 
Bedömning 
Utifrån samlade synpunkter från skoladministratörerna skulle ett förändrat brytdatum 
innebära ökad tydlighet för vårdnadshavare och därmed en förståelse om varför de ska betala 
avgiften. Skoladministratörerna får frågor om varför vårdnadshavarna ska betala för en 
fritidshemsplacering från och med ÅÅ-07-01 men som inte utnyttjas innan skolstart.  
 
Expediering av beslut 
Skoladministratörer 
 
Bilagor 
- 
 
Underskrift av berörd chef 
 
Underskrift 
 
Namnförtydligande: Katarina Lindgren  
 
Titel: Skolchef 
 
Datum  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga: Avgifter för förskola och fritidshem 

Avgiftens storlek för barnen beräknas i procent av hushållets sammanlagda månadsinkomst 
(brutto, för närvarande 11 000–47 490 kronor) enligt följande, där barn 1 är det yngsta 
barnet i familjen: 

Förskola 1-2 år 
Barn 1: 3 % av avgiftsgrundande inkomst, max 1 425 kronor/månad 
Barn 2: 2 % av avgiftsgrundande inkomst, max 950 kronor/månad 
Barn 3: 1 % av avgiftsgrundande inkomst, max 475 kronor/månad 
Barn 4: Ingen avgift 

Förskola 3-5; mer än 15 tim/vecka 
15 tim per vecka är avgiftsfri. Nedan anges avgift utöver de 15 timmarna 
Barn 1: 3% av avgiftsgrundande inkomst. Max 1025 kronor/månad 
Barn 2: 2% av avgiftsgrundande inkomst. Max 683 kronor/månad 
Barn 3: 1% av avgiftsgrundande inkomst. Max 342 kronor/månad 
Barn 4: Ingen avgift 

Fritidsverksamhet erbjuds barn 6-12 år under den del av dagen då eleverna inte går i skolan 
och under lov. Avgift för endast fritids på lovet är 100 kronor per dag. 

Fritidshem 
Barn 1: 2 % av avgiftsgrundande inkomst, max 950 kronor/månad 
Barn 2: 1 % av avgiftsgrundande inkomst, max 475 kronor/månad 
Barn 3: 1 % av avgiftsgrundande inkomst, max 475 kronor/månad 
Barn 4: Ingen avgift 
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Öckerö 2019-11-04 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Barn- och utbildningsnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Jacob Österlund 
Ärende: Sammanträdesplan för barn- och utbildningsnämnden 2020 
Diarienummer: BOU 120/19 

 

Sammanträdesplan för barn- och 
utbildningsnämnden 2020 
 

Förslag till beslut 
Sammanträdesplan för barn- och utbildningsnämnden 2020 godkänns. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
En sammanträdesplan tillika nämndprocessplan har tagits fram för 2020. 

Vid behov kan sammanträden läggas till eller ställas in. Den godkända 
sammanträdesplanen publiceras på kommunens hemsida för att allmänheten ska 
kunna ta del av informationen och bättre kunna följa med i beslutsprocesserna. 
 
Beredning 
Tidplanen har granskats av flera instanser och därefter justerats. Efter att 
kommunstyrelsens tidplan är bestämd tar nämndsekreterare utifrån den samt 
datum för ekonomiska prognoser fram ett förslag till sammanträdesplan för barn- 
och utbildningsnämnden. Förvaltningsledningen har sedan anpassat planen till 
förvaltningens planering, vilket utgör det slutliga förslaget. 

 
Ekonomi 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
 
Expediering av beslut 
Ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
FSG BUF 
 



 
 

 

 
Bilagor 
Sammanträdesplan för barn- och utbildningsnämnden 2020 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
Tannaz Ghaderi 
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 DEADLINE 
HANDLINGAR 

UTSKICK 
BEREDNING BEREDNING 

UTSKICK TILL 
SAMMANTRÄ

DE 
SAMMANTRÄDE 

 Onsdag kl 8.00 Tors 16/1 Mån 20 januari Ons 22/1 Ons 29 januari 

 Onsdag kl 8.00 Tors 5/3 Mån 9 mars Ons 11/3 Ons 18 mars 

Heldag inkl  
 Planering UH1 Onsdag kl 8.00 Tors 16/4 Mån 20 april Ons 22/4 Ons 29 april 

 Onsdag kl 8.00 Tors 4/6 Mån 8 juni Ons 10/6 Onsdag 17 juni 

      

 Onsdag kl 8.00 Tors 3/9 Mån 7 september Ons 9/9 Ons 16 september 

 Onsdag kl 8.00 Tors 8/10 Mån 12 oktober Ons 14/9 Ons 21 oktober 

 Onsdag kl 8.00 Tors 5/11 Mån 9 november Ons 11/11 Ons 18 november 

 Onsdag kl 8.00 Tors 26/11 Mån 30 november Ons 2/12 Ons 9 december 

 
Sammanträden börjar kl 8.30 
Beredningar börjar kl 13.00 
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Organisationsförändringar inför budget 2020 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner organisationsförändringarna inför 
budget 2020 
 
Ärendet (sammanfattning) 
För att kunna ställa om våra verksamheter för den budgetram som tilldelats Barn- 
och utbildningsförvaltningen 2020, behöver vi se över vår organisation. 
 
Organisationsförändringar inför budget 2020 
Utgångspunkten för förändringarna är att organisera barn- och elevgrupperna för 
att kunna öka samordningsvinsterna Vi kommer fortlöpande att behöva se över 
organisationen för att se till att våra resurser används så effektivt som möjligt. 
 
I anslutning till förändringen av organisation har också en konsekvensbeskrivning 
och riskbedömning tagits fram. Vi kommer att arbeta vidare med den på APT, LSG 
och FSG. 
 
Expediering av beslut 
Kommunstyrelsen 
Katarina Lindgren, förvaltningschef 
Mats Sundström, ekonom 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
_____________________ 
Katarina Lindgren 
Skolchef 
2019-12-05 



Barn- och utbildningsförvaltningen 
Organisationsförändringar inför budget 2020 
 
 

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

Ram 2020 

Ram 2019 324 727 
Målgruppsförändring -1 400 
Personalförstärkning familjecentral 220 
Årets tilldelning 1 % 3 247 

326 794 
 
Barn- och utbildningsnämndens målgruppsförändringar resulterar i -1,4 mkr. Detta 
beror på en sammantagen negativ befolkningsförändring inom verksamhetens 
åldersgrupper. Nämnden har fått årets tilldelning med 3,3 mkr. Tilldelning för 
personalförstärkning till den nya familjecentralen görs med 0,2 mkr. 
 
Kostnaderna för 2020 beräknas öka med ca 3 % vilket innebär en effektivisering på 
6,5 miljoner kronor för 2020. Ett negativt resultat för 2019 kommer att läggas till 
detta, troligtvis ytterligare minst 5 miljoner kronor. 
 
 
Organisationsförändringar inför budget 2020 
 
För att kunna ställa om våra verksamheter för den budgetram som tilldelats Barn- 
och utbildningsförvaltningen 2020, behöver vi se över vår organisation. 
Utgångspunkten för förändringarna är att organisera barn- och elevgrupperna för att 
kunna öka samordningsvinsterna. I anslutningen till detta behöver vi se över 
bemanningen utifrån behörighet, så att vi har rätt behörighet i alla verksamheter. Vi 
kommer fortlöpande att behöva se över organisationen för att se till att våra resurser 
används så effektivt som möjligt. 
 
Utöver de anpassningar som görs inom respektive verksamhet föreslår vi 
nedanstående åtgärder för att klara budget 2020. 
 

Område Aktivitet Tid Ekonomisk Konsekvens 
Hönö/Fotö   effekt (helår)  
Hönö/Fotö 
Förskola 

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

Ht 2020 
alt sen 
vår 2020 

Ca 1 250 – 2 000 
tkr (3 000 tkr) 

Två avdelningar 
mindre fram till nya 
förskolan är klar. 
 



fram till Hedens nya förskola 
öppnar. 
 
Frigör lokaler för särskola och 
grundskola. 
 
Eventuellt se över 
öppettiderna på Kaprifolen 
under vt 2020. 

– Vt/Ht 
2021? 

Frigör lokaler på 
Heden, till särskola 
och åk 7-9. Kräver 
ombyggnad på 
Heden, innan ht 
2020. 
 
Finns inga platser att 
erbjuda på Hönö, 
hänvisas till Fotö och 
Öckerö. 
 

Fotö 
Förskola & 
fritidshem 

Samordna morgon eller 
eftermiddag för förskola och 
fritidshem på Fotö. 

Från  
april vt 
2020 

Ca 300 tkr (600 
tkr) 

Minska öppettider 
på totalen genom 
samordning. 
 

Bergagård/ 
Heden 
Förskole-
klass 

Förskoleklass från Heden 
flyttar till Bergagård. 
 

Ht 2020 Dessa två åtgärder 
ger ca 500 tkr (1 
000 tkr) 

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

Bergagård/ 
Fotö/ 
Heden 
Skola 

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

Ht 2020 Dessa två åtgärder 
ger ca 500 tkr (1 
000 tkr) 

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

Roses Roses flyttas till modul på 
Bergagård. 

Ht 2020 50 tkr (100 tkr) Lokalkostnad 
 
Ha verksamheten i 
anslutning till en 
skola. 
 

  



Område Aktivitet Tid Ekonomisk Konsekvens 
Hälsö/Rörö/ 
Öckerö 

  effekt (helår)  

Hälsö 
Förskola 

Se över möjligheterna att flytta 
Hälsö förskola till Hälsö skola. 

Ht 2020 Hyran för Hälsö 
förskola (200 tkr).  

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

Hälsö 
Förskola & 
fritidshem 

Samordna morgon eller 
eftermiddag för förskola och 
fritidshem på Hälsö. 

Från 
april 
2020 

Ca 300 tkr (600 
tkr) 

Minska öppettider 
på totalen genom 
samordning. 
 

Rörö 
Förskola & 
fritidshem 

Samordna morgon eller 
eftermiddag för förskola och 
fritidshem på Rörö. 
 

Under vt 
2020 

Ca 300 tkr (600 
tkr) 

Minska öppettider 
på totalen genom 
samordning. 
 

Hälsö/Öckerö 
Skola 

Årskurs F – 3 flyttar till 
Kompassen från Bratteberg. 
 
Årskurs 4 - 6 flyttar till 
Bratteberg från Hälsö och 
Kompassen. 
 
Fritidsklubb för årskurs 4 till 
16.00 på Bratteberg (fortsatt 
fritids på Kompassen) 
 
 

Ht 2020 Ca 1 000 tkr (2 
000 tkr) 

Minskar behovet 
av resor under 
skoldagen. 
 
Samla elever i 
samma årskurs på 
ett ställe ger 
möjlighet till 
effektivare 
verksamhet. 
 
Samla kompetens 
för elever i samma 
ålder på en skola. 
 
Bättre utnyttjande 
av lokaler. 
 
Resor för elever 
från Hälsö i 
årskurs 4 - 6. 
 

Välkomsten Välkomsten för nyanlända på 
Kompassen. 

  Samla kompetens 
på ett ställe. 

Område Aktivitet Tid Ekonomisk Konsekvens 
Åk 7 – 9   effekt (helår)  
Åk 7 – 9, 
Bratteberg 
och Heden 

Se över nedanstående inför ht 
2020: 

• 5 klasser i åk 7 och 8? 
• Språkval? 
• Samordningsvinster 

mellan Lila gruppen, 
Studio 1 & 2 och 
Studiecentrum? 

• Halvklasser? 
• Extra resurser? 

Ht 2020 Ca 1 000 tkr (2 
000 tkr) 

Mindre flexibilitet 
med 5 klasser i 
stället för 6 per 
årskurs och färre 
språkval. 

Område Aktivitet Tid Ekonomisk Konsekvens 
ÖSGy & Vux   effekt (helår)  
ÖSGy Fortsätta arbetet med att 

effektivisera kostnaderna kring 
Ht 2020 
 

Ca 500 tkr (1000 
tkr) 

 



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

Område Aktivitet Tid Ekonomisk Konsekvens 
BUF centralt   effekt (helår)  
HLR Se över upplägget Ht 2020   
Makespace Se över upplägget Ht 2020 120 tkr (250 tkr)  
Summa   Ca 5 200 tkr för 

2020 
 

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



BALANSLISTA 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖCKERÖ KOMMUN 
 
 
 
ÄRENDE     HANDLÄGGARE 

 

BUN 2019-12-11 

Beslutsärenden 
Nämndplanering 2020    Jacob Österlund 
Uppdragshandling 2    Malin Fogelström 
Barn- och elevpeng    Mats Sundström 
Beslut intern kontrollplan    Malin Fogelström 
Flytta brytpunkt mellan förskola och skola från 1/7 till 1/8  Andreas Persson 
 
  
Information 
Muntlig prognos    Katarina/Mats 
Information om verksamhetsplan   Malin Fogelström 
Skolchefen informerar    Katarina Lindgren 
Organisation och budget 2020   Katarina Lindgren 
Förskoleplanering    Andreas Persson 
Rapporter om kränkande behandling    Andreas Persson 
Rapport GR     Ordf och skolchef  
 

 

 

2020 
Mitten av våren: namnbyte på Västergårdsskolan till Björkö skola 
 

Ärenden som återkommer vid varje sammanträde: 

Redovisning av delegationsbeslut    Jacob Österlund 
Skolchefen informerar    Skolchef 
Förskoleplanering (mer ingående i maj)   Andreas Persson 
Rapport GR     Ordf och skolchef 
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) 
 


	1a. dagordning 2019-12-11
	2a. TU UH 2 och budget 2020
	2b. Uppdragshandling II 2020
	1 Centrala elevhälsan
	1.1 UPPDRAG
	1.1.1 Vision

	1.2 Uppgift
	1.2.1 Tillse att det finns tillgång till skolsköterska, kurator, skolläkare, skolpsykolog och logoped i grundskolan
	1.2.2 Mottagande i grundsärskola
	1.2.3 Tillse att det finns tillgång till skolsköterska och skolläkare i gymnasiet
	1.2.4 Mottagande i  gymnasiesärskola
	1.2.5 Bedriva särvuxverksamhet
	1.2.6 Profil
	Vision
	Bemötande
	Tillgänglighet
	Kompetens
	Relationellt lärande som präglas av höga förväntningar på alla barn, elever och studerande

	1.2.7 Mål och satsningar
	Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande, 2020-2024
	Elever har förbättrade förutsättningar för fortsatta studier, 2020-2024



	2 Hedens förskola, förskoleklass, skola 1-6, grundsärskola och fritidshem
	2.1 UPPDRAG
	2.1.1 Vision
	2.1.2 Uppgift
	Bedriva förskoleverksamhet
	Bedriva förskoleklassverksamhet
	Bedriva fritidshemsverksamhet
	Bedriva grundskoleverksamhet
	Bedriva grundsärskoleverksamhet

	2.1.3 Profil
	Vision
	Bemötande
	Tillgänglighet
	Kompetens
	Relationellt lärande som präglas av höga förväntningar på alla barn, elever och studerande

	2.1.4 Mål och satsningar
	Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande, 2020-2024
	Elever har förbättrade förutsättningar för fortsatta studier, 2020-2024
	Valfriheten inom förskola och barnomsorg ska öka, 2020
	Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras



	3 Hedens skola 7-9
	3.1 UPPDRAG
	3.1.1 Vision
	3.1.2 Uppgift
	Bedriva grundskoleverksamhet årskurs 7-9

	3.1.3 Profil
	Vision
	Bemötande
	Tillgänglighet
	Kompetens
	Relationellt lärande som präglas av höga förväntningar på alla barn, elever och studerande

	3.1.4 Mål och satsningar
	Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande, 2020-2024
	Elever har förbättrade förutsättningar för fortsatta studier, 2020-2024
	Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras



	4 Bergagårdsskolan och fritidshem
	4.1 UPPDRAG
	4.1.1 Vision
	4.1.2 Uppgift
	Bedriva förskoleklassverksamhet
	Bedriva fritidshemsverksamhet
	Bedriva grundskoleverksamhet

	4.1.3 Profil
	Vision
	Bemötande
	Tillgänglighet
	Kompetens
	Relationellt lärande som präglas av höga förväntningar på alla barn, elever och studerande

	4.1.4 Mål och satsningar
	Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande, 2020-2024
	Elever har förbättrade förutsättningar för fortsatta studier, 2020-2024
	Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras



	5 Fotö förskola, förskoleklass, skola och fritidshem
	5.1 UPPDRAG
	5.1.1 Vision
	5.1.2 Uppgift
	Förskola
	Förskoleklass
	Fritidshem
	Grundskola

	5.1.3 Profil
	Vision
	Bemötande
	Tillgänglighet
	Kompetens
	Relationellt lärande som präglas av höga förväntningar på alla barn, elever och studerande

	5.1.4 Mål och satsningar
	Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande, 2020-2024
	Elever har förbättrade förutsättningar för fortsatta studier, 2020-2024
	Valfriheten inom förskola och barnomsorg ska öka, 2020
	Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras



	6 Vipekärrs och Kaprifolens förskola
	6.1 UPPDRAG
	6.1.1 Vision
	6.1.2 Uppgift
	Bedriva förskoleverksamhet

	6.1.3 Profil
	Vision
	Engagemang
	Tillgänglighet
	Kompetens
	Relationellt lärande som präglas av höga förväntningar på alla barn, elever och studerande

	6.1.4 Mål och satsningar
	Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande, 2020-2024
	Valfriheten inom förskola och barnomsorg ska öka, 2020
	Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras



	7 Björkö förskola, förskoleklass, skola och fritidshem
	7.1 UPPDRAG
	7.1.1 Vision
	7.1.2 Uppgift
	Bedriva förskoleverksamhet
	Bedriva verksamhet i förskoleklass
	Bedriva verksamhet i fritidshem
	Bedriva grundskola

	7.1.3 Profil
	Vision
	Bemötande
	Tillgänglighet
	Kompetens
	Relationellt lärande som präglas av höga förväntningar på alla barn, elever och studerande

	7.1.4 Mål och satsningar
	Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande, 2020-2024
	Elever har förbättrade förutsättningar för fortsatta studier, 2020-2024
	Valfriheten inom förskola och barnomsorg ska öka, 2020
	Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras



	8 Högåsens, Brattebergs och Hälsö förskola
	8.1 UPPDRAG
	8.1.1 Vision
	8.1.2 Uppgift
	Bedriva förskola för barn 1-5 år

	8.1.3 Profil
	Vision
	Bemötande
	Tillgänglighet
	Kompetens
	Relationellt lärande som präglas av höga förväntningar på alla barn, elever och studerande

	8.1.4 Mål och satsningar
	Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande, 2020-2024
	Valfriheten inom förskola och barnomsorg ska öka, 2020
	Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras



	9 Brattebergsskolan och Hälsö förskoleklass, skola och fritidshem
	9.1 UPPDRAG
	9.1.1 Vision
	9.1.2 Uppgift
	Bedriva förskoleklassverksamhet
	Bedriva fritidshemsverksamhet för barn 6-12 år
	Bedriva grundskoleverksamhet åk 1-6

	9.1.3 Profil
	Vision
	Bemötande
	Tillgänglighet
	Kompetens
	Relationellt lärande som präglas av höga förväntningar på alla barn, elever och studerande

	9.1.4 Mål och satsningar
	Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande, 2020-2024
	Elever har förbättrade förutsättningar för fortsatta studier, 2020-2024
	Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras



	10 Brattebergsskolan 7-9
	10.1 UPPDRAG
	10.1.1 Vision
	10.1.2 Uppgift
	Bedriva grundskoleverksamhet
	Bedriva grundskolesärverksamhet

	10.1.3 Profil
	Vision
	Bemötande
	Tillgänglighet
	Kompetens
	Relationellt lärande som präglas av höga förväntningar på alla barn, elever och studerande

	10.1.4 Mål och satsningar
	Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande, 2020-2024
	Elever har förbättrade förutsättningar för fortsatta studier, 2020-2024
	Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras



	11 Kompassen fskl, skola och fritidshem & Rörö fsk, fskl, skola och fritidshem
	11.1 UPPDRAG
	11.1.1 Vision
	11.1.2 Uppgift
	Bedriva förskoleverksamhet på Rörö
	Bedriva förskoleklass
	Bedriva fritidshem
	Bedriva grundskola

	11.1.3 Profil
	Vision
	Bemötande
	Tillgänglighet
	Kompetens
	Relationellt lärande som präglas av höga förväntningar på alla barn, elever och studerande

	11.1.4 Mål och satsningar
	Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande, 2020-2024
	Elever har förbättrade förutsättningar för fortsatta studier, 2020-2024
	Valfriheten inom förskola och barnomsorg ska öka, 2020
	Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras



	12 Kulturskolan
	12.1 UPPDRAG
	12.1.1 Vision
	12.1.2 Kulturskolans ledord för verksamheten
	12.1.3 Uppgift
	Bedriva musikundervisning; bleckblås, träblås, piano, slagverk, gitarr, sång och orkesterverksamhet
	Bedriva drama- och dansundervisning
	Bedriva filmundervisning

	12.1.4 Profil
	Vision
	Bemötande
	Tillgänglighet
	Kompetens
	Relationellt lärande som präglas av höga förväntningar på alla barn, elever och studerande

	12.1.5 Mål och satsningar


	13 Öckerö seglande gymnasieskola, Studiecentrum och Vuxenutbildning
	13.1 UPPDRAG
	13.1.1 Vision
	13.1.2 Uppgift
	13.1.3 Gymnasieskola
	13.1.4 Kommunal vuxenutbildning
	13.1.5 Vision
	13.1.6 Profil
	Vision
	Bemötande
	Tillgänglighet
	Kompetens
	Relationellt lärande som präglas av höga förväntningar på alla barn, elever och studerande

	13.1.7 Mål och satsningar
	Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande, 2020-2024
	Elever har förbättrade förutsättningar för fortsatta studier, 2020-2024
	Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras




	3. TU Barn- och elevpeng kommunala förskolor skolor 2020
	4. TU Barn- och elevpeng fristående förskolor och skolor 2020
	5. TU Elevpeng frist gymnasieskolor 2020
	6a. TU verksamhetsplan och intern kontrollplan BUF 2020
	6b. Intern kontrollplan 2020
	7. TU Ändrat brytdatum Barnomsorg
	8a. TU sammanträdesplan BUN 2020
	8b. Tidplan BUN 2020
	9a. TU Organisation för budget 2020
	9b. BUF Organisationsförslag inför budget 2020
	10h. Balanslista

