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1 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 

God ekonomisk hushållning uppnås när samtliga nivåer inom kommunen håller budgeterad ram och 
bedriver verksamheten ändamålsenligt och i överensstämmelse med kommunfullmäktiges fastställda 
mål.   

 

2 SAMMANFATTNING DRIFTBUDGET 

2.1 Utbildnings- kultur och fritidsnämnd (UKFN) 

Driftbudget, tkr Ram    

Ram 2022 350 435    

Tilldelning 2,9% 10 163    

Hyra moduler Bergagårdsskolan (Ej ramhöjande) 2 000    

 Målgruppsförändringar  -5 467    

Stegvis justering av målgruppsförändringar 3 600    

Ökad hyra Bergagårdsskolan, halvårseffekt 500    

     

     

     

     

Summa 359 231    

 

3 SAMMANFATTNING INVESTERINGSBUDGET 

3.1 Investeringsbudget 

Investeringsbudget, tkr Ram    

UKN Investeringsbudget 1000    

Summa 1000    
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4 UPPDRAG 

4.1 Syfte 

Verksamheten ska bidra till att: 
 
Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden värdesätter all form av kunskap och bildning. Förskolan och 
skolan är grunden till det livslånga lärandet. Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden 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. 
Verksamheter inom kultur och fritid ska genomsyras av respekt och medmänsklighet. Barn och unga 
ska ges möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid. 
 
För att lyckas ska Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden ge förutsättningar för medarbetarna att 
vara med och ständigt förbättra och utveckla verksamheten, medarbetarna ska känna delaktighet och 
engagemang. 
 
För att invånarna ska få sitt behov av omsorg och utbildning tillgodosett samt få tillgång till berikande 
kultur- och fritidsupplevelser ska Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden bedriva verksamhet inom 
följande områden: 
 

4.2 Uppgift 

UTBILDNINGS-, KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 

Centralt stöd och utveckling 

Resultatmått 

Mått  
Plan 
2023 

Utfall 
2022 

Utfall 
2021 

Jämf 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Sjukfrånvaro, andel (%)    9,26%  
10,17

% 
8,68% 

Statistikmått 

Mått  
Plan 
2023 

Utfall 
2022 

Utfall 
2021 

Jämf 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Andel heltidsanställningar (%)    
71,57

% 
 

72,73
% 

71% 

Personaltäthet, förskola, antal barn per årsarbetare, 
egen regi    5,8  6 5,1 

Personaltäthet, grundskola F-9, antal elever per 
årsarbetare, egen regi    12,5  12 12,6 

Personaltäthet, fritidshem, antal elever per 
årsarbetare, egen regi    9,8  10,8 9,7 

Personaltäthet, grundskola 1-9, antal elever per 
lärare, egen regi    12,1  12 12,3 
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Mått  
Plan 
2023 

Utfall 
2022 

Utfall 
2021 

Jämf 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Personaltäthet, gymnasieskolan, antal elever per 
lärare, egen regi    12,8  12,9 12,3 

FÖRSKOLA 

Resultatmått 

Mått  
Plan 
2023 

Utfall 
2022 

Utfall 
2021 

Jämf 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Trygghet och gemenskap i förskolan, enkät max är 5 
(fr o m 2020 - tidigare 7)    4,45  4,45  

Statistikmått 

Mått  
Plan 
2023 

Utfall 
2022 

Utfall 
2021 

Jämf 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Invånare 1-5 år, läsår    595  622 642 

Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)    87  81,4 87 

FÖRSKOLEKLASS 

Resultatmått 

Mått  
Plan 
2023 

Utfall 
2022 

Utfall 
2021 

Jämf 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Trygghet förskoleklass, (%)    79  83 89 

Statistikmått 

Mått  
Plan 
2023 

Utfall 
2022 

Utfall 
2021 

Jämf 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Elever i förskoleklass, hemkommun, antal    133  139 140 

FRITIDSHEM 

Resultatmått 

Mått  
Plan 
2023 

Utfall 
2022 

Utfall 
2021 

Jämf 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Helhetsbedömning fritidshem, enkät 
(Helhetsbedömning - trivsel, inflytande, lugna platser, 
hjälp med skolarbete) 

   72  75 85 

Statistikmått 

Mått  
Plan 
2023 

Utfall 
2022 

Utfall 
2021 

Jämf 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Barn 6-12 år inskrivna i fritidshem, andel (%)    51  50 51 
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GRUNDSKOLA 

Resultatmått 

Mått  
Plan 
2023 

Utfall 
2022 

Utfall 
2021 

Jämf 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Elever i åk 6 egen regi, som uppnått kunskapskraven i 
alla ämnen, andel % 

   79,4  78,1 82,6 

Elever i åk 9 egen regi, som uppnått kunskapskraven i 
alla ämnen, andel %    86,2  80,9 88,2 

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

   86,6  82 88,7 

Andel behöriga elever till ett yrkesprogram på 
gymnasiet, andel %    91,9  88,2 95 

Trygghet, grundskola, åk 5, (%)    85  84 85 

Statistikmått 

Mått  
Plan 
2023 

Utfall 
2022 

Utfall 
2021 

Jämf 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Invånare 6-15 år, läsår    1 555  1 582 1 619 

Antal elever i grundskola, hemkommun    1 385  1 422 1 446 

Genomsnittligt meritvärde åk 9, egen regi    231,9  233,7 243,3 

Genomsnittligt meritvärde, flickor, egen regi    242  252 268 

Genomsnittligt meritvärde, pojkar, egen regi    222  217 214 

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

   235,2  234,2 244,6 

GRUNDSÄRSKOLA 

Statistikmått 

Mått  
Plan 
2023 

Utfall 
2022 

Utfall 
2021 

Jämf 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Antal elever i grundsärskola, hemkommun    16  16 15 

Antal elever i grundsärskola, annan kommun    1  2 2 

GYMNASIESKOLA 

Resultatmått 

Mått  
Plan 
2023 

Utfall 
2022 

Utfall 
2021 

Jämf 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 
år, hemkommun, andel (%)    87,6  83,9 83,8 

Gymnasieelever som uppnått grundläggande 
behörighet till universitet och högskola inom 3 år, 
egen regi, andel (%) 

   85  87,5 81,4 

Trivsel och trygghet, gymnasiet (%), egen regi    92  87 87 
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Statistikmått 

Mått  
Plan 
2023 

Utfall 
2022 

Utfall 
2021 

Jämf 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Antal elever 16-19 år, läsår    671  669 650 

Elever i gymnasieskola, hemkommun, antal    515  510 531 

Genomsnittligt meritvärde, åk 3    15,9  15,9 16,2 

GYMNASIESÄRSKOLA 

Statistikmått 

Mått  
Plan 
2023 

Utfall 
2022 

Utfall 
2021 

Jämf 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Elever i gymnasiesärskola, hemkommun, antal    8  6 9 

KOMMUNAL VUXENUTBILDNING 

Statistikmått 

Mått  
Plan 
2023 

Utfall 
2022 

Utfall 
2021 

Jämf 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Antal elever i vuxenutbildning    178  112 91 

Antal elever i lärvux (deltids- och heltidsstuderande)    18  18 17 

Antal avslutade kurser lärvux    18  18 23 

Antal elever i SFI-utbildning (deltids- och 
heltidsstuderande)    39    

FAMILJECENTRAL - Öppna förskolan 

Statistikmått 

Mått  
Plan 
2023 

Utfall 
2022 

Utfall 
2021 

Jämf 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Antal besök öppna förskolan    1 033  1 442 2 281 

KULTURSKOLA 

Statistikmått 

Mått  
Plan 
2023 

Utfall 
2022 

Utfall 
2021 

Jämf 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Antal platser i kulturskolan    376  342 380 

Antal elever/individer i kulturskolan    258    

Antal som står i kö till kulturskolan efter höstens 
antagning 

   137  289 299 
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FRITID 

Resultatmått 

Mått  
Plan 
2023 

Utfall 
2022 

Utfall 
2021 

Jämf 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Hur många procent av fritidsgårdens besökare 
upplever att de har inflytande, är delaktiga och själva 
tar ansvar i fritidsgårdens verksamhet? 

   61  60 52 

Fritidsgårdsbesökarnas upplevelse av trygghet och 
bemötande (index)    93  93 90 

Statistikmått 

Mått  
Plan 
2023 

Utfall 
2022 

Utfall 
2021 

Jämf 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Antal öppetkvällar - Öckerö fritidsgård    214  246 238 

Totalt antal sammankomster i bidragsberättigade 
föreningar 0-20 år        

BIBLIOTEK OCH ALLMÄNKULTUR 

Resultatmått 

Mått  
Plan 
2023 

Utfall 
2022 

Utfall 
2021 

Jämf 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Lån från kommunala bibliotek, antal/inv    4,42  4,9 5,4 
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4.3 Mål och satsningar 

Kompletteras efter beslut.  
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5 BILAGA 1. Fördjupad information om mått 

Mått  Måttyp Beskrivning 

Antal besök öppna förskolan  Eget Avser besök av barn 

Elever i gymnasiesärskola, 
hemkommun, antal 

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

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

Antal öppetkvällar - Öckerö 
fritidsgård 

 KEKS Antal öppetkvällar per år på Öckerö fritidsgård. 
 
Mätperiod: Innevarande år 

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

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

Hur många procent av fritidsgårdens 
besökare upplever att de har 
inflytande, är delaktiga och själva tar 
ansvar i fritidsgårdens verksamhet? 

 KEKS Index över enkätfrågor gällande inflytande, delaktighet och 
ansvarstagande hos fritidsgårdens besökare. 

Lån från kommunala bibliotek, 
antal/inv 

 Eget Antal lån per invånare. 
 
Mätperiod: Innevarande år. 

Fritidsgårdsbesökarnas upplevelse 
av trygghet och bemötande (index) 

 KEKS Index utgörs av en sammanvägning av elva frågor i 
mötesplatsenkäten. 

Totalt antal sammankomster i 
bidragsberättigade föreningar 0-20 
år 

 Eget Antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar. Måttet gäller 
föregående års verksamhet. 

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

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

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

Elever i förskoleklass, hemkommun, 
antal 

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

Antal elever i grundskola, 
hemkommun 

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

Antal elever i vuxenutbildning  Eget  

Antal elever i grundsärskola, 
hemkommun 

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

Antal elever i lärvux (deltids- och 
heltidsstuderande) 

 Eget Volymmått 
 
Mätperiod: Innevarande år 15 oktober 
Källa: SCB 

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

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

Antal platser i kulturskolan    

Elever i gymnasieskola, 
hemkommun, antal 

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

Antal elever i SFI-utbildning (deltids- 
och heltidsstuderande) 

 Eget Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SCB. 

Andel heltidsanställningar (%)  Eget  

Personaltäthet, förskola, antal barn 
per årsarbetare, egen regi 

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

Personaltäthet, grundskola F-9, 
antal elever per årsarbetare, egen 
regi 

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

Personaltäthet, fritidshem, antal 
elever per årsarbetare, egen regi 

 SCB (Antal inskrivna elever dividerat med antal årsarbetare. Eftersom 
ingen hänsyn tagits till elevens vistelsetid i fritidshemmet medan 
motsvarande hänsyn tagits för personalen, kan antalet elever per 
årsarbetare vara överskattat. Med kommunalt fritidshem avses 
fritidshem som drivs av kommunen som huvudman.) 
 
Personaltäthet, antal elever per anställd, kommunal regi i fritidshem. 
Källa: Skolverket (nytt att mäta fr 2021) 
ID: N13803 
 
Mätperiod: Innevarande år 15 okt 
Källa: SCB 

Antal elever/individer i kulturskolan  Eget Antalet antagna unika elevkurser 

Antal som står i kö till kulturskolan 
efter höstens antagning 

  De som står i kö till kulturskolan, innebär att en elev kan stå i kö till 
flera kurser och då räknas det till fler i antal. Antal köplatser. 

Helhetsbedömning fritidshem, enkät 
(Helhetsbedömning - trivsel, 
inflytande, lugna platser, hjälp med 
skolarbete) 

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

 
Mätmetod: Innevarande år 
Källa: GR 

Trygghet förskoleklass, (%)  GR Index av trygghet åk 2  
Gr-enkät 

Sjukfrånvaro, andel (%)  Eget  

Antal elever i grundsärskola, annan 
kommun 

 Eget Volymmått 
 
Mätperiod. Innevarande år 15 oktober 
Källa: SCB 

Trygghet och gemenskap i 
förskolan, enkät max är 5 (fr o m 
2020 - tidigare 7) 

 GR Resultat på regiongemensamenkät GR (besvaras av föräldrar) 
 
Fram till 2020 var max 7, men pga ny mätmetod är värdet ändrat 
från 0-7 till 0-5. 
 
Mätperiod: Enkäten genomförs vartannat år  
Källa: GR 

Personaltäthet, grundskola 1-9, antal 
elever per lärare, egen regi 

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

Elever i åk 6 egen regi, som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen, 
andel % 

   

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

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

Genomsnittligt meritvärde åk 9, egen 
regi 

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

bakgrund inte ligger lika lågt som för samtliga elever i årskurs 9 
(inklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund) och 
eftersom det inte går att få fram ett mer specifikt mått för resultatet 
för nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund 

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

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

Genomsnittligt meritvärde, flickor, 
egen regi 

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

Genomsnittligt meritvärde, pojkar, 
egen regi 

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

Andel behöriga elever till ett 
yrkesprogram på gymnasiet, 
andel % 

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

Personaltäthet, gymnasieskolan, 
antal elever per lärare, egen regi 

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

Genomsnittligt meritvärde, åk 3   Måttet gäller för Öckerö seglande gymnasieskola 

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

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

Gymnasieelever som uppnått 
grundläggande behörighet till 
universitet och högskola inom 3 år, 
egen regi, andel (%) 

 SCB Antal elever som började på gymnasium i kommunal regi i 
kommunen för 3 år sedan med behörighet till universitet/högskola 
inom 3 år, inkl. IM dividerat med antal elever som började på 
gymnasium i kommunal regi i kommunen för 3 år sedan, inkl. IM. 
Elever som vid utbildningens början saknar svenskt personnummer 
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Mått  Måttyp Beskrivning 

(tex nyanlända elever som ännu inte blivit folkbokförda) ingår ej. 
Fr.o.m. 2016 ingår inte heller elever som tagit examen i svenska 
utlandsskolor. Källa: SCB. 

Trivsel och trygghet, gymnasiet (%), 
egen regi 

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

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

 SCB Mätperiod: Innevarande år 
Källa: Siris 

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

 


