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KALLELSE till ledamöter 
UNDERRÄTTELSE till ersättare 
 

Beslutsorgan Barn- och utbildningsnämnden 
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Patrik Finn 8 Svar på medborgarförslag om obligatorisk praktik 
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d. Kvalitetsrapport: Övergång och samverkan 
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 13 Övriga frågor  

   
  Martina Kjellqvist  Jacob Österlund 
  Ordförande   Nämndsekreterare 
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Öckerö 2019-11-12 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Barn- och utbildningsnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Mats Sundström, ekonom 
Ärende: Uppföljning efter oktober 
Diarienummer: BOU 39/19 

 
Uppföljning efter oktober 
 
Förslag till beslut 

1. Den negativa prognosen och informationen noteras 
2. Rapport avseende uppföljning av ekonomi överlämnas till kommunstyrelsen 

för kännedom 
3. Begäran om reservation av ej påbörjade investeringsprojekt till 2020. 
4. Paragrafen justeras omedelbart 

 
 
Prognos 
Prognosen visar på ett underskott om -6,3 mkr, en försämring mot prognosen efter 
augusti med -3 mkr. Förändringen avser i huvudsak ökade kostnader för köpta 
platser med -1,1 mkr och förändrad bedömning av lönekostnader om -1,4 mkr.  
 
Åtgärdsplan 
I avsnitt 1.1 och 1.3 i bifogade rapportering efter oktober återfinns redovisning av 
förvaltningens åtgärdsarbete. 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
Katarina Lindgren 
Skolchef 
2019-11-12 
 
Expediering av beslut 
Ekonomienheten (Genja Thesslund) 
Kommunstyrelsen (Tannaz Ghaderi) 
 
Bilagor 
Bilaga 1 Stratsysrapport: Uppföljning efter oktober 
Bilaga 2 Begäran om reservation av ej påbörjade investeringsprojekt 
 



 2019-11-13 
 

1 
 

Uppföljning efter oktober 

Barn- och utbildningsnämnden 
Januari - Oktober 2019 
  



 2019-11-13 
 

2 
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1.1 Åtgärdsplan med anledning av prognosunderskott vid uppföljning efter oktober .............................................. 3 
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1.3 Uppföljning av beslutade åtgärder................................................................................................................... 4 

2 INVESTERINGAR ...................................................................................................................................5 

2.1 Sammanställning ........................................................................................................................................... 5 
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1 EKONOMISK KOMMENTAR 

Prognosen efter oktober månad visar på ett resultat på -6 328 tkr jämfört med budget. Det är 
en försämring mot föregående prognos med -3 040 tkr Förändringen förklaras i huvudsak av: 

• ökade kostnader för köpta platser med -1 100 tkr 
• förändrad bedömning av lönekostnader om -1 400 tkr. 

Det negativa resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

• Förskolan: -4 047 tkr (-2 320) Förskolans ökade avvikelse mot budget (-1 727) 
förklaras främst av minskat elevantal och därmed minskad budget (-849 tkr) och 
ökad prognos avseende lönekostnader (-736 tkr). Underskottet om -4 047 tkr beror 
till stor del på kostnader för de fristående enheterna som var budgeterade för lågt, 
2 100 tkr . 

• Grundskolan: -3 556 tkr (-3 042) Jämfört med augustiprognosen har underskottet 
ökat med ca 500 tkr avseende förändrad prognos för lönekostnader. Grundskolans 
underskott är helt relaterat till personalkostnader.  

• Gymnasiet (IKE): -3 506 tkr (-2 210) Gymnasieskolans ökning om -1 296 tkr 
förklaras i sin helhet av ökade kostnader för köpta platser. Gymnasiets underskott om 
-3 506 avser kostnader köpta platser (-1 450 tkr), busskort (-800 tkr) och kostnader 
för interkommunal ersättning (IKE) för ensamkommande ungdomar på 
gymnasieskolan (-1 400 tkr). 

Förvaltningen centralt visar fortsatt en positiv prognos (4 662 tkr), en ökning jämfört med 
uppföljningen efter augusti med 900 tkr, varav tilldelning familjecentral 254 tkr och positiv 
elevavräkning i september om 480 tkr (det innebär att verksamheten förlorar motsvarande 
belopp p.g.a. minskat elevantal). Öppen förskola (450 tkr), Särskola (669 tkr) och 
Vuxenutbildning (913 tkr) bidrar också positivt till prognosresultatet. 

 

1.1 Åtgärdsplan med anledning av prognosunderskott vid uppföljning efter oktober 
Åtgärdsplan togs fram till nämnden i april 2019 och reviderades till delårsbokslutet på 
nämndsmötet i september (se avsnitt 1.2 nedan). Ytterligare åtgärder kommer att 
genomföras efter oktoberprognosen.  
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1.2 Barn- och utbildningsnämnden 

Prognosrapport 

  Årspro
g 

Årsbud
g Årsavv Ack utf Ack 

budg 
Ack 
avv 

Förbr 
% 

Fg 
prog 

Nettokostnad, tkr         

100 Nämndsverksamhet 872 805 -67 738 671 -67 92 821 

310 Stöd till studieorg 270 270 0 270 225 -45 100 270 

320 Bibliotek 77 215 138 11 145 134 5 118 

330 Kulturskola 2 437 2 449 12 1 868 1 998 130 76 2 407 

400 Öppen förskola 375 825 450 311 675 364 38 351 

407 Förskola 67 072 63 025 -4 047 55 889 51 991 -3 898 89 66 194 

425 Fritidshem 10 787 10 070 -717 9 170 8 171 -999 91 10 529 

435 Förskoleklass 5 401 5 277 -124 4 206 4 266 60 80 5 160 

440 Grundskola 158 953 155 397 -3 556 131 479 126 670 -4 809 85 158 296 

443 Obligatorisk särskola 7 510 8 179 669 6 172 6 693 521 75 7 537 

450 Gymnasieskola 70 248 66 742 -3 506 57 748 54 848 -2 900 87 68 952 

453 Gymnasiesärskola 6 444 6 476 32 5 310 5 396 86 82 6 454 

470 Grundl vuxenutbildning 230 100 -130 177 83 -94 177 200 

472 Gymn vuxen o påb.utbil 2 054 2 966 912 1 750 2 441 691 59 2 369 

474 Särvux 1 336 1 322 -15 1 088 1 069 -19 82 1 350 

476 Svenska för invandrare 2 000 1 700 -300 1 701 1 417 -284 100 2 200 

490 Gemensamt BoU 244 4 163 3 920 212 3 469 3 258 5 63 

Summa Nettokostnad, tkr 336 311 329 981 -6 328 278 100 270 227 -7 872 84 333 270 

1.3 Uppföljning av beslutade åtgärder 
 

1.3.1 Åtgärder per april 2019 

Åtgärder Beslutat 
belopp (tkr) 

Status 
belopp (kr) Kommentar 

    

Förvaltningen,centralt 750 787  

Bergagårdsskolan 200 -629 Kostnader för extra resurser. 

Bratteberg F-6, Hälsö, Roses 400 272 Kostnader för studiehandledning och modersmål. 

Bratteberg 7-9 350 462  

Fotö 150 -1230 Felaktigt budgeterat bidrag, personalkostnader. 

Förskolor Hönö 214 -10 Färre barn är budgeterat. 

Förskolor Öckerö 100 -149 Färre barn är budgeterat. 

Heden fsk, Hedens skola F-6 845 -1135 Minskat elevantal, kostnader för extra resurser. 

Hedensskola 7-9 400 1602  

Kompassen, Rörö 170 -362 Kostnader för extra resurser. 
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Solhagen, Västergård 150 -740 Kostnader för extra resurser. 

Centrala elevhälsan 0 -426 Ökade kostnader för skolskjuts. 

Kulturskolan 25 112  

Gymnasiet och vux 150 -816 Högre IKE-kostnad än budgeterat, trots rätt antal 
elever. 

    

Summa beslutade åtgärder 3 904 2 262  

    

 

1.3.2 Åtgärder per augusti 2019 

Åtgärder Beslutat 
belopp (tkr) 

Status 
belopp (kr) Kommentar 

    

Kostnader för vikariat 450  

Sedan augusti så måste ett längre vikariat och 
tillsvidareanställningar godkännas av skolchefen. 
Restriktivitet med vikariat under hösten. Har fått full 
effekt på några förskolor/skolor, men inte överallt. 

Inköp 150  Återhållsamhet med inköp under hösten 

    

Summa beslutade åtgärder 600 tkr   

    

 

2 INVESTERINGAR 

Investeringsbeloppet för 2019 är 950 tkr. Förvaltningen bedömer att 596 tkr kommer att 
förbrukas under 2019. 490 tkr av utfallet om 711 tkr, avser projekteringskostnader för 
byggnationer som kommer att påbörjas kommande år. Dessa kostnader är inte budgeterade 
inom årets investeringsbudget om 950 tkr. Investeringar avseende Laddstationer 60 tkr, 
Matsalsmöbler Hälsö 80 tkr och Möbler Hälsö personalrum 100 tkr kommer inte att 
påbörjas 2019 och förvaltningen kommer att begära att medlen reserveras till 2020. Tre 
investeringar som har påbörjats kommer inte att kunna avslutas 2019 och förvaltningen 
kommer därför att begära att totalt 95 tkr (35+30+30) överförs till 2020.  

2.1 Sammanställning 

Investeringsrapport 

  Årsprog Årsbudg Årsavv Ack utf Förbr % Fg prog 

Nettokostnad, tkr       

Barn- o utbildningsnämnd 596 950 354 711 75% 940 

 



Bilaga 2

NämnBarn- & utbildning budget reserveras

tkr tkr
Inv.
proj Benämning 2019 2020 Kommentarer till äskandet

2057 Matsalsmöbler Hälsö 80 80 Pga rektorsbyte har investeringen inte kunnat prioriteras
2058 Möbler Hälsö personalrum 100 100 Pga rektorsbyte har investeringen inte kunnat prioriteras
2060 Laddstationer grundskola 60 60 Pga pesonalbyte har investeringen inte kunnat prioriteras

 

Summa 240 240

Begäran om reservation mellan år 2019 och 2020 av ej påbörjade investeringar
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Öckerö 2019-10-31 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Barn- och utbildningsnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Mats Sundström, ekonom 
Ärende: Interkommunal ersättning IKE 
Diarienummer: 107/19 

INTERKOMMUNAL ERSÄTTNING (IKE) INOM FÖRSKOLA, 
PEDAGOGISK OMSORG, FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA, 
FRITIDSHEM, GRUNDSÄRSKOLA OCH ISGR för år 2020 
 
Förslag till beslut 
Interkommunal ersättning i Göteborgsregionen för kalenderåret 2020 inom förskola, pedagogisk 
omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR fastställs i enlighet med 
förslag.  
 
Ärendet 
Föreliggande förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom rubricerade verksamheter 
kalenderåret 2020, för de kommuner som ingår i GR-området, har framtagits på uppdrag av GRs 
Utbildningsgrupp. Arbetet har utförts av en av Utbildningschefsnätverket tillsatt arbetsgrupp, 
bestående av skolekonomer, som i samverkan med medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag. 
Förslaget innehåller priser för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, 
grundsärskola och ISGR.  
 
Förslaget har sin utgångspunkt i bokslut 2018 med 2 års indexuppräkning, totalt 5,15%. Förslaget 
godkändes av GRs förbundsstyrelse 190927. 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Förslag till interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, 
grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR kalenderåret 2020. Prislistan återfinns som ”Bilaga 
1, prislista” i GRs dokument. 
 
Expediering av beslut 
GR, senast 2019-11-29 
Skolchef 
Ekonom BUF 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
Öckerö 2019-11- 
 
 
 
Katarina Lindgren 
Skolchef 
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Förbundsstyrelsen – ärende 4 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Sofia Reimer 

Datum: 2019-09-27, dnr 2019-00340.711 

 

Förslag till interkommunal ersättning inom 
förskola, pedagogisk omsorg, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem, 
grundsärskola och ISGR kalenderåret 
2020 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås rekommendera medlemskommunerna att, med 

avstämningstidpunkt den 15:e respektive månad, fastställa interkommunal 

ersättning för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, 

grundsärskola och ISGR kalenderåret 2020 i enlighet med innehållet i prislista 

daterad 2019-06-07. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda 

senast 29 november 2019. 

Sammanfattning och bakgrund 

Föreliggande förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom rubricerade verksamheter 

kalenderåret 2020, för de kommuner som ingår i GR-området, har framtagits på uppdrag av 

Utbildningsgruppen. Arbetet har utförts av en av Utbildningschefsnätverket tillsatt 

arbetsgrupp bestående av skolekonomer, som i samverkan med medlemskommunerna, 

arbetat fram ett förslag.  

Förslaget innehåller priser för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, 

fritidshem, grundsärskola och ISGR. Förslag till priser redovisas i bifogad Prislista. 

 

Utbildningschefsnätverket enades 2019-06-14 kring förslaget. Utbildningsgruppen 

godkände 2019-06-26 förslaget. 

 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Prislista gällande interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk 

omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola kalenderåret 

2020, daterad 2019-06-07 
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Förbundsstyrelsen – ärende 3 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Sofia Reimer 

Datum: 2019-09-27, dnr 2019-00340.711 

 

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Principer 

I samband med Utbildningschefsnätverkets beslut om interkommunala 

ersättningar för grundskola, förskoleklass och fritidshem för år 2002 beslutades 

det även om vissa grundläggande principer och regelverk. De går i korthet ut på att 

underlaget för den interkommunala ersättningen skall baseras på genomsnittet av 

GR-kommunernas kostnader för rubricerade verksamheter. 

Kostnadsberäkning 

GR-kommunernas kostnader definieras som de bruttokostnader som anges i SCB:s 

och Skolverkets senaste jämförelsetal som sedan reduceras med eventuella 

intäkter, exempelvis statsbidrag och föräldraavgifter för förskola/pedagogisk 

omsorg, vilket resulterar i GR-kommunernas nettokostnader. 

 

Ersättningen för år 2020 baseras på genomsnittet av GR-kommunernas 

nettokostnader och utgår från 2018 års redovisade kostnader som sedan 

schablonmässigt indexeras till 2020 års penningvärde.  

 

Sedan 2013 finns det gemensamma faktorer bakom framtagning av index för 

interkommunal ersättning IKE för samtliga verksamheter inklusive gymnasiet, 

gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Beräkningsförutsättningar för 2020 har 

hämtats från SKL:s cirkulär 19:6 samt 19:5. Detta innebär ett sammanvägt index 

för 2019 och 2020 med 5,148 % inklusive 0,5 % justering för effektivisering i 

enlighet med överenskommelse vid Utbildningschefsnätverkets möte den 17 maj 

2019. Underlagsmaterial kan rekvireras vid behov.   

Ersättningens omfattning 

Ersättningen omfattar samtliga kostnader för barnets/elevens skolgång. Ersättning 

för eventuella modersmålskostnader ingår. I extraordinära fall kan 

anordnarkommunen och hemkommunen göra annan överenskommelse. 

Grundsärskolan/fritidshemsplats i grundsärskolan 

Inför beräkning av prislista för 2020 har en arbetsgrupp med representanter från 

Särskolenätverket och Skolekonomnätverket, i samverkan med 

medlemskommunerna, ändrat definitionerna av nivåerna för grundsärskolan och 

fritidshem för grundskola. Inför år 2020 bör mottagande skola göra en genomgång 

av elevernas ersättningsnivåer för att säkerställa att rätt kostnad debiteras. 

Ändringen kan innebära såväl ökade intäkter som kostnader för kommunerna.    

 

Beräkning av grundsärskoleplats/fritidshemsplats i grundsärskolan kompliceras då 

kostnader för den verksamheten kan variera stort. Antalet barn är få i 

grundsärskolan i relation till totala antalet skolbarn och barnens behov av stöd kan 

vara väldigt skiftande. Dessutom är det svårt att klart definiera kostnader för 
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Förbundsstyrelsen – ärende 3 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Sofia Reimer 

Datum: 2019-09-27, dnr 2019-00340.711 

 

fritidshem för grundsärskolan då dessa inte särredovisas i 

räkenskapssammandraget (RS).  

 

För att förenkla hanteringen mellan kommunerna innehåller prislistan en 

schablonersättning för elever inom grundsärskolan samt dess fritidshemsplats. Vid 

extraordinära behov finns möjligheter för mottagande skola och avlämnande 

kommun att träffa en annan överenskommelse.  

 

För att prislistan ska gälla krävs att eleven är mottagen i grundsärskola. 

Mottagande kommun har rätt att vid ny utredning ändra ersättningsnivå för 

eleven. 

Nivå 1 

Elever med svår till måttlig intellektuell funktionsnedsättning (inriktning 

ämnesområden) och/eller elever med stora behov av: 

 omsorg,  

 omvårdnad, 

 tillsyn, 

 lokalanpassning, 

 hjälpmedel. 

Nivå 2  

Elever med lindrig till måttlig intellektuell funktionsnedsättning (i huvudsak 

inriktning ämnen) med mindre behov av: 

 omsorg, 

 omvårdnad, 

 tillsyn, 

 lokalanpassning,  

 hjälpmedel 

Nivå 3 

Individintegrerade särskoleelever.  

ISGR 

ISGR en internationell skola med en svensk sektion och en internationell sektion. 

Kostnaderna för svenska sektionen ligger i nivå med snittet inom GR. Den 

internationella sektionen har högre kostnader då de läser efter en internationell 

läroplan benämnd International Baccalaureate men de har också högre intäkter i 

form av skolavgift. 

 

Ersättningen till dessa sektioner är samma som den interkommunala ersättningen 

för övriga GR-kommuner. Efter beslut i GR:s förbundsstyrelse 6 december 2013 

samt i alla GR:s medlemskommuner är ersättningsnivån förhöjd med 4% från och 

med 2017 pga framtida ökade hyreskostnader. Beslutet gäller både svenska som 

internationella sektionen. 
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Förbundsstyrelsen – ärende 3 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Sofia Reimer 

Datum: 2019-09-27, dnr 2019-00340.711 

 

Under våren tillsattes en arbetsgrupp för att titta på ersättningsmodellerna för 

ISGR:s båda sektioner enligt ett uppdrag från Utbildningschefsnätverket. 

Utredningens arbete fortsätter och ett slutdatum är satt till den 31 december 2019.  

 

Avstämning och fakturering 

Förskola/pedagogisk omsorg 

 Folkbokföringen styr och avstämning görs per den 15:e varje månad. Enbart 

hela månader faktureras. Fakturering sker för innevarande månad. 

 I förskola och pedagogisk omsorg gäller anordnarkommunens system för 

åldersuppflyttning mellan 2 och 3 års ålder, enligt befintligt samverkansavtal, 

vid debitering. 

 Anordnarkommunen debiterar föräldraavgiften i förskola/pedagogisk 

omsorg. 

Förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola 

 Läsåret börjar 1 juli. 

 Folkbokföringen styr och avstämning görs per den 15:e varje månad. Enbart 

hela månader faktureras. Fakturering sker för innevarande månad.  

 Den kommun som eleven är folkbokförd i betalar IKE till den kommun som 

anordnar utbildningen. 

 I samband med höstterminens start kan det vara svårt att veta vilken skola 

eleven kommer tillhöra. Därför är eventuell fakturering som sker i juli och 

augusti preliminär och korrigeras utifrån avstämning den 15 september. Den 

kommun där eleven går i skola den 15 september har rätt till ersättning för 

eleven för juli och augusti från den kommun där eleven var folkbokförd i juli 

respektive i augusti. 

 Anordnarkommunen debiterar föräldraavgiften i fritidshem/pedagogisk 

omsorg. 

 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1  - Prislista 

 

 

Helena Söderbäck          Fredrik Zeybrandt  

Förbundsdirektör          Utbildningschef  

 

 

SKICKAS TILL 

 

Medlemskommunerna 
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Förbundsstyrelsen  

Bilaga 1, prislista 

Handläggare: Sofia Reimer 

Datum: 2019-09-27, dnr 2019-00340.711 

 

Interkommunal ersättning inom förskola, 
pedagogisk omsorg, förskoleklass, 
grundskola, fritidshem samt 
grundsärskola kalenderåret 2020 - 
Prislista 

Sammanställning avseende pris för 2020 för förskola 

Barn 1-2 år med upp till 15 timmar                  67 013 kr/år 

Barn 1-2 år med mer än 15,01 timmar                167 532 kr/år 

Barn 3-5 år med upp till 15 timmar                  45 569 kr/år 

Barn 3-5 år med mer än 15,01 timmar                113 922 kr/år 

 

Sammanställning avseende pris för 2020 för pedagogisk omsorg 

Barn 1-2 år med upp till 15 timmar                57 514 kr/år 

Barn 1-2 år med mer än 15,01 timmar                143 784 kr/år 

Barn 3-5 år med upp till 15 timmar                39 109 kr/år 

Barn 3-5 år med mer än 15,01 timmar               97 773 kr/år 

 

Sammanställning avseende pris för 2020 för förskoleklass 

Förskoleklass                          55 219 kr/år 

 

Sammanställning avseende pris för 2020 för grundskola 

Grundskola årskurs 1-6                        89 247 kr/år 

Grundskola årskurs 7-9                      107 097 kr/år 

 

Sammanställning avseende pris för 2020 för fritidshem 

Fritidshem årskurs F-3                     27 645 kr/år 

Fritidshem årskurs 4-6                       9 399 kr/år 

 

Sammanställning avseende pris för 2020 för grundsärskola 

Nivå 1                                         665 457 kr/år 

Nivå 2                                         473 083 kr/år 

Nivå 3                        dubbelt grundbelopp för grundskola enligt GR:s prislista 
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Förbundsstyrelsen 

Bilaga 1, prislista 

Handläggare: Sofia Reimer 

Datum: 2019-09-27, dnr 2019-00340.711 

 

Sammanställning avseende pris för 2020 för fritidshem för grundsärskola 

Nivå 1                                         206 130 kr/år 

Nivå 2                                          146 541 kr/år 

Nivå 3                       dubbelt grundbelopp för fritidshem enligt GR:s prislista 

Sammanställning avseende pris för 2020 för ISGR 

ISGR, Svenska sektionen  

Förskoleklass                          57 428 kr/år 

Årskurs 1-6                           92 817 kr/år 

Årskurs 7-9                             111 381 kr/år 

 

ISGR, Internationella sektionen   

Årskurs 0-5                          92 817 kr/år 

Årskurs 6-9                             111 381 kr/år 

 

ISGR, Fritidshem 

Fritidshem F-3                         28 751 kr/år 

Fritidshem 4-6                                           9 775 kr/år
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Barn- och utbildningsnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Mats Sundström, ekonom 
Ärende: Interkommunal ersättning IKE 
Diarienummer: 106/19 

INTERKOMMUNAL ERSÄTTNING (IKE) INOM GYMNASIESKOLAN 
OCH GYMNASIESÄRSKOLAN för år 2020 
 
Förslag till beslut 
Interkommunal ersättning (IKE) i Göteborgsregionen för kalenderåret 2020 inom gymnasieskolan 
och gymnasiesärskolan fastställs i enlighet med förslag.  
 
Ärendet 
Medlemskommunerna rekommenderas att fatta beslut om förslag till interkommunal ersättning 
(IKE) för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens kommuner kalenderåret 
2020. Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 29 november 2019. 
 
Arbetet med interkommunal ersättning har utförts på uppdrag av Utbildningschefsnätverket genom 
Gymnasieekonomnätverket bestående av gymnasieekonomer, som i samverkan med 
medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag. Arbetet har byggt på de principer som fastställdes 
under läsåret 1997/1998. Den modell för beräkning av gymnasieskolans och gymnasiesärskolans 
kostnader, som introducerades då, bygger på ett cykliskt tankesätt. 
 
Förslaget har sin utgångspunkt i bokslut 2018 med 2 års indexuppräkning, totalt 4,8 %. För 2019 
innebär det 2,212 % och för 2020 innebär det 2,532 %. Förslaget godkändes av GRs förbundsstyrelse 
190927. 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 
kalenderåret 2020. 
 
Expediering av beslut 
GR, senast 2019-11-29 
Skolchef 
Ekonom BUF 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
Öckerö 2019-11- 
 
 
 
Katarina Lindgren 
Skolchef 
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Förbundsstyrelsen – ärende 3 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Fredric Alvstrand 

Datum: 2019-09-27, dnr 2019-00341.712 

 

Förslag till interkommunal ersättning inom 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 
kalenderåret 2020 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås rekommendera medlemskommunerna att fatta beslut 

om förslag till interkommunal ersättning (IKE) för gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens kommuner kalenderåret 2020. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda 

senast 29 november 2019. 

Sammanfattning och bakgrund 

Arbetet med interkommunal ersättning har utförts på uppdrag av Utbildningschefsnätverket 

genom Gymnasieekonomnätverket bestående av gymnasieekonomer, som i samverkan med 

medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag. Arbetet har byggt på de principer som 

fastställdes under läsåret 1997/1998. Den modell för beräkning av gymnasieskolans och 

gymnasiesärskolans kostnader, som introducerades då, bygger på ett cykliskt tankesätt.  

Förslaget har sin utgångspunkt i bokslut 2018 med 2 års indexuppräkning, totalt 4,8 %. För 

2019 innebär det 2,212 % och för 2020 innebär det 2,532 %. 

 

Utbildningschefsnätverket enades 2019-06-14 kring förslaget. Utbildningsgruppen 

godkände 2019-06-26 förslaget. 

Beslutsunderlag 

Rapport Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2020 

Bilaga 1: GR:s modell för IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 

Bilaga 2: Prislista Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 

gymnasiesärskola 2020 

Bilaga 3: Beräkning index för interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 

gymnasiesärskola 2020 

Bilaga 4: Jämförelse IKE med riksprislistan inom gymnasieskola och 

gymnasiesärskola 

 

Helena Söderbäck               Fredrik Zeybrandt 

Förbundsdirektör               Utbildningschef 

 

SKICKAS TILL 

 

Medlemskommunerna 
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Förbundsstyrelsen

Rapport IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2020 

Datum: 2019-09-27, dnr 2019-00341.712 

 

Rapport Interkommunal ersättning inom 
gymnasieskola och gymnasiesärskola 
kalenderåret 2020 

Föreliggande förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 

gymnasiesärskola kalenderåret 2020, för de kommuner som ingår i GR-området, 

har framtagits på uppdrag av Utbildningsgruppen. 

Arbetsgång, medverkande och principer 

Arbetet med interkommunal ersättning har utförts av en av Utbildningschefs-

nätverket tillsatt arbetsgrupp bestående av gymnasieekonomer, som i samverkan 

med medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag. 

 

Arbetet har i grunden byggt på de principer som fastställdes under läsåret 

1997/1998 men med anpassningar till utvecklingen. Den modell för beräkning av 

gymnasieskolans och gymnasiesärskolans kostnader, som introducerades då, 

bygger på ett cykliskt tankesätt (fyraårscykler).  

Grundprinciperna för prislistan 

- Priset beräknas i normalfallet vart fjärde år. 

- Priset utgörs av medlemskommunernas sammanlagda programkostnader på 

gymnasieskolan efter fastställt bokslut. 

- Det dyraste och det billigaste programmet tas bort vid beräkningen av det 

genomsnittliga priset för att undvika att eventuella ytterligheter får för stor 

inverkan på genomsnittspriset. 

 

Det finns två undantag till denna princip: 

- Är det färre än 7 anordnare av ett program tas inte det dyraste och billigaste bort 

eftersom genomsnittet då skulle baserar på för få anordnare. 

- Göteborg är pga. sin volym alltid med i kalkylen även om programmet är dyrast 

eller billigast. 

 

Mellanliggande år justeras priset med index 
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Förbundsstyrelsen

Rapport IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2020 

Datum: 2019-09-27, dnr 2019-00341.712 

 

Förslagets innehåll 

Förslaget innehåller interkommunal ersättning (IKE) för: 

 gymnasieskolans nationella program (inklusive lärlingsvariant), gemensamt 

år 1 och inriktningar i år 2 och år 3. 

 gymnasiesärskolans nationella program. 

 tillägg för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) enligt rekommendation 

från SKL samt indexuppräkning. 

 tillägg för regionalt sökbara gruppbaserade programinriktade individuella val 

(enligt tidigare system), programinriktade val (enligt nytt system) och 

gruppbaserade yrkesintroduktionsutbildningar. 

 tillägg för lärcentrum och liknande utbildning. 

 indexuppräkning. 

 information om av Skolverket fastställda priser vid tillståndsgivningen för 

särskilda varianter och riksrekryterande utbildningar. Nationellt skolindex 

tillkommer för varje år de anordnas.  

 

I prislistan ingår inte interkommunal ersättning för utbildningar som ligger utanför 

samverkansavtalen. Där får individuellt avtal slutas mellan respektive GR-

huvudman. Detta gäller vissa introduktionsprogram inom gymnasieskolan och 

individuellt program inom gymnasiesärskolan. 

 

Index 

Underlag för förslag till index från och med 2020-01-01 har varit information från 

SKL via webb samt cirkulär, se bilaga 3. Lärarlöneutvecklingen har uppskattats av 

medlemskommunerna.  

 

Utbildningschefsnätverket föreslår en generell rationalisering om -0,50 % för 2020 

och detta har implementerats i kalkylen. Se bilaga 3. 

 

Avstämningsdatum  

Den interkommunala ersättningen erläggs efter fakturering med utgångspunkt i 

avstämningstillfällen enligt gällande samverkansavtal för gymnasieskolan i 

Göteborgsregionen. 

 

För närvarande tillämpas fyra avstämningstillfällen per år enligt följande datum 

15 februari  (avser kvartal ett) 

15 april   (avser kvartal två)  

15 september (avser kvartal tre)   

15 november (avser kvartal fyra) 

 

Hösten 2019 är regionalt IT-system på plats och implementerat vilket innebär att 

kommunerna övergår till månadsvis avstämning i oktober. 
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Förbundsstyrelsen 

Rapport IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2020 

Datum: 2019-09-27, dnr 2019-00341.712 

 

För sommarmånaderna gäller att ersättning mellan kommunala huvudmän inom 

GR sker i september efter avstämningsdatum 15 september för juli, augusti och 

september. 

 

Samverkansavtal för gymnasieskolan – ekonomisk reglering 

 

Samverkansavtal för gymnasieskolan 2019/2020 – 2022/2023 

I avtalet regleras bland annat ett antal ekonomiska förutsättningar. Dessa gäller: 

 

 Prislista 

 

Tillägg till samverkansavtal för gymnasieskolan 2019/2020 - 2022/2023 

 

 Nationellt godkänd idrottsutbildning 

 Studieavbrott eller byte av studieväg 

 Utökat program 

 Reducerat program 

 Förlängd undervisning 

 Programinriktat val 

 Yrkesintroduktion 

 Resor 

 Extra anpassningar och särskilt stöd 

 Ersättning för modersmålsundervisning 

 Reglering av ansvar när utredning krävs gällande elevs tillhörighet till 

särskolan 

 Ansvarsförsäkring 

 Investeringar 

 

Se avtalet för beskrivning av den ekonomiska överenskommelsen. 

Resultat avstämning 2015 - 2018 

 Priserna visar att några program ökat kraftigt i kostnad från 2015 till 2018 

och att några minskat ganska kraftigt. Totalt 1,3% prisökning i snitt. Det finns 

inte alltid ett samband mellan ökade kostnader/minskat elevantal eller 

minskade kostnader/ökat elevantal. Kostnadsförändringar kan bero på en hel 

del andra faktorer tex lärarlöneökningar, lokalkostnader eller riktade 

satsningar i en kommun.  

 För denna avstämning föreslås att det sätts ett golv och tak på 

prisjusteringarna med max -4,5% prisminskning och max 8% prisökning för 

nationella program. Golv och tak är satt med hänsyn till den totala 

prisökningen på 1,3%. 

 Prislistan 2018 är 2015 års prislista uppräknad med index varje år. Prislistan 

2018 jämförs sedan med bokslut 2018 för att visa prisökningen. 
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Förbundsstyrelsen

Rapport IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2020 

Datum: 2019-09-27, dnr 2019-00341.712 

 

Omvärldsfaktorer och iakttagelser 

 Den demografiska utvecklingen följs och kommunernas befolknings-

prognoser har sammanställts gällande elever i åldrarna 16 år, 16-18 år och 16-

20 år. Trenden är att elevunderlaget ökar men volymeffekten på de nationella 

programmen i kommunal regi inom GR har uteblivit eller blivit betydligt 

mindre än förväntat (1% färre trots befolkningsökning) 

 En något osäker del av ökningen i elevunderlaget beror på att volymen 

nyanlända har ökat samtidigt som den gruppen är mer rörlig över landet. 

 Allt fler GR-kommuner anordnar sökbara introduktionsprogram för övergång 

till studier på nationellt program eller för övergång till arbetslivet. 

 Arbetet med att förhindra avbrott och att leda ungdomar tillbaka till 

gymnasieskolan är fortsatt en viktig parameter. 

 Andelen elever som antas till en yrkesutbildning fortsätter att minska. 

Yrkesprogrammen omfattar 27 % av elevgruppen och de högskole-

förberedande programmen 73 % vid antagningen till år ett.  

 Lärarlönerna (exklusive särskilda statsbidrag) ökar kraftigt. Orsakerna är 

ökad konkurrens om behöriga lärare. 

 Skollagens krav på att kommunerna skall ge eleven mer stöd har skärpts 

vilket kan medföra högre kostnader. 

 NIU visar kraftiga prisökningar i individuella sporter främst. Nätverket 

föreslår indexuppräkning samt invänta SKL:s nya rekommendation som 

förväntas komma i höst 

 Effektiviseringskrav i de flesta kommunerna kan ha medfört sänkningar av 

vissa kostnader. Samtidigt så framgår det att kommunernas kärvare ekonomi 

inte syns lika mycket som förväntat.  

 Antalet antagna och placerade elever på IM-programmen har ökat, delvis pga 

att antalet nyanlända som börjar direkt på IM-program ökat kraftigt.  

 De regionala planeringsförutsättningarna har ökat tack vare den regionala 

rapporten om det gymnasiala utbudet. 

 Volymen i högst och lägst blir viktig för hur priset till slut blir. 

 

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan 

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan 2019/2020 – 2022/2023  

I avtalet regleras bland annat ett antal ekonomiska förutsättningar. Dessa gäller: 

 Prislista 

 Avstämningsdatum 

 Resor 

 Elever med specifika, individuella behov 

 Utbildning i kombination studier/idrott 

 Elev- och ansvarsförsäkring 

 Investeringar 

 

Se avtalet för beskrivning av den ekonomiska överenskommelsen. 
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Förbundsstyrelsen

Rapport IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2020 

Datum: 2019-09-27, dnr 2019-00341.712 

 

Resultat avstämning 2015 - 2018 

 GYS har sänkt sina kostnader med 5,5%, bland annat då gymnasiesärskolan 

lyckats med effektiviseringsarbetet i större utsträckning än gymnasieskolan  

 Här följer vi i år samma förslag som för övriga gymnasieskolan, dvs att 

kostnadssänkningen begränsas till 4,5% 

Omvärldsfaktorer och iakttagelser 

Lärarlönerna (exklusive särskilda statsbidrag) ökar. Orsakerna är ökad konkurrens 

om behöriga lärare. 

 

Uppdrag för gymnasieekonomnätverket 

Uppdrag att ta fram statistik för gymnasiesärskolan gällande resor över 

kommungränserna när programmet finns i hemkommunen visar att det inte 

används i någon stor utsträckning. Främst är det Göteborgselever som reser över 

kommungränsen enligt undersökningen. 

 

Referensgrupp vid framtagandet av ett nytt digitalt verktyg för prisberäkning av 

IKE samt testar och använda systemet i drift. 

 

Gymnasieekonomnätverkets idé- och erfarenhetsutbyte 

Idé- och erfarenhetsutbyte har genomförts kring t ex skolkort/fritidskort, 

IMPRE/IMPRO och IMV, förlängd studietid (4e året), resursfördelningsmodeller 

återsökning av medel från Migrationsverket för asylsökande barn och unga, ELIN-

funktionaliteter, utskick beslut till fristående skolor, modeller för budgetarbete i 

kommunerna. 
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Förbundsstyrelsen

Bilaga 1, GRs modell för IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 

Datum: 2019-09-27, dnr 2019-00341.712 

 

GR:s modell för Interkommunal ersättning inom 

gymnasieskola och gymnasiesärskola 

 

Den regionala prislistan inom samverkansområdet GR reglerar den 

interkommunala ersättningen som en del i det regionala samverkansavtalet. Den 

interkommunala prislistan är en förutsättning för det regionala samverkansavtalet. 

Prislistan syftar till att möjliggöra de åtaganden och möjligheter som det regionala 

samverkansavtalet medför.  

 

Det finns inget beslut om att den regionala IKE-modellen ska användas för bidrag 

till fristående gymnasieskola. 

 

Vad är syftet med prislistan och hur ska den användas? 

Prislistans syfte är att vara ett av flera verktyg för att stärka det regionala utbudet 

och möjliggöra den fria rörligheten för elever att söka utbildningar inom GR på ett 

enkelt och smidigt sätt. Prislistan bidrar även till att minska den administrativa 

bördan för respektive kommun som IKE medför utan ett reglerat pris. Ytterligare 

ett syfte är att bidra till transparens och erfarenhetsutbyte kring förutsättningarna 

för ekonomin inom den kommunala gymnasieskolan. 

 

Prislistan är avsedd och framtagen för att reglera IKE. Inom GR avser det ca 22 % 

(2016) av eleverna i regionen som väljer en kommunal skola utanför 

hemkommunen. Prislistan är inte avsedd att reglera tilldelningen till de resterande 

78 % (2016) av eleverna som inte omfattas av IKE. 

 

Prislistan för IKE är inte framtagen för att användas som resursfördelning till 

gymnasieskolan i respektive kommun. Det är upp till respektive kommun att 

avgöra om prislistan ska användas i något annat syfte än att reglera IKE.  

 

Hur används prislistan i GR kommunerna? 

Prislistan används inom samverkansområdet för att reglera de interkommunala 

ersättningarna mellan kommunerna i samverkansområdet. 

 

Det allra flesta GR kommuner har valt att använda prislistan som riktmärke för sin 

egen resursfördelning till gymnasieskolan. Kommunerna gör justeringar i 

förhållande till prislistan för att anpassa den till den egna kommunens resurser.  
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Förbundsstyrelsen

Bilaga 1, GRs modell för IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 

Datum: 2019-09-27, dnr 2019-00341.712 

 

Hur blir ett pris till? - Beskrivning av modellen  

Den regionala prislistan för IKE beräknas vanligtvis vart fjärde år och baseras på 

uppgifter från bokslutet året innan. Gemensamma anvisningar har tagits fram så 

att kostnaderna redovisas så lika som möjligt. Mellanliggande år räknas priset upp 

med index.   

 

Exempel: För ett ge en förenklad beskrivning av modellen utgår 

Gymnasieekonomnätverket i sin beräkning från ett gymnasieprogram, exempelvis 

samhällsvetenskapsprogrammet.  

 

Programmet anordnas i åtta av GR kommunerna. Varje kommun har egna 

programkostnader för programmet utifrån elevunderlag, infrastruktur och en rad 

andra parametrar som påverkar kostnadsnivån. Vid beräkning av ett regionalt pris 

inom GR för programmet listas samtliga kommuner som anordnar programmet 

från den dyraste anordnaren till den billigaste. Den dyraste och billigaste 

anordnaren exkluderas sedan från listan om minst sju kommuner anordnar 

programmet.  

 

När den dyraste och billigaste anordnaren är exkluderad från listan beräknas en 

genomsnittskostnad utifrån resterande anordnares programkostnad för 

samhällsvetenskapsprogrammet.  

 

En sammanfattande bild illustreras i 1.1 Analysmodellen – Beskrivning av 

modellen. 

 

När det är ett mellanliggande år, ett så kallat indexår, då räknar 

gymnasieekonomnätverket upp prislistan med aktuellt index enligt följande 

parametrar: 

 

- KPI 

- Nominell ränta 

- Arbetsgivaravgifter 

- Löneutveckling GR (Lärarpersonal med regional uppskattning samt enligt SKLs 

cirkulär för övrig personal i skolan) 

 

Generella rationaliseringar diskuteras i Utbildningschefsnätverket (UC) årligen.  

 

Grundprinciperna för prislistan 

- Priset beräknas i normalfallet vart fjärde år. 

- Priset utgörs av medlemskommunernas sammanlagda programkostnader på 

gymnasieskolan efter fastställt bokslut. 
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- Det dyraste och det billigaste programmet tas bort vid beräkningen av det 

genomsnittliga priset för att undvika att eventuella ytterligheter får för stor 

inverkan på genomsnittspriset. 

Det finns två undantag till denna princip: 

- Är det färre än 7 anordnare av ett program tas inte det dyraste och billigaste bort 

eftersom genomsnittet då skulle baserar på för få anordnare. 

- Göteborg är pga. sin volym alltid med i kalkylen även om programmet är dyrast 

eller billigast. 

Mellanliggande år justeras priset med följande index: 

- KPI 

- Nominell ränta 

- Arbetsgivaravgifter 

- Löneutveckling GR (Lärarpersonal med regional uppskattning samt enligt SKLs 

cirkulär för övrig personal i skolan) 

 

Hur kan GR-kommunerna påverka priset? 

Prislistan sammanställs som summan av medlemskommunernas kostnader för 

respektive gymnasieprogram. Kostnaderna är utifrån respektive kommuns 

årsbokslut. Detta innebär att en stor del av prislistan är baserad på faktiska 

kostnader. Följande påverkansmöjligheter finns: 

 

Kommun: Samverkansavtalet bygger på att varje kommun beslutar om sin egen 

gymnasieskola. Detta gäller investeringar, utbud, politiska prioriteringar, 

finansiering, etc. Påverkansmöjligheter i kommunen finns dels i den löpande 

verksamheten och dels på förvaltningsnivå och kommunnivå utifrån större 

satsningar eller neddragningar inom gymnasieskolan. Alla beslut som tas på 

kommunnivå och som påverkar kostnadsnivån kan ge genomslag på den regionala 

prislistan.  

 

Region: Generella rationaliseringar diskuteras i Utbildningschefsnätverket årligen. 

UC enas om att rekommendera nivån på eventuella rationaliseringar. Historiskt 

har UC rekommenderat rationaliseringar enligt följande: 

 

2013  - 0,54 % 

2014  - 0,50 % 

2015  - 0.25 % 

2016  Ingen generell rationalisering 

2017  - 0,30 % 

2018  - 0,50 % 

2019  - 0,50 % 

2020  - 0,50 % 
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Förbundsstyrelsen

Bilaga 1, GRs modell för IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 

Datum: 2019-09-27, dnr 2019-00341.712 

 

1.1 Analysmodell – Beskrivning av modellen 

Analysmodellen förklarar IKE-modellen för nationella gymnasieprogram inom 

samverkansområdet GR. 
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Förbundsstyrelsen

Bilaga 1, GRs modell för IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 

Datum: 2019-09-27, dnr 2019-00341.712 

 

Vilka instanser beslutar om prislistan? 

Gymnasieekonomnätverket tillika arbetsgruppen står för framtagning av förslag till 

prislista. Nätverket utgörs av ekonomer från respektive medlemskommun. 

Ordförande i nätverket är en av Utbildningschefsnätverket utsedd förvaltningschef, 

GR bistår med samordning. Nätverket/arbetsgruppen sammanträder 8-10 gånger 

per år.  

 

Kort beskrivning av beslutsprocessen enligt nedan: 

 Arbetsgruppen lämnar förslag om indexnivå till Utbildningschefsnätverket – 

godkännande eller korrigering. Eventuella regionala rationaliseringar 

föreslås. 

 Arbetsgruppen lämnar förslag till prislista till Utbildningschefsnätverket – 

godkännande eller korrigering. Rekommendation om beslut lämnas till 

Utbildningsgruppen. 

 Förslaget lämnas till Utbildningsgruppen – Rekommendation om beslut 

lämnas till Förbundsstyrelsen.  

 Förslaget lämnas till Förbundsstyrelsen- Rekommendation om beslut till 

medlemskommunerna.  

 Kommunerna beslutar i okt-nov och meddelar GR beslutet senast 30/11 

 Prislistan börjar gälla 1 januari.  

 

Analys 

Kostnadsutvecklingen för gymnasieskolan påverkas av flera parametrar, för att 

sammanfatta några: 

- Demografi 

- Konkurrens 

- Investeringar 

- Index 

- Löneutveckling 

 

Den demografiska utvecklingen påverkar IKE i allra högsta grad. Då priset 

beräknas (förenklat) som summan av gymnasieskolornas kostnader dividerat med 

antalet elever får den demografiska utvecklingen en stor inverkan på 

programpriset. I och med att den demografiska utvecklingen får stor påverkan på 

priset innebär det att även konkurrensen gentemot fristående verksamhet är en 

viktig aspekt då volymen påverkas. En större andel elever i fristående verksamhet 

innebär en lägre andel i den kommunala skolan och därmed en förändrad prisbild.  

 

I tider då det krävs stora investeringar inom gymnasieskolan påverkas priset, då 

den totala kostnaden ökar i form av årliga avskrivningar. Utvecklingen av 

uppräkningsindex är också en parameter som oftast driver upp priset, men ska 

också spegla den generella kostnadsutvecklingen i samhället och är ett naturligt 

verktyg i avtal för årliga prisjusteringar. 
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Förbundsstyrelsen

Bilaga 1, GRs modell för IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 

Datum: 2019-09-27, dnr 2019-00341.712 

 

Personalkostnader utgör den största posten i prismodellen och därmed blir 

löneutvecklingen en viktig parameter som påverkar priset. Brist på personal och 

konkurrens om personal i kombination med den generella årliga löneutvecklingen 

bidrar till att kostnaderna ökar och därmed priset. 

 

Sammantaget har vi en komplex bild där ovanstående parametrar påverkar 

kostnadsutvecklingen och därmed priset. Vissa av parametrarna ovan hanteras av 

respektive kommun, andra är generella indexuppräkningar, direktiv från 

regeringen och ett resultat av regional samverkan kring det gemensamma utbudet.  
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Förbundsstyrelsen

Bilaga 2, Prislista IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2020 

Datum: 2019-09-27, dnr 2019-00341.712 

 Sammanställning avseende pris för 2020 för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

i Göteborgsregionen, inklusive ersättning för skolmåltider

Prislistan för 2020 bygger på bokslut 2018 med indextillägg för 2019 och 2020. 

PRISLISTA 

Benämning Pris 2020

Barn- och fritidsprogrammet BF Gemensamt år 1 113 600

Fritid och hälsa 113 600

Pedagogiskt arbete 113 600

Socialt arbete 113 600

Bygg- och anläggningsprogrammet BA Gemensamt år 1 126 900

Anläggningsfordon Finns ej i GR

Husbyggnad 126 900

Mark och anläggning 126 900

Måleri 126 900

Plåtslageri 126 900

El- och energiprogrammet EE Gemensamt år 1 116 600

Automation 116 600

Dator- och kommunikationsteknik 116 600

Elteknik 116 600

Energiteknik 116 600

Ekonomiprogrammet EK Gemensamt år 1 84 800

Ekonomi 84 800

Juridik 84 800

Estetiska programmet ES Bild 104 500

Dans 118 300

Estetik och media 113 100

Musik 135 700

Teater 111 000

Flygteknik - riksrekryterande utbildning Finns ej i GR

Fordons- och transportprogrammet FT Gemensamt år 1 142 800

Godshantering 162 300

Karosseri och lack 153 000

Lastbil och mobila maskiner 159 100

Personbil 151 500

Transport 193 500

Handels- och administrationsprogrammet HA Gemensamt år 1 99 400

Administrativ service 99 400

Handel och service 99 400

Hantverksprogrammet HV Frisör 110 100

Textildesign 136 200

Hår- och makeupstylist (Göteborg) 101 300

Övriga hantverk (Tillstånd ges av Skolverket)

Hotell- och turismprogrammet HT Gemensamt år 1 103 900

Hotell och konferens 103 900

Turism och resor 103 900

Humanistiska programmet HU Gemensamt år 1 96 000

Kultur 96 000

Språk 96 000

Industritekniska programmet IN Inriktning får börja år 1 146 700

Driftsäkerhet och underhållsteknik 146 700

Processteknik 146 700

Produkt- och maskinteknik 146 700

Svetsteknik 146 700

Naturbruksprogrammet NB Djur (Göteborgs pris) 122 300

särskilt pris Samverkansavtal med region finns för NB

Naturvetenskapsprogrammet NA Gemensamt år 1 88 700

Naturvetenskap 88 700

Naturvetenskap och samhälle 88 700

särskilt pris Profil Marinbiologi (Öckerö) 150 200

särskilt pris Profil NA IHGR (Göteborg) 98 600

Restaurang och livsmedelsprogrammet RL Gemensamt år 1 137 400

Bageri och konditori 137 400

Färskvaror och delikatesser 137 400

Kök och servering 137 400

Samhällsvetenskapsprogrammet SA Gemensamt år 1 84 900

Beteendevetenskap 84 900

Medier, information och kommunikation 89 800

Samhällsvetenskap 84 900

Program/inriktning
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Förbundsstyrelsen

Bilaga 2, Prislista IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2020 

Datum: 2019-09-27, dnr 2019-00341.712 

 Benämning Pris 2020

särskilt pris Samhällsvetenskapsprogrammet forts. Profil Den seglande gymnasieskolan (Öckerö) 179 400

särskilt pris Profil SA IHGR (Göteborg) 96 700

Teknikprogrammet TE Gemensamt år 1 93 600

Design och produktutveckling 93 600

Informations- och medieteknik 93 600

Produktionsteknik 93 600

Samhällsbyggande och miljö 93 600

Teknikvetenskap 93 600

Vvs- och fastighetsprogrammet VF Gemensamt år 1 125 300

Fastighet 125 300

Kyl- och värmepumpsteknik 125 300

Ventilationsteknik 125 300

Vvs 125 300

Vård- och omsorgsprorgrammet VO År 1 - 3 103 500

Inga nationella inriktningar

Regionalt sökbara programinriktade individuella val (enligt tidigare system), programinriktat val 

och yrkesintroduktionsutbildningar för grupp

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)

Övriga varianter av priser

International Baccalaureate 103 800

Autismspektrum - gruppbaserad utbildning med olika programinnehåll (Göteborg) 230 100

För elever som är individintegrerade på program gäller bilateral överenskommelse

särskilt pris Lärcentrum (Göteborg). Programpris samt tillägg 16 800 kr/år

särskilt pris Beda Hallbergs gymnasium (Kungsbacka). Programpris samt tillägg 16 800 kr/år  

bilateralt Hörsel (Göteborg)

Övrigt I samverkansavtalet regleras också hantering av: utökat program, reducerat program, förlängd undervisning, 

resor, anpassning och extra stödåtgärder, ersättning för modersmålsundervisning, utredning om elevs 

tillhörighet i särskola i vissa fall, ansvarsförsäkring och investeringar. Se www.goteborgsregionen.se

Särskilda varianter 

Skolverket har beviljat och prissatt. Tillägg skolindex (2015) 1,019% (2016) 1,019% (2017) 1,0203 % 

(2018) 1,0265 % (2019) 1,0262%

BAHUSV Bygg och anläggning-Husbyggnad (Göteborg) 104 700 2016/2017. Fyra antagningar beviljade.

Riksrekryterande särskilda varianter

Skolverket har beviljat och prissatt. Tillägg skolindex (2015) 1,019% (2016) 1,019% (2017) 1,0203 % 

(2018) 1,0265 % (2019) 1,0262%

RLKOTV0R Kött/chark/styckning (Göteborg) 111 462 kr 2015/2016 beslut till och med åk 3 2020/2021

RLKOTV0R Kött/chark/styckning (Göteborg) 137 358 kr 2019/2020 beslut till och med åk 3 2024/2025

Riksrekryterande utbildning med egna examensmål

SX Sjöfartsutbildning (Göteborg, Öckerö) 140 000 kr 2015/2016 beslut till och med åk 3 2020/2021

SX Sjöfartsutbildning (Göteborg) 152 252 kr 2019/2020 beslut till och med åk 3 2024/2025

SX Sjöfartsutbildning (Öckerö) 181 579 kr 2019/2020 beslut till och med åk 3 2024/2025

Riksrekryterande estetisk spetsutbildning

ESMUS0S Estetiskt program inriktning musik (Hvitfeldtska gymnasiet Göteborg) 136 200 kr 2016/2017 

beslut om antagning tom 2019/2020

Riksidrottsutbildning. Beslut från Skolverket finns. Riksidrottsförbundet lämnar bidrag.

Friidrott (Göteborg)

Handboll (Göteborg)

Segling (Lerum)

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). Beslut från Skolverket finns. Tillägg 15 100 kr/ lagidrottsplats, 

18 100 kr/individuell idrottsplats enligt rekommendation från SKL uppräknat med GR-index 

Alingsås: Fotboll, Gymnastik, Handboll

Göteborg: Badminton, Bandy, Basket, Boxning, Fotboll, Friidrott, Golf, Handboll, Innebandy, Ishockey,

Konståkning, Orientering, Tennis, Truppgymnastik

Härryda: Innebandy

Kungsbacka: Fotboll, Handboll, Simning

Kungälv: Bandy, Rodd

Lerum: Innebandy, Segling

Partille: Bowling, Fotboll, Handboll

Gymnasiesärskoleutbildningar Pris 2020

Nationella program 315 200

Övriga principer för prissättning

Lärlingsutbildning - Pris enligt aktuellt programs gemensamma respektive inriktnings pris.

Program med särskild hörselprofil prissätts genom avtal mellan respektive kommuner.

Rg-gymnasiet (tillägg till nationellt programs kostnad enligt förordning (SKOLFS 1992:44)).

Individuellt program inom gymnasiesärskolan prissätts genom avtal mellan respektive kommuner. 

Program/inriktning
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Förbundsstyrelsen

Bilaga 3, Beräkning index för IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2020 

Datum: 2019-09-27, dnr 2019-00341.712 

Beräkning index för interkommunal ersättning inom 

gymnasieskola och gymnasiesärskola 2020 
     

Beräkningsförutsättningar för viktning av index     

     
Viktning av ingående indexdelar     

 2018 2019 2020  
Personalkostnader 63% 63% 63%  
 - varav lärarpersonal 78%     
 - varav övrig personal 22%     
Övriga kostnader 36% 36% 36%  
Kapitalkostnader 1% 1% 1%  

 100% 100% 100%  
 

I beräkningen av personalkostnader inräknas aktuell arbetsgivaravgift vid beräkningstillfället 

     

     

Indexförutsättningar Uppdateringar inför 2020  

 Utfall Prognos Prognos  
Förändringsvärden 2018 2019 2020 Senaste källa 

Löneökning övriga personal   3,10% 3,30% SKL 19:6 

Löneökning lärare   2,77% 2,69% Genomsnitt inom GR 

Arbetsgivaravgifter   -0,02% 1,00% SKL 18:64 

KPI   2,50% 2,70% SKL 19:6 

Internränta   -0,25% 0,00% SKL 19:5 

        
Totalvärden        
Arbetsgivaravgifter   39,15% 40,15% SKL skrift 190502 

Internränta   1,50% 1,50% SKL 19:5 

Summa innan generell rationalisering   2,712% 3,032%  
Generell rationalisering 2019   -0,50%   UC 

Generell rationalisering 2020     -0,50% UC 

Prislista indexjustering per år 2019 respektive 2020   2,212% 2,532%  
Prislista total indexjustering för 2 år (2019 och 2020)     4,800%  

 

 

Kommentar:  

Angivna indexförutsättningar viktas enligt ovan andelar och medför Slutvärde viktat index.  

2020 års prislista har i förslaget uppräknats med prognostiserade värden för 2019 samt justerats för 

senaste prognos 2020. Indexuppräkningen har gjorts för två år och beräknas som index på index. 
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Förbundsstyrelsen

Bilaga 4, Jämförelse IKE med riksprislistan inom gymnasieskola och 

gymnasiesärskola  

Datum: 2019-09-27, dnr 2019-00341.712 

Jämförelse mellan Riksprislistan 2019 och GR-pris 2019 
GR-pris = Bokslut 2018 + index 2019     

Riksprislistan är inklusive måltider men exklusive moms    
Belopp anger kr/elev/år     

     

 Gymnasieprogram 
Rikspris-

lista  
GR-pris  Avvikelse 

Avvikelse 

i % 

Barn- och fritidsprogrammet 95 000 110 800 15 800 16,6% 

Bygg- och anläggningsprogrammet exklusive 

inriktningen anläggningsfordon 122 500 123 800 1 300 1,1% 

Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning 

anläggningsfordon 162 000 Finns ej i GR     

El- och energiprogrammet 115 800 113 800 -2 000 -1,7% 

Ekonomiprogrammet 80 500 82 700 2 200 2,7% 

Estetiska programmet exklusive inriktningen 

musik 107 500       

ES- Bild   101 900     

ES - Dans    115 400     

ES - Estetik och media   110 300     

ES - Teater   108 200     

Estetiska programmet inriktningen musik 132 800 132 400 -400 -0,3% 

Fordons- och transportprogrammet exklusive 

inriktningen transport 137 300       

FT - Gemensamt år 1   139 300     

FT - Godshantering   158 300     

FT - Karosseri och lack   149 200     

FT - Lastbil och mobila maskiner   155 200     

FT - Personbil   147 800     

Fordons- och transportprogrammet inriktning 

transport 176 200 188 700 12 500 7,1% 

Handels- och administrationsprogrammet 95 400 96 900 1 500 1,6% 

Hantverksprogrammet 113 200       

HV-Frisör   107 400     

HV-Textildesign   132 900     

HV- Hår- och makeupstylist    98 800     

Hotell- och turismprogrammet 100 100 101 300 1 200 1,2% 

Humanistiska programmet 86 400 93 600 7 200 8,3% 

Industritekniska programmet 146 000 143 100 -2 900 -2,0% 

Naturvetenskapsprogrammet 87 600 86 500 -1 100 -1,3% 

Naturbruksprogrammet inriktning djur 188 800 119 300 -69 500 -36,8% 

Naturbruksprogrammet inriktning lantbruk 222 500 Finns ej i GR     

Naturbruksprogrammet inriktning skog 233 200 Finns ej i GR     
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 Gymnasieprogram 
Rikspris-

lista  
GR-pris  Avvikelse 

Avvikelse 

i % 

Naturbruksprogrammet inriktning trädgård 233 900 Finns ej i GR     

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 134 000 134 000 0 0,0% 

Samhällsvetenskapsprogrammet 82 000 82 800 800 1,0% 

Teknikprogrammet 94 000 91 300 -2 700 -2,9% 

VVS- och fastighetsprogrammet 120 800 122 200 1 400 1,2% 

Vård- och omsorgsprogrammet 99 100 101 000 1 900 1,9% 
 

    
Gymnasiesärskolan 340 200 307 500 -32 700 -9,6% 
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Öckerö 2019-11-01 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Barn- och utbildningsnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Mats Sundström, ekonom 
Ärende: Interkommunal ersättning IKE 
Diarienummer: 108/19 

INTERKOMMUNAL ERSÄTTNING (IKE) INOM KOMMUNAL 
VUXENUTBILDNING I GÖTEBORGSREGIONEN för år 2020 
 
Förslag till beslut 
Interkommunal ersättning i Göteborgsregionen för kalenderåret 2020 inom kommunal 
vuxenutbildning fastställs i enlighet med förslag.  
 
Ärendet 
Medlemskommunerna rekommenderas att fastställa priser för kommunal vuxenutbildning i 
Göteborgsregionen 2020 enligt följande: 
 

• för grundläggande kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng. Enhetspriset 
föreslås gälla för undervisning som ges både genom klassrumsundervisning och genom 
flexibel undervisning, 

• för teoretiska gymnasiala kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng. 
Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både genom klassrumsundervisning och 
genom flexibel undervisning, 

• för gymnasiala yrkeskurser och sammanhållna yrkesutbildningar tillämpas bilaterala 
förhandlingar mellan berörda kommuner, 

• för grundläggande och gymnasiala distanskurser tillämpas ett enhetspris på 36 kronor per 
poäng, 

• för elever inom särskild utbildning för vuxna tillämpas bilaterala förhandlingar mellan 
berörda kommuner, 

• för utbildning i svenska för invandrare tillämpas ersättning enligt följande: 
- Studieväg 1: bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner 
- Studieväg 2: 56 kronor per timme 
- Studieväg 3: 42 kronor per timme, 

• att ovanstående priser föreslås gälla under 2020 samt under tiden 
2019-07-01—2019-12-31 
 
Föreliggande förslag till interkommunal ersättning i Göteborgsregionen 2020 avser de 
kurser inom kommunal vuxenutbildning som inte ingår i det regionala samverkansavtalet 
för utbildningar inom yrkesvux. 
 
Förslaget godkändes av GRs förbundsstyrelse 190927. 

 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal vuxenutbildning i 
Göteborgsregionen år 2020. 
 
 



 
 

 

Expediering av beslut 
GR, senast 2019-11-29 
Skolchef 
Ekonom BUF 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
 
Öckerö 2019-11- 
 
 
 
Katarina Lindgren 
Skolchef 
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Förbundsstyrelsen – ärende 5 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Ulrika Krabbe 

Datum: 2019-09-27, dnr 2019-00342.713 

 

Förslag till interkommunal ersättning (IKE) 
inom kommunal vuxenutbildning i 
Göteborgsregionen år 2020 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås rekommendera medlemskommunerna att fastställa 

priser för kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2020 enligt följande: 

 

• för grundläggande kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng. 

Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både genom 

klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning, 

• för teoretiska gymnasiala kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per 

poäng. Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både genom 

klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning, 

• för gymnasiala yrkeskurser och sammanhållna yrkesutbildningar tillämpas 

bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner, 

• för grundläggande och gymnasiala distanskurser tillämpas ett enhetspris på 

36 kronor per poäng, 

• för elever inom särskild utbildning för vuxna tillämpas bilaterala 

förhandlingar mellan berörda kommuner,  

• för utbildning i svenska för invandrare tillämpas ersättning enligt följande:  

 Studieväg 1  bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner 

 Studieväg 2  56 kronor per timme 

 Studieväg 3  42 kronor per timme,  

• att ovanstående priser föreslås gälla under 2020 samt under tiden  

2019-07-01--2019-12-31  

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att kommunernas beslut ska vara GR 

tillhanda senast 29 november 2019. 
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Förbundsstyrelsen – ärende 5

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Ulrika Krabbe 

Datum: 2019-09-27, dnr 2019-00342.713 

 

Sammanfattning av ärendet 

Föreliggande förslag till interkommunal ersättning i Göteborgsregionen 2020 avser 

de kurser inom kommunal vuxenutbildning som inte ingår i det regionala 

samverkansavtalet för utbildningar inom yrkesvux. De följer gängse prismodell. 

Principen gäller utbildningar där interkommunal ersättning inom 

Göteborgsregionen utgår och avser utbildning på grundläggande nivå, utbildning 

på gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna samt utbildning i svenska för 

invandrare. 

 

Under 2019-01-01—2019-06-30 tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng 

för både grundläggande kurser och för teoretiska gymnasiala kurser. Nivån föreslås 

under 2020 samt under tiden 2019-07-01—2019-12-31 vara oförändrad för 

grundläggande och teoretiska gymnasiala kurser. Enhetspriset föreslås gälla för 

undervisning som ges både genom klassrumsundervisning och genom flexibel 

undervisning för grundläggande kurser såväl som teoretiska gymnasiala kurser. 

För gymnasiala yrkeskurser och sammanhållna yrkesutbildningar föreslås 

oförändrat bilaterala förhandlingar. 

 

För grundläggande och gymnasiala distanskurser föreslås ett oförändrat enhetspris 

på 36 kronor per poäng under 2020 samt under tiden 2019-07-01—2019-12-31.  

 

För elever inom särvux föreslås oförändrat bilaterala förhandlingar mellan berörda 

kommuner.  

 

Vidare föreslås ett oförändrat enhetspris för studieväg 2 på 56 kronor per timme 

och för studieväg 3 på 42 kronor per timme samt för studieväg 1 föreslås oförändrat 

bilaterala förhandlingar. 

 

Utbildningschefsnätverket enades 2019-05-17 kring förslaget. Utbildningsgruppen 

godkände 2019-06-26 förslaget. 

 

 

Helena Söderbäck        Fredrik Zeybrandt 

Förbundsdirektör        Utbildningschef 

 

 

    SKICKAS TILL 

 

    Medlemskommunerna 
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Öckerö 2019-11-06 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Barn- och utbildningsnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Jacob Österlund 

Ärende: Revidering av delegationsordning rörande tecknande av avta  
samt upprättande av rutiner för klagomålshantering 

Diarienummer: BOU 118/19   

 

Revidering av delegationsordning rörande 
tecknande av avtal samt upprättande av 
rutiner för klagomålshantering 
 

Förslag till beslut 
Besluts- och delegationsordning fastställs enligt förslag. Den reviderade 
delegationsordningen träder i kraft 2019-11-20. 
 
Beslutet justeras omedelbart. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Med stöd av Kommunallagen 7 kap 5-8 §§ får vissa ärenden inom Barn- och 
utbildningsnämndens ansvarsområde delegeras till någon annan att fatta 
beslut på nämndens vägnar. Delegering innebär med andra ord överlåtande av 
beslutsfunktion.  

 

Den föreliggande revideringen innebär att tre punkter i besluts- och 
delegationsordningen läggs till: 
 
Ansvar för att upprätta rutin för klagomålshantering  Skolchef 

Tecknande av avtal som inte är av större principiell   Skolchef 
betydelse eller på annat sätt av större vikt  

Tecknande av avtal för respektive skol- eller   Rektor 
förskoleenhet    

 

Utöver detta har redaktionella förändringar gjorts: 

Hänvisningarna till kommunallagens paragrafer har uppdaterats för att 
stämma överens med 2018 års kommunallag. 



 
 

 

Ordet ”Förskolechef” har bytts ut mot ”rektor”. 

Ordet ”Kommunchef” har bytts ut mot ”kommundirektör” 
 

 
Ekonomi 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser 
 
Expediering av beslut 
Rektorer 
Chef centrala elevhälsan 
Skolchef 
 
Bilagor 
Förslag till besluts- och delegationsordning 
 
Underskrift av berörd chef 
Underskrift 
 
Namnförtydligande 
 
Titel 
 
Datum  
 



___________________________________________________________________________
     
Beslutsdatum: 2019-11-20 
Beslutande: Barn- och utbildningsnämnden 
Giltighetstid: Tillsvidare 
Dokumentansvarig: Skolchef 
Upprättad av: Jacob Österlund 
Diarienummer: BOU 121/19 
______________________________________________________________________ 
 
 
Med stöd av Kommunallagen 7 kap. 5-8 §§ får vissa ärenden inom Barn- och utbildningsnämndens 
ansvarsområde delegeras till någon annan att fatta beslut på nämndens vägnar. Delegering innebär 
med andra ord överlåtande av beslutsfunktion. Beslut som tagits med stöd av delegation är juridiskt 
sett ett nämndsbeslut. Beslutet ska kunna överklagas antingen genom kommunalbesvär eller genom 
förvaltningsbesvär. 
 
Ett beslut som fattats med stöd av delegation kan inte ändras av nämnden. Däremot kan nämnden 
återkalla den givna beslutanderätten.  
 
Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till nämnden. På så sätt kan nämnden följa hur 
uppdraget utförts. I följande ärenden får beslutanderätten inte delegeras: 
 
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av beslut av 
nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet  
eller annars av större vikt, och 

4.  vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 

 
Kommunallagen skiljer mellan nämndbeslut (som kan delegeras) och beslut som innebär ren 
verkställighet. Ren verkställighet innebär åtgärder som normalt ligger inom tjänstemannens dagliga 
arbete och ansvarsområde. Verkställighetsbeslut kan inte överklagas till skillnad från 
delegationsbeslut. Gränsdragningen mellan delegation och verkställighet är dock inte alltid helt klar. 
 
Delegat i besluts- och delegationsordningen anger lägsta beslutsnivå. Överordnad har alltid rätt att 
besluta i dess ställe.  
 
Beslutets utformning och innehåll 
Ett beslut ska enligt allmänna rättsgrundsatser vara skriftligt och det ska ange vilken person (elev) det 
gäller och det lagrum beslutet grundar sig på. Beslutet ska innehålla de skäl som legat till grund för 
beslutet när de avser myndighetsutövning mot enskild. Skälen får utelämnas helt eller delvis om 
beslutet inte går någon part emot eller om det av någon anledning är "uppenbart obehövligt" att 
upplysa om skälen. Skälen får även utelämnas helt eller delvis om det är nödvändigt med hänsyn till 
skyddet för enskildas personliga förhållanden. 
 
Beslutet skall vara daterat med dagen för beslutet och vara undertecknat. Om beslutet går parten emot 
och kan överklagas enligt författningarna skall parten underrättas om hur han/hon kan överklaga.  
 

 

 
 
 

BESLUTS- OCH  
DELEGATIONSORDNING 



Överklagande 
Beslut i ärenden som handläggs med stöd av speciallagar, t ex skollagen, kan oftast överklagas enligt 
förvaltningslagens regler. Rätt att överklaga sådana beslut har endast den som beslutet angår, d v s är 
part i ärendet. Överklagandet ska ha inkommit skriftligt inom tre veckor från den dag då klaganden 
fått del av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid ska detta överlämnas till den myndighet 
som ska pröva ärendet, om nämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt klaganden önskar.  
 
Om inte beslutet kan överklagas som förvaltningsbesvär kan det i de flesta fall överklagas till 
Förvaltningsrätten. De gör en laglighetsprövning enligt kommunallagens regler, då prövas endast 
beslutets laglighet. Närmare beskrivning om laglighetsprövning finns i 13 kap kommunallagen. Av 
delegationsordningen framgår vilka beslut som kan överklagas till Allmän förvaltningsdomstol 
respektive Skolväsendets överklagandenämnd. 
 
 
Förklaringar till förkortningar: 
 
SL   Skollagen 
SF  Skolförordningen 
CEH  Centrala elevhälsan 
Gyf  Gymnasieförordningen 
Arkl   Arkivlagen 
TF   Tryckfrihetsförordningen  
Förvl   Förvaltningslagen 
OffL  Offentlighets- och sekretesslagen 
DiskrL  Diskrimineringslagen 
KL   Kommunallagen 
SÖN  Skolväsendets överklagandenämnd 
 
 
 
 

 
 



BESLUT DELEGAT LAGRUM / ANMÄRKNING 
 
Åtgärder mot kränkande behandling och trakasserier (SL 6 kap samt diskrimineringslagen 2-3 kap)  
Upprätta årlig plan mot kränkande behandling Rektor 

 
SL 6 kap 8 §, diskL 3 kap 16 §  

Utredning och vidtagande av åtgärder vid anmälan om 
kränkande behandling 

Rektor 
 

SL 6 kap 10 §, diskL 2 kap 7 §  

Skolplikt och rätt till utbildning (SL 7 kap)   
Mottagande av elev i grundsärskolan samt beslut om att ett barn 
inte längre ska vara elev i grundsärskolan 

Chef CEH SL 7 kap 5 § 
Beslutet kan överklagas hos SÖN 

Mottagande av elev i grundskolan eller grundsärskolan på försök 
högst 6 månader 

Chef CEH SL 7 kap 8 § 

Utbildning i grundskolan eller i grundsärskolan för integrerade 
elever 

Chef CEH SL 7 kap 9 § 

Beslut om uppskjuten skolplikt Rektor SL 7 kap 10 § 
Beslutet kan överklagas hos SÖN 

Beslut om förlängd skolplikt Rektor SL 7 kap 13 § 
Beslutet kan överklagas hos SÖN 

Beslut om tidigare upphörande av skolplikten Rektor SL 7 kap 14 § 
Beslutet kan överklagas hos SÖN 

Beslut om rätt att slutföra skolgången Rektor SL 7 kap 15-16 § 
Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet ( SL 8, 14 och 25 kap)  
Se även Öckerö kommuns riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 
Erbjudande av plats i förskola/fritidshem Placerings-

ansvarig 
SL 8 kap 5-6, 15 §, SL 14 kap 3, 5, 10 § 
Kösituation ska redovisas för nämnden 
kontinuerligt 

Beslut om plats i förskola/fritidshem på grund av barnets behov 
av särskilt stöd 

Rektor SL 8 kap 7 §, SL 14 kap 6 § 

Beslut om uppsägning på grund av obetalda avgifter Skolchef SL 8 kap 16 § 
Mottagande av barn från annan kommun Skolchef SL 8 kap 13, 17 § 
Köp av förskoleplats i annan kommun  Skolchef SL 8 kap 12 § 
Beslut om tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och elever i 
fristående verksamhet 

Chef CEH SL 8 kap 21-23 §, SL 14 kap 15-17 §, 
SL 25 kap 13 §, SF 14 kap 8 § 

Förskoleklass, Grundskola och Grundsärskola (SL 9, 10 och 11 kap samt Skolförordningen) 
Beslut om placering i 
a) förskoleklass 
b) grundskola 
c) grundsärskola 
 
Dock  vid beslut om placering vid annan skolenhet än den 
vårdnadshavare önskar* 

 
Rektor  
Rektor  
Chef CEH 
 
Skolchef 

SL p kap 15 §, SL 10 kap 30 §,  
SL 11 kap 29 §      
 
*SCH beslutar om fördelning av elever 
mellan skolor. Rektor beslutar om 
fördelning av elever mellan klasser. 
Beslut fattat med stöd av SL 9 kap 15 § 
2:a stycket kan överklagas hos SÖN 

Skolgång i annan kommun Skolchef SL 10 kap 24 § 
Beslut om mottagande av elev från annan kommun samt 
yttrande till annan kommun om mottagande av elev 

Skolchef SL 9 kap 13 §, SL 10 kap 25 §,  
SL 11 kap 25-26 §. Särskilt avtal finns 
inom GR. Vid mottagande till andra 
kommuner ska avtal upprättas. Beslutet 
kan överklagas hos SÖN 

Beslut om skolskjuts Rektor 
Chef CEH 

SL 10 kap 32-33 §, SL 11 kap 31-32 § 
Beslut fattas i enlighet med Policy för 
skolskjuts. Beslutet kan överklagas hos 
Allmän förvaltningsdomstol 

Beslut om ytterligare undervisningstid Skolchef SF 9 kap 3 §, SF 10 kap 2 § 
Fördelning mellan årskurserna av undervisningstiden Rektor SF 9 kap 4 §, SF 10 kap 3 § 
Beslut om ämnen som elevens val Rektor SF 9 kap 8 §, SF 10 kap 5 § 
Höst- och vårterminens början och slut Skolchef SF 3 kap 3 § 
Beslut om tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och elever i 
fristående verksamhet 

Skolchef SL 9 kap 19-21 §, SL 10 kap 37-39 §, 
SL 11 kap 36-38 §, SF 14 kap 8 § 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 



BESLUT DELEGAT LAGRUM / ANMÄRKNING 
 
Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan (SL 16, 17, 18 och 19 samt Gymnasieförordningen) 
Antagning till gymnasial utbildning inom GR Samarb.avtal SL 15 kap 12, 14 §. Beslutet kan 

överklagas hos SÖN 
Antagning till gymnasial utbildning utanför GR Rektor SL 15 kap 12 §. Beslutet kan 

överklagas hos SÖN 
Mottagande av elev i gymnasiesärskolan Chef CEH SL 18 kap 8-9 § 
Fördelning av undervisningstiden mellan läsåren Rektor Gyf 3 kap 1-2 §, Gyf 13 kap 6 § 
Höst- och vårterminens början och slut Skolchef Gyf 3 kap 2 § 
Omfattning av friluftsverksamhet Rektor Gyf 3 kap 5 § 
Beslut om programfördjupning Rektor Gyf 4 kap 5-6 § 
Beslut om kurser som individuellt val Rektor Gyf 4 kap 7 § 
Beslut om lokala kurser och omfattning (i gymnasiesärskolan) Rektor Gyf 13 kap 8-9, 12 § 
Beslut om arbetsplatsförlagt lärande och omfattning på 
högskoleförberedande program 

Rektor Gyf 4 kap 12 § 

Antal undervisningstimmar för varje kurs och fördelning av 
undervisningstid över läsåren 

Rektor Gyf 4 kap 22 § 

Antagning vid senare tidpunkt Rektor Gyf 7 kap 8 § 
Byte av studieväg Rektor Gyf 7 kap 9 § 
Stöd till inackordering Rektor SL 15 kap 32 §. Beslut fattas i enlighet 

med policy. Beslutet kan överklagas hos 
allmän förvaltningsdomstol. 

Förlängd undervisning längre än 3 år Rektor SL 16 kap 15 §, SL 18 kap 5 § 
Kommunal vuxenutbildning (SL 20 kap)   
Mottagande av elev till kommunal vuxenutbildning på 
grundläggande nivå 

Rektor SL 20 kap 13-14 §. Beslutet kan 
överklagas hos SÖN 

Mottagande av elev till kommunal vuxenutb på gymnasial nivå Rektor SL 20 kap 22 §. Beslutet kan 
överklagas hos SÖN 



BESLUT DELEGAT LAGRUM / ANMÄRKNING 
 
Utbud av nationella och lokala kurser och delkurser Rektor Vuxf 2 kap 3-4 § 
Fastställande av kursplaner av lokala kurser Rektor Vuxf 2 kap 10 § 
Föreskrifter om särskilda förkunskapskrav till lokala kurser  Rektor Vuxf 3 kap 7 § 
Arbetsmiljö   
Förslag till arbetsmiljöförbättrande åtgärder Rektor 

 
 

Vidta åtgärder för att förebygga att arbetstagaren utsätts för 
ohälsa eller olycksfall 

Rektor 
 

AML 3 kap 2 § 

Miljöronder Rektor 
 

 

Arbetsplatsträffar Rektor 
 

 

Samråd med skyddsombud Rektor 
 

 

Kontroll att ansvarsfrågan är klarlagd Skolchef  
Övergripande ekonomiska/administrativa/juridiska ärenden   
Fastställa besluts- och attestantförteckning Skolchef  
Utlämnande eller ej utlämnande av allmän handling bevarad på 
förvaltningskontoret 

Skolchef Tf 2 kap 12 §, OffL 15 kap 2-3 § 

Utlämnande eller ej utlämnande av allmän handling bevarad på 
resp skola/förskola 

Rektor 
 

Tf 2 kap 12 §, OffL 15 kap 2-3 § 

Beslut i brådskande ärenden Ordförande KL 6 kap 39 § 
Avge yttrande till offentlig myndighet rörande överklagat beslut Skolchef KL 6 kap 37 § 
Avvisa för sent inkommet överklagande Skolchef FörvL 24 § 
Arkivansvar Skolchef ArkL 4 § 
I situation som av kommunstyrelsens krisledn. definieras som 
kris företräder förvaltningschef nämnden intill dess nämndens 
krisledning är beslutsmässig 

Skolchef  

Avyttring av lös egendom < 5000:- Rektor 
 

 

Fördela budget till områdes/verksamhetsnivå Skolchef  
Fördela budget inom området Rektor 

 
 

Anskaffning av varor och tjänster inom ram, men överstigande 
300 tkr. 

Skolchef Enligt gällande upphandlingsregler 

Tecknande avtal som inte är av större principiell betydelse eller 
på annat sätt av större vikt  
 

Skolchef  

Tecknande av avtal för respektive skol- eller förskoleenhet Rektor  
Upprättande av rutiner för klagomålshantering Skolchef SL 4 kap. 8 § 

 
 
Personalärenden - anpassade till KS delegationsordning   
Deltagande i kurs/konferens  
a) för ledamot/ersättare kostnad under 8 000 kr  
b) för förvaltningschef 
c) för rektor/förskolechef och övriga direkt underställda skolchef 
d) för annan anställd inom förvaltningen 

 
Skolchef  
Kommundir. 
Skolchef 
Rektor 
 

 

Anställning av  
a) Förvaltningschef 
b) Vikarierande förvaltningschef under högst 3 månader 
c) Rektor/förskolechef 
d) Vikarierande rektor/förskolechef 
Anställning avseende singulära/administrativa befattningar 
- tillsvidareanställning 
- anställning för viss tid längre än ett år 
- anställning för viss tid högst ett år 
 
- prövning om befattning skall återbesättas 
Anställning avseende kollektiva befattningar 
- tillsvidareanställning 
- prövning om befattning skall återbesättas 
Projektanställning  

 
Förhandlsutsk 
Kommundir. 
Skolchef  
Skolchef  
 
Skolchef  
Skolchef 
Rektor/  
Personalchef 
 
Rektor 
Rektor 
Skolchef 

 



BESLUT DELEGAT LAGRUM / ANMÄRKNING 
 
Bekräftande av egen uppsägning Den som 

anställt 
 

Lönesättning vid anställning av rektor och 
singulära/administrativa befattningar  
Övrig lönesättning 

Personalchef 
 
Personalsekr 

 

Uppsägning från befattning på grund av arbetsbrist eller 
personliga skäl 

Personalchef  

Disciplinåtgärd, arbetsbefrielse eller löneavdrag  
- avseende förvaltningschef 
- avseende övrig personal 

 
Kommundir. 
Skolchef 

 

Tjänstledighet  
- hel tjänstledighet mindre än 6 mån för förvaltningschef 
- hel tjänstledighet mindre än 6 mån för övrig personal 
- hel tjänstledighet mer än 6 mån för övrig personal 
- hel tjänstledighet, mindre än två år, för tillsvidareanställd vid 
vikariat på annan befattning inom kommunen 
- hel tjänstledighet mindre än ett år för övriga chefer 
- partiell tjänstledighet mindre än 12 mån för förvaltningschef 
- partiell tjänstledighet mindre än 12 mån för övrig personal 
- partiell tjänstledighet mer än 12 mån för all personal 
- enligt lag 
- tjänstledighet på grund av sjukdom utan ersättning från 
Försäkringskassan 

 
Kommundir. 
Rektor  
Förhandlutsk  
 
Rektor 
Skolchef 
Kommundir. 
Skolchef 
Förhandlutsk  
Aktuell chef 
 
Rektor/ 

 

Beviljande av semester för 
- förvaltningschef 
- rektor/förskolechef och övr. dir underställda skolchef 
- övrig personal 

 
Kommundir. 
Skolchef 
Rektor/  

 

Lön under ledighet för facklig verksamhet Rektor/   
Ledighet med bibehållen lön för enskild angelägenhet för  
- förvaltningschef  
- rektor/förskolechef 
- annan anställd 

 
Kommundir. 
Skolchef 
Rektor 

 

Beviljande av pensionsavgång för  
- förvaltningschef  
- annan anställd 

 
Förhandlutsk  
Aktuell chef 

 

Tidigareläggning eller anstånd med pensionsavgång 
- Förvaltningschef 
- övrig personal 

 
Förhandlutsk 
Aktuell chef 

 

Tolkning av personalpolitiska program och andra riktlinjer Förhandlutsk  
Bidrag till fritidsstudier (enligt riktlinjer) Skolchef  
Beslut om avskrivning av lönefordran Skolchef  
Arbetsmiljöansvar inom ram för beviljat anslag Skolchef  
Skadestånds- och ersättningsärenden 
- högst ett prisbasbelopp 
 
- över ett prisbasbelopp 
- försäkringsärende* 

 
Rektor 
Skolchef 
Rektor 

 
 
 
 
*i samråd med ekonomichefen 

Avskrivning av fordran/nedsättning av eller befrielse från 
taxa/avgift  
- högst ett prisbasbelopp 

 
Rektor 

 

Försäljning av kasserad egendom*  
 

Rektor 
Skolchef 

* i samråd med ekonom 
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Öckerö 2019-11-05 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Barn- och utbildningsnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Katarina Lindgren 

Ärende: Förslag till samverkansavtal kring vuxnas lärande i 
Göteborgsregionen  

Diarienummer: BOU 115/19 

 

Förslag till samverkansavtal kring vuxnas 
lärande i Göteborgsregionen 
 

Förslag till beslut 
Förslag till samverkansavtal kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen fastställs. 

 
Ärendet (sammanfattning) 
Utbildningschefsnätverket tog på sitt decembermöte 2018 beslut om att ett nytt 
samverkansavtal avseende Göteborgsregionens yrkesutbildningar ska arbetas fram, 
vilket har gjorts enligt bilaga. Det nya samverkansavtalet kring vuxnas lärande i 
Göteborgsregionens föreslås träda i kraft 1 januari 2020. 

 
Beredning 
Utbildningschefsnätverket fattade beslut om avtalet 16 juni och utbildningsgruppen 
26 juni. 
 
Ekonomi 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
 
Expediering av beslut 
Gunnel Rydberg, förbundssekreterare GR 
Stefan Carmesund, rektor Öckerö seglande gymnasium 
 
Bilagor 
Protokollsutdrag, § 73 
Samverkansavtal kring vuxnas lärande 2020 



 

  Justeras:      1 (2) 

Förbundsstyrelsen 

Protokollsutdrag 2019-09-27 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: Arken Konferens, Göteborg 

 

Protokollsutdrag 

§ 73. Förslag till samverkansavtal kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen 

Diarienummer: 2019-00272 

Beslut 

Förbundsstyrelsen ställer sig bakom samverkansavtalet för vuxnas lärande i 

Göteborgsregionen samt rekommenderar medlemskommunerna att fastställa 

samverkansavtalet, med följande kompletteringar: 

• Under stycket 5.2 kompletteras punkt 3 enligt kursivering: ”av 

Göteborgsregionen upphandlad eller kundvalsbaserad utbildning” 

• Följande yttrande godkänns som medskick till samverkansavtalet. 

”Göteborgsregionen har under flera år noterat minskande arbetslöshet 

närmast samtliga befolkningsgrupper och har, för första gången någonsin, 

lägre arbetslöshetsnivåer än Stockholmsregionen. Den starka konjunkturen 

har, i kombination med en aktiv arbetsmarknadspolitik och ett starkt fokus 

på vuxenutbildning, bidragit till att öka sysselsättningsgraden i 

befolkningen till en rekordhög nivå. Flera tecken pekar på att 

högkonjunkturen går mot ett slut: De minskande orderingångarna i Kina, 

de stagnerande tyska industrivolymerna och den politiska osäkerheten på 

båda sidor Atlanten. Dessa faktorer, i samverkan med den allmänna 

konjunkturen, skapar en ekonomisk osäkerhet med direkt påverkan på 

Göteborgsregionens gemensamma arbetsmarknad. Hela 

Göteborgsregionens gemensamma vuxenutbildningssystem måste stå redo 

inför en konjunkturavmattning. Vuxenutbildningen bör därmed ta höjd för 

att, relativt skyndsamt, kunna ställa om kompetenshöjande insatser och 

utbildningserbjudanden till en annan utveckling på den regionala 

arbetsmarknaden.” 

 

Förbundsstyrelsen beslutar att avtal, efter godkännande i respektive kommun, 

undertecknat och med kopia på beslut i nämnd/styrelse eller av den utsedd person, 

ska vara Göteborgsregionen tillhanda senast den 15 december 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningschefsnätverket tog på sitt decembermöte 2018 beslut om att ett nytt 

samverkansavtal avseende Göteborgsregionens yrkesutbildningar ska arbetas fram, 

vilket har gjorts enligt bilaga. Utbildningschefsnätverket fattade beslut om avtalet 

16 juni och utbildningsgruppen 26 juni. Det nya samverkansavtalet kring vuxnas 

lärande i Göteborgsregionens föreslås träda i kraft 1 januari 2020.  

Yrkanden 

Jonas Attenius (S) yrkar att förbundsstyrelsen kompletterar utsänt förslag med 

följande yttrande: 



 

  Justeras:      2 (2) 

Förbundsstyrelsen 

Protokollsutdrag 2019-09-27 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: Arken Konferens, Göteborg 

 

”Göteborgsregionen har under flera år noterat minskande arbetslöshet närmast 

samtliga befolkningsgrupper och har, för första gången någonsin, lägre 

arbetslöshetsnivåer än Stockholmsregionen. Den starka konjunkturen har, i 

kombination med en aktiv arbetsmarknadspolitik och ett starkt fokus på 

vuxenutbildning, bidragit till att öka sysselsättningsgraden i befolkningen till en 

rekordhög nivå. Flera tecken pekar på att högkonjunkturen går mot ett slut: De 

minskande orderingångarna i Kina, de stagnerande tyska industrivolymerna och 

den politiska osäkerheten på båda sidor Atlanten. Dessa faktorer, i samverkan med 

den allmänna konjunkturen, skapar en ekonomisk osäkerhet med direkt påverkan 

på Göteborgsregionens gemensamma arbetsmarknad. Hela Göteborgsregionens 

gemensamma vuxenutbildningssystem måste stå redo inför en 

konjunkturavmattning. Vuxenutbildningen bör därmed ta höjd för att, relativt 

skyndsamt, kunna ställa om kompetenshöjande insatser och 

utbildningserbjudanden till en annan utveckling på den regionala 

arbetsmarknaden.” 

Per Vorberg (M) yrkar att förbundsstyrelsen kompletterar punkt 5.2 i 

samverkansavtalet enligt kursivering: ”av Göteborgsregionen upphandlad eller 

kundvalsbaserad utbildning” 

 

Beslutsordning 

Ordföranden lägger fram förslag till beslut och finner att förbundsstyrelsen har 

godkänt utsänt förslag med de två föreslagna kompletteringarna.  

Beslutsunderlag 

Bilaga: Samverkansavtal kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen  

 

SKICKAS TILL 

Medlemskommunerna 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

Justeras: 

 

 

 

Axel Josefson             Jonas Attenius 

Ordförande              Justerare 
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Samverkansavtal kring vuxnas 
lärande i Göteborgsregionen 

 

1. Avtalsparter 

Avtalets parter är Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och följande 

medlemskommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, 

Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. 

 

2. Avtalets syfte och intentioner 

Föreliggande avtal avser att utveckla satsningen på tillväxtskapande 

yrkesutbildningar (benämnda avtalsutbildningar) i Göteborgsregionen. 

Avtalet syftar till att tillvarata den samlade kapaciteten av 

utbildningsresurser och studerande i Göteborgsregionen för att optimera de 

kommunala resurserna för vuxenutbildning både utifrån ett ekonomiskt och 

kvalitetsmässigt hänseende. Vidare avser avtalet att skapa förutsättningar för 

en bättre kompetensförsörjning för både privat och offentlig sektor för att på 

så sätt bidra till en långsiktig och uthållig tillväxt i Göteborgsregionen. 

Avsikten är att tillhandahålla ett brett och varierat utbud av 

yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen. 

 

Genom att utveckla samverkan och samordning av yrkesutbildningar för 

vuxna förväntas avtalet bidra till att förbättra medborgarnas möjligheter att 

utbilda sig inom yrkesområden som är efterfrågade på arbetsmarknaden. 

Avtalet ger också förbättrade möjligheter att tillhandahålla utbildningar som 

en enskild kommun har svårt att bedriva utan samverkan.  

 

Avtalet ger rätt för invånare i Göteborgsregionen att studera de 

yrkesutbildningar som avtalet avser oavsett i vilken kommun invånaren är 

folkbokförd. 

 

För att uppnå syftet förutsätts att ett brett och varierat utbud av utbildningar 

skapas, sett till både innehåll och längd. Utbudet ska svara mot de behov som 

finns på arbetsmarknaden. En geografisk spridning av utbildningarnas 

belägenhet är vidare viktig för att uppnå ett brett utbildningsutbud inom hela 

Göteborgsregionen. 

 

Avtalsutbildningarna ska vara av god kvalitet. Den anordnare som bedöms 

bäst kunna anordna utbildningen på den plats i regionen där den efterfrågas 

med avseende på kvalitet och pris ska föredras framför andra. 
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3. Avtalstid 

Avtalet avser verksamheten från och med 2020-01-01 och gäller till och med 

2023-12-31. 

 

Om part beslutar att frånträda avtalet ska hemkommunen fullfölja 

betalningsansvaret för elever som påbörjat utbildning inom det gemensamma 

utbildningsutbudet så att dessa elever ges möjlighet att fullfölja utbildningen. 

Uppsägning av part görs med en framförhållning på minst 12 månader och 

uppsägningsdatum är den 1 januari. 

 

Genom detta avtal upphör det tidigare avtalet ”Avtal för vuxnas lärande fr o 

m 2014-01-01” daterat 2013-09-03 om samverkan kring yrkesutbildningar 

inom kommunal vuxenutbildning inom GR att gälla. 

 

4. Avtalets omfattning 

4.1 Regionalt anordnade avtalsutbildningar 

Avtalsutbildningarna omfattar regionalt anordnad yrkesinriktad utbildning 

för vuxna. Kommunernas övriga behov av utbildning hanteras inom den egna 

kommunen. 

 

Avtalsutbildningarna omfattar gymnasial vuxenutbildning för vilken 

statsbidrag lämnas enligt gällande förordning om statsbidrag för regional 

yrkesinriktad vuxenutbildning. Avtalsutbildningarna omfattar även 

yrkesutbildningar enligt gällande förordning om kommunal vuxenutbildning. 

 

Avtalsutbildningarna omfattar även andra typer av utbildningsformer och 

kombinationer av utbildningsformer (till exempel yrkeshögskolekurser, 

utbildning i kombination med studier i svenska, validering, lärlingsutbildning 

och arbetsmarknadsinsatser) som parterna kommer överens om i enlighet 

med detta avtals roll- och ansvarsfördelning (punkt 6).  

 

Innehållet i och formen för samverkan i detta avtal kan komma att ändras 

med anledning av eventuella nya eller förändrade nationella lagar och 

förordningar. Vid denna typ av förändringar fattar 

Vuxenutbildningsnätverket beslut om revideringar av avtalet under punkt 

4.1. 
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5. Förutsättningar 

5.1 Generella förutsättningar 

För att uppnå syftet och intentionerna med avtalet finns ett antal faktorer 

som är av särskilt betydelsefulla. Avtalet förutsätter  

 

• kommunal delaktighet i arbetet med att ta fram yrkesutbildningarna, t 

ex inom ramen för utbudsplaneringsgruppens arbete samt nätverk för 

omvärldsbevakning, 

 

• kontinuerlig omvärldsbevakning av kompetensförsörjningsbehovet 

tillsammans med kommunerna, arbetsmarknadens parter, 

Arbetsförmedlingen, regionalt utvecklingsansvariga, 

Göteborgsregionens kompetensråd m.fl. aktörer för att ge en 

vederhäftig helhetsbild av behovet av kompetens på arbetsmarknaden, 

 

• kommunal delaktighet i arbetet med kontinuerlig omvärldsbevakning 

av hur förändringar i nationella förordningar och lagstiftning påverkar 

den statliga finansieringen och därmed syftet och intentionerna med 

föreliggande avtal, 

 

• formaliserad samverkan genom Göteborgsregionens branschspecifika 

kompetensråd med olika branscher inom relevanta yrkesområden 

tillsammans med kommunerna, t ex genom delaktighet av 

utbildningssamordnare i branschråden. 

 

• en helhetssyn på Göteborgsregionen som en funktionell regional 

arbetsmarknadsregion. 

 

• Avtalet ger rätt för invånare i Göteborgsregionen, oavsett i vilken 

kommuninvånaren är folkbokförd, att studera de yrkesutbildningar som 

avtalet omfattar under förutsättning att invånaren är antagen till 

utbildningen och att finansieringen av utbildningskostnaden är klar. 

5.2 Utförare – Utbildningsanordnare (uba) 

För att säkra möjligheterna till ett brett utbud av utbildningar kan 

avtalsutbildningarna utgöras av: 

 

• enskild kommuns egen anordnad utbildning, 

• enskild kommuns upphandlad utbildning eller 

• av Göteborgsregionen upphandlad utbildning, eller kundvalsbaserad 

utbildning. 
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5.3 Utbildning inom hela GR-området 

Avtalet ger möjlighet för såväl kommunala som fristående anordnare att 

bedriva verksamhet inom hela GR-området oavsett vem som är huvudman 

för utbildningen. Som huvudregel gäller att anordnarkommun blir 

huvudmannakommun. Undantag kan dock ske efter överenskommelse 

kommunerna emellan. 

 

5.4 Gemensam marknadsföring 

Avtalsutbildningarna ska marknadsföras regionalt och informeras om på 

lämpligt sätt för att göra regionens invånare medvetna om 

avtalsutbildningarna. Den regionala marknadsföringen förutsätter 

samarbete mellan kommunerna, och kommunal medverkan i väglednings- 

och marknadsföringsinsatser. 

 

5.5 Statsbidrag 

Statsbidrag för finansiering av avtalsutbildningarna söks gemensamt för 

avtalsparterna. Fördelarna med att söka statsbidrag gemensamt är att det 

ger möjlighet till omfördelning av resurser mellan avtalsparterna. 

 

Övriga relevanta statsbidrag som inte avses ingå i avtalsutbildningarna kan 

sökas gemensamt av medlemskommunerna efter beslut i 

Vuxenutbildningsnätverket. 

 

5.6 Kartläggning av utbildningsutbud 

För att få en övergripande lägesbild över utbildningsutbudet i 

Göteborgsregionen ska en årlig kartläggning genomföras av vilka 

vuxenutbildningar som har genomförts i Göteborgsregionen. 

Kartläggningen avser såväl avtalsutbildningarna inom ramen för detta avtal 

som kommunalt anordnad yrkesutbildning för vuxna. 

 

5.7 Urval av avtalsutbildningar 

Urvalet av utbildningar ska ske i nära samverkan mellan avtalsparterna, 

arbetsmarknadens parter, Göteborgsregionens branschspecifika 

kompetensråd, Arbetsförmedlingen samt i dialog med andra berörda parter. 

Principer ska finnas för urval av avtalsutbildningar, vilka årligen fastställs 

av Vuxenutbildningsnätverket. 
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6. Roll- och ansvarsfördelning 

6.1 Utbildningsgruppen (GRs politiska styrgrupp för skola och 

utbildning) 

Utbildningsgruppen ansvarar för att intentionerna i föreliggande avtal 

efterlevs i enlighet med avtalets syfte, punkt 2. Utbildningsgruppen 

presenteras årligen en sammanställning och analys av avtalsutbildningarnas 

effekt utifrån intentionerna i avtalet, samt har ett övergripande ansvar kring 

det systematiska kvalitetsarbetet. 

 

6.2 Utbildningschefsnätverket  

Utbildningschefsnätverket ansvarar för att fatta beslut och enas om den 

ekonomiska omfattningen av och övergripande inriktning för 

utbildningsstarter på årsbasis efter förslag från Vuxenutbildningsnätverket. 

Detta inbegriper beslut kring hantering av ekonomiskt överhäng till 

kommande år. 

 

Utbildningschefsnätverket ansvarar vidare för att fatta beslut och enas om 

eventuella justeringar av den ekonomiska insatsen (kommunal resurs) som 

respektive medlemskommun bidrar med 

 

6.3 Vuxenutbildningsnätverket 

Vuxenutbildningsutbildningsnätverket ansvarar för att fatta beslut och enas 

om vilka avtalsutbildningar som ska ingå i respektive utbildningsstart efter 

förslag från Utbudsplaneringsgruppen. 

 

Vuxenutbildningsnätverket ansvarar för att besluta och enas om hur många 

utbildningsplatser eller belopp i kronor som ska sökas i form av statsbidrag 

för avtalsutbildningarna. 

 

Vuxenutbildningsnätverket ansvarar för att fatta beslut och enas om hur 

många utbildningsplatser eller belopp i kronor som ska sökas i form av 

statsbidrag för andra relevanta statsbidrag som Vuxenutbildningsnätverket 

kommer överens om att söka gemensamt samt hur statsbidraget ska 

fördelas mellan kommunerna. 

 

Vuxenutbildningsnätverket ansvarar för att fatta beslut och enas om priser 

för avtalsutbildningarna som drivs i egen regi. 

 

Vuxenutbildningsnätverket fattar beslut om avtalsutbildningarnas 

marknadsföring avseende ekonomi, 
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Vuxenutbildningsnätverket ansvarar för att utse ledamöter till 

Utbudsplaneringsgruppen, och andra arbetsgrupper. 

 

6.4 Utbudsplaneringsgruppen 

Utbudsplaneringsgruppen består av en ledamot från respektive 

kranskommuners kommunnod och två ledamöter för Göteborgs Stad. 

Kommunnoderna utgörs av norra, östra och södra noden. Norra noden 

utgörs av Stenungsund, Kungälv, Lilla Edet, Tjörn och Ale. Östra noden 

utgörs av Alingsås, Lerum och Partille. Södra noden utgörs av Kungsbacka, 

Härryda, Mölndal och Öckerö.  

 

Utbudsplaneringsgruppen samordnas av tjänsteperson från 

Göteborgsregionen. Ytterligare tjänstepersoner kan tas in tillfälligt, 

beroende på vilka frågor som diskuteras. Vidare adjungeras vid behov 

ledamöter som representerar arbetslivet, som till exempel 

Arbetsförmedlingen eller representanter från olika branscher. 

 

Utbudsplaneringsgruppen ansvarar för: 

• planering av vilka avtalsutbildningar som ska ingå i respektive 

utbildningsstart och avtalsutbildningarnas dimensionering för beslut i 

vuxenutbildningsnätverket, 

• utveckling av utbudet, 

 

Utbudsplaneringsgruppen fattar beslut om: 

• mindre justeringar av avtalsutbildningarnas dimensionering efter 

analys under och efter ansökningsperioden för av 

vuxenutbildningsnätverket beslutad utbildningsstart. Dessa justeringar 

kan göras under förutsättning att det inte påverkar den kommunala 

resursen och att samtliga medlemskommuner informeras om 

genomförda justeringar. Vidare ska dessa justeringar ske i samråd med 

ordförande för Vuxenutbildningsnätverket och berörd 

huvudmannakommun. 

• väsentligen mindre utbildningsstarter som behöver starta med kort 

varsel. Detta ska ske i samråd med ordförande för 

Vuxenutbildningsnätverket och berörd huvudmannakommun. 

 

6.5 Hemkommun 

Hemkommunen utgör den kommun där den person, som kan komma i 

nyttjande av de utbildningar som detta avtal omfattar, bor (är folkbokförd). 

Hemkommun ansvarar för upprättandet av individuell studieplan, 

vägledning av den enskilde samt medverkar i information om och 
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marknadsföring av det regiongemensamma vuxenutbildningsutbudet. 

Hemkommunen ansvarar för rapporter till Skolverket avseende studerande- 

och organisationsuppföljning. 

 

6.6 Huvudmannakommun 

Huvudmannakommun är den kommun som ansvarar för att utbildningen 

genomförs och som har myndighetsansvaret i enlighet med rådande skollag 

och förordningar för de utbildningar som utförs inom ramen för detta avtal. 

Denna myndighetsutövning inbegriper antagning inklusive 

behörighetsgranskning och prioritering, rektorsfunktion, systematisk 

kvalitetsuppföljning samt återkoppling till hemkommun. Vidare ansvarar 

huvudmannakommunen för att respektive utbildningsanordnare följer de 

administrativa rutiner och riktlinjer som fastställts inom ramen för 

samverkan. 

 

6.7 Utbildningsanordnare 

De utbildningsanordnare som inom ramen för detta avtal genomför 

utbildningarna svarar för studerandestöd och vägledning i skälig 

omfattning under studietiden för att eleven ska nå sina, i studieplanen, 

uppsatta mål. Vidare ansvarar respektive utbildningsanordnare att följa de 

administrativa rutiner som fastställs inom ramen för samverkan. 

 

6.8 Göteborgsregionen 

Göteborgsregionen ansvarar för samordningen av avtalsutbildningarnas 

planering, genomförande, uppföljning och utvärdering. Samordningen 

förutsätter ett nära samarbete med samtliga kommuner. I samordningen 

ingår bland annat ansvar för: 

 

• ansökan om och uppföljning (ekonomisk och studerande-) till 

Skolverket av statsbidrag för avtalsutbildningarna och andra statsbidrag 

som parter överenskommer att ansöka om gemensamt. 

 

• samordning av ansökan och antagning för utbildningsstarterna. 

 

• tillhandahållande av webbplats (grvux.se) för marknadsföring av och 

information om avtalsutbildningarna. I en förlängning ska denna 

webbplats ersättas av ett gemensamt system för ansökan och antagning 

till all yrkesutbildning inom Göteborgsregionen, i enlighet med beslut i 

Vuxenutbildningsnätverket. Detta innebär att kommunerna behöver 

enas om gemensam årsplan med ett antal möjliga starter av 
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yrkesutbildningar för vuxna, samt tillämpa en gemensam tolkning av 

urvalsprinciper för antagning till utbildning. 

 

• genomförande av effektstudier av avtalsutbildningarna. 

 

• övergripande administration och samordning av de ekonomiflöden som 

blir resultatet av de utbildningsvolymer som genomförs. 

 

• organisering av regional branschsamverkan, inom ramen för 

Göteborgsregionens branschspecifika kompetensråd. 

 

• marknadsföring av avtalsutbildningarna enligt punkt 5.4. 

 

• genomföra kartläggning av utbildningsutbud i enlighet med punkt 5.6. 

 

• framtagande av underlag och bereda ärenden till respektive instans 

under punkterna 6.1-6.4 så att de kan genomföra sitt respektive 

uppdrag som avtalet stipulerar. 

 

• kontinuerlig omvärldsbevakning av faktorer som påverkar avtalets syfte 

och intentioner, till exempel i form av kommunikativt och 

informationsarbete beträffande statsbidrags utformning. 

 

7. Ekonomi 

7.1 Hantering av tillskjutna kommunala resurser och 

statsbidrag 

Finansieringen av avtalsutbildningarna baseras på en grundpost, vilken 

utgörs av de kommunala resurser som avtalsparterna anslår samt, i den 

mån de förekommer, särskilda statsbidrag eller annan typ av finansiering 

inom aktuella utbildningsområden. 

 

De kommuner som ansluter sig till avtalet ska årligen bidra med en 

kommunal resurs enligt huvudregeln 33 kronor per kommunmedborgare 

till ett konto på GR, baserat på kommunernas folkmängd vid föregående års 

slut. Kommun som så önskar kan inbetala mer än 33 kronor per 

kommunmedborgare för de avtalsutbildningar som ingår i avtalet.  

 

Beviljat statsbidrag förutsätts ingå i de regionalt anordnade 

yrkesutbildningarna som avtalet omfattar. Eventuella villkor för statsbidrag, 

såsom krav på medfinansiering, ska regleras i enlighet med gällande 

förordningstext. 
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Vid yrkesutbildning kombinerad med svenskastudier, regleras ersättningen 

för svenskastudier i form av grundläggande svenska och/eller utbildning i 

svenska för invandrare genom 33-kronan om inte 

Vuxenutbildningsnätverket överenskommer om annat. 

 

I de fall en kommun överskrider sin insats, dvs kommuninvånarna tar ut 

mer utbildning än kommunen har betalt för, ska beslut om sökandens 

deltagande i utbildningar inom det gemensamma utbudet föregås av ett 

beslut i den aktuella hemkommunen om interkommunal ersättning 

utbetalas eller inte (så kallad interkommunal fråga).  

 

Motsvarande andel som respektive avtalspart tillskjutit för 

avtalsutbildningarna kommer respektive kommuns medborgare tillgodo, 

vilket innebär att kommunernas tillskjutna medel används enbart av de 

egna kommuninvånarna. 

 

Betalning erläggs i form av delbetalningar samt i en slutavräkning till av GR 

redovisat konto. 

 

7.2 Avstämning och betalning 

Göteborgsregionen administrerar centralt ett avräkningssystem som 

innefattar varje avtalsparts tillskjutna resurs. Detta innebär att GR 

kontinuerligt (inför och efter en varje utbildningsstart), ska leverera en 

prognos till kommunerna gällande den kommunala resursen. 

 

Göteborgsregionen svarar för avstämning och uppföljning gentemot 

avräkningssystemet av respektive avtalsutbildning i enlighet med de 

kriterier, som fastställts i avtalen med respektive utbildningsanordnare. 

 

Vid årets slut görs reglering av verksamheten så att kommunerna kan välja 

att låta överskjutande medel återbetalas alternativt kvarstanna på GR för att 

användas nästkommande år. Ett eventuellt underskott av verksamheten 

betalas årligen av kommunerna. 

 

7.3 Avsättning av särskilda medel och övriga kostnader 

För de kostnader vilka uppträder inom ramen för detta avtal och som 

belastar huvudmannakommun tillämpas självkostnadsprincipen. Dessa 

kostnader fördelas proportionellt utifrån befolkningsmängden i respektive 

kommun mellan avtalsparterna och betalas via avräkningssystemet. Det kan 

till exempel handla om projekt som avtalsparterna gemensamt vill 

genomföra. 
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2020-01-01---2023-12-31 

För de kostnader vilka uppträder inom ramen för detta avtal och som 

belastar GR tillämpas självkostnadsprincipen. Dessa kostnader fördelas 

proportionellt utifrån befolkningsmängden i respektive kommun mellan 

avtalsparterna och betalas via avräkningssystemet. 

 

7.4 Prislista 

Priserna för avtalsutbildningarna baseras på: 

 

• de avtal som GR tecknat med utbildningsanordnare i samband med 

upphandling, 

• de avtal enskilda kommuner har genom egen upphandling samt 

• särskild fastställd prislista avseende utbildningar vilka genomförs i 

kommunal regi inom ramen för detta avtal.  

 

8. Idé- och erfarenhetsutbyte för personal inom 

vuxnas lärande 

Göteborgsregionens samlade kompetens inom området vuxnas lärande tas 

tillvara genom ett idé- och erfarenhetsutbyte på olika nivåer. Inom 

vuxenutbildningen främjas detta genom gemensam kompetensutveckling 

kring aktuella frågor i GR Utbildnings regi. Erfarenhetsutbytet sker i 

regional nätverksform kring t ex kvalitetsfrågor, ledarskap, 

utvecklingsarbete, omvärldsbevakning och lobbyverksamhet. 

 

9. Övriga villkor 

Varje avtalspart ska marknadsföra och informera om samtliga utbildningar 

inom ramen för detta avtal. Göteborgsregionen ansvarar för den 

gemensamma informationen.  

 

10. Tvist 

Tvist med anledning av detta avtal mellan avtalsparterna löses i första hand 

genom lokala förhandlingar. Om parterna inte kommer överens sker 

medling genom GR. 

 

11. Godkännande 

Föreliggande avtal ska efter godkännande i respektive kommun, 

undertecknat och tillsammans med kopia av beslut i nämnd/styrelse eller av 

den utsedd person, senast 15 december 2019 vara GR tillhanda. 
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2020-01-01---2023-12-31 

För Göteborgsregionen 
 
Datum    
  Namn 
      
  Namnförtydligande  
 
För Ale kommun 
 
    
Datum  Namn 
      
  Namnförtydligande  
 
För Alingsås kommun 
 
    
Datum  Namn 
      
  Namnförtydligande 
 
För Göteborgs stad 
 
    
Datum  Namn 
      
  Namnförtydligande 
 
För Härryda kommun 
 
    
Datum  Namn 
      
  Namnförtydligande 
 
För Kungsbacka kommun 
 
    
Datum  Namn 
      
  Namnförtydligande 
 
För Kungälvs kommun 
 
    
Datum  Namn 
      
  Namnförtydligande 
 
För Lerums kommun 
 
    
Datum  Namn 
      
  Namnförtydligande 
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2020-01-01---2023-12-31 

För Lilla Edets kommun 
 
    
Datum  Namn 
      
  Namnförtydligande 
 
För Mölndals stad 
 
    
Datum  Namn 
      
  Namnförtydligande 
 
För Partille kommun 
 
    
Datum  Namn 
      
  Namnförtydligande 
 
För Stenungsunds kommun 
 
    
Datum  Namn 
      
  Namnförtydligande 
 
För Tjörns kommun 
 
    
Datum  Namn 
      
  Namnförtydligande 
 
För Öckerö kommun 
 
    
Datum  Namn 
      
  Namnförtydligande 
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Öckerö 2019-11-11 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Patrik Finn 

Ärende: Svar på medborgarförslag om att införa lärlingsutbildningar och 
obligatorisk praktik inom förskola, äldreomsorg och funktionshinder 

Diarienummer: BOU 109/19 

 

Svar på medborgarförslag om att införa 
lärlingsutbildningar och obligatorisk praktik 
inom förskola, äldreomsorg och 
funktionshinder 
 
 
Förslag till beslut 
Medborgarförslaget avstyrks. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet. 
 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslaget att införa lärlingsutbildningar 
inom Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet, samt att 
införa obligatorisk praktik under högstadiet inom områden som förskola, 
äldreomsorg och funktionshinder. 
 
Beredning 
Syftet med Studie- och yrkesvägledning och de praktikinslag som den kan innehålla 
är enligt de allmänna råden: 
 
 "Mångfalden av både yrken och utbildningar gör att eleverna kan 
 uppleva det som komplicerat att överblicka sina olika möjligheter. 
 En ständigt pågående samhällsutveckling och snabba förändringar 
 på arbetsmarknaden bidrar ytterligare till svårigheter att förutse 
 villkoren i arbetslivet. 
 
Att begränsa elevernas möjlighet att göra praktik på olika typer av arbetsplatser får 
därför sägas stå i strid med de föreskrifter som reglerar Studie- och yrkesvägledning 
på högstadiet.  



 
 

 

 
 
Ekonomi 
Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 
 
Bedömning 
Socialförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen har genom 
mandatmålet: " 1. Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas" och satsningen 
"Samarbete mellan BUF och SOC i att ta fram förslag på vuxenutbildning inom vård 
och omsorg", av kommunfullmäktige getts i uppdrag att utreda möjligheterna att 
starta en lärlingsutbildning inom Vård- och omsorgsprogrammet. Barn- och 
fritidsprogrammet nämns inte inom denna satsning, men Barn- och 
utbildningsförvaltningens förslag är att utreda möjligheterna att starta ett program i 
taget och då det program som den getts i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda, 
nämligen Vård- och omsorgsprogrammet. 
Att begränsa elevernas möjligheter att göra praktik till att endast gälla vissa 
branscher står enligt Barn- och Utbildningsförvaltningen i strid med de föreskrifter 
som reglerar Studie- och yrkesvägledning. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och utbildningsnämnden är 
därför att avvakta denna utredning och avslå medborgarförslaget. 
 
 
Expediering av beslut 
Kommunsekreterare kommunstyrelsen 
 
Bilagor 
Medborgarförslag inkommet 2019-06-14 
KS § 213-19 
KF § 80-19 
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Kommunstyrelsen 2010-09-24  
   
   
KS § 213 Dnr 146/19  
   
Medborgarförslag om att inför lärlingsutbildningar och obligatorisk 
praktik inom förskola, äldreomsorg och funktionshinder 

 
Ärende 

 har i ett medborgarförslag, inkommet 2019-06-17 föreslagit: 
 

- att införa lärlingsutbildningar och obligatorisk praktik inom förskola, 
äldreomsorg och funktionshinder 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterad den 17 juni 2019. 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) föreslår att medborgarförslaget remitteras till Barn- och utbild-
ningsnämnden. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Jan Utbults (KD) förslag kan antas och finner att så 
sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Medborgarförslaget remitteras till Barn- och utbildningsnämnden. 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2019-09-05 24 

   
   
KF § 80 Dnr KS 146/19  
   
Medborgarförslag om att inför lärlingsutbildningar och obligatorisk 
praktik inom förskola, äldreomsorg och funktionshinder 
 
Ärende 
 

 har i ett medborgarförslag, inkommet 2019-06-17 föreslagit: 
 

- att införa lärlingsutbildningar och obligatorisk praktik inom förskola, 
äldreomsorg och funktionshinder 
 

 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inkommet 2019-06-17 
 
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget anmäls och skickas till kommunstyrelsen. 
 
 



        

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

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Katarina Lindgren 
Ärende: Svar på remiss näringslivsstrategiskt program 
Diarienummer: BOU 116/19 

 

Svar på remiss näringslivsstrategiskt program 
 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har inget att erinra. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Kommunstyrelsen har givit Öckerö besök- och näringslivsenhet i uppdrag att ta 
fram ett näringslivsstrategiskt program (NSP) för Öckerö kommun. 
 
Öckerö besök- och näringslivsenhet har färdigställt programmet och sänder ut det 
på remiss till utvalda företag, organisationer samt kommunens nämnder. 
Remissförfarandet är den sista aktiviteten innan programmet överlämnas till 
kommunstyrelsen för beslut om antagande. 
 
 
Ekonomi 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
 
Expediering av beslut 
Ronald Johansson, chef besök- och näringslivsenheten 
 
 
Bilagor 
KS § 230-19 
Tjänsteskrivelse remiss näringslivsstrategiskt program 
Öckerö kommun näringslivsstrategiska program 
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Kommunstyrelsen 2019-10-15  
   
   
KS §230 Dnr 209/09  
   
Remiss av det Näringslivsstrategiska programmet till nämnderna i 
Öckerö kommun 

 
Ärende 
Kommunstyrelsen tog beslut 2018 12 == att ge Öckerö besök- och näringsliv 
uppdraget att ta fram det näringslivsstrategiska programmet (NSP) för Öckerö 
kommun. 
 
Öckerö besök- och näringsliv har färdigställt programmet och planerar att 
sända ut detsamma på remiss till utvalda företag, organisationer och kommu-
nens nämnder. 
Remissförfarandet är den sista aktiviteten innan programmet överlämnar till 
kommunstyrelsen för beslut om antagande. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 18 september 2019.  
Bilaga – Öckerö kommuns näringslivsstrategiska program 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att sända det Näringslivsstrategiska programmet 
på remiss till nämnderna i Öckerö kommun. 
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Öckerö 2019-09-18 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Ronald Johansson  
Ärende: Remiss av det Näringslivstrategiska programmet till nämnderna i 
Öckerö kommun 

 

Diarienummer: 209/09  

Remiss av det näringslivsstrategiska programmet till 
nämnderna i Öckerö kommun 
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att sända det Näringslivsstrategiska programmet på 
remiss till nämnderna i Öckerö kommun 
 
Ärende 
Remissförfarande av det näringslivsstrategiska programmet  
 
Kommunstyrelsen tog beslut 2018 12 == att ge Öckerö besök- och näringsliv 
uppdraget att ta fram det näringslivsstrategiska programmet (NSP) för Öckerö 
kommun. 
 
Öckerö besök- och näringsliv har färdigställt programmet och planerar att sända ut 
detsamma på remiss till utvalda företag, organisationer och kommunens nämnder. 
Remissförfarandet är den sista aktiviteten innan programmet överlämnar till 
kommunstyrelsen för beslut om antagande. 
 
Ekonomiska 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser 
 
 
Bedömning 
Besök- och näringslivsenhetens bedömning är att kommunen godkänner att 
programmet sänds på remiss till kommunens nämnder. 
 
Underskrift berörd chef 
 
………………………. 
Gull-Britt Eide 



 

 

E-post: naringsliv@ockero.se  Telefon: 031- 97 62 00 

Öckerö 2019 11 07 

Till: Företag och föreningar i Öckerö kommun 

 

Ref: Remissunderlag Näringslivsstrategiskt program för Öckerö kommun 

Vi översänder remissunderlag för det näringslivsstrategiska programmet för Öckerö kommun, 
remissutskicket sker till ett urval av företag och föreningar som BNE gjort.  

Kommunstyrelsen fattade beslut den 18 december 2018 att Öckerö kommun skall ta fram ett 
näringslivsstrategiskt program för perioden 2020 – 2035. Programmet skall omfatta tydliga 
insatsområden, strategier och mål.  

 Göteborgs stad gav 2017 BRG (Business Region Göteborg) uppdraget att ta fram ett 
näringslivsstrategiskt program för staden som skall gälla från 2018 – 2035.  
Göteborgs program har en målbild för regionen att minst 120 000 nya jobb skapas till 2035.  
Det näringslivsstrategiska programmet skall beskriva hur Öckerö kommun ska arbeta med strategiska 
näringslivsfrågor på ett konkret, långsiktigt och målinriktat sätt. Syftet med programmet är att 
tydliggöra och stärka Öckerö kommuns samlade arbete gentemot näringslivet och skapa goda 
förutsättningar för företagande. I programmets perspektiv ligger också ett ömsesidigt beroende och ett 
bra samarbetsklimat mellan alla kommuner i Göteborgsregionen. Programmets målbild skall uttrycka 
kommunens målbild för vad som kan uppnås genom det samlade arbetet med näringslivsutveckling till 
år 2035. Programmet innehåller konkreta mål och strategier för hur Öckerö kommun ska arbeta för att 
uppnå målbilden.  
 

Programmet skall vara ledande för det operativa arbetet med näringslivsfrågor i Öckerö kommuns 
verksamheter. Programmet innehåller övergripande mål, mål och indikationer ur de sex 
insatsgrupperna samt strategier för respektive insatsgrupp. 

Efter att Kommunstyrelsen antar programmet vilket planeras ske i Q1 2020 påbörjas arbetet med 
handlingsplanerna för respektive insatsgrupp. 

Vi önskar ert remissvar senast den 31 december 2019. 

Remissvaret skall sändas via mail till Besök- och näringslivsenheten Öckerö kommun. 
naringsliv@ockero.se  

För Besök- och näringslivsenheten 

Ronald Johansson 
Besök- och näringslivschef Öckerö kommun 

mailto:naringsliv@ockero.se
mailto:naringsliv@ockero.se


 

E-post: naringsliv@ockero.se  Telefon: 031- 97 62 00 

 

Urval remissinstanser 

 

• Öckerö kommun verksamheter genom kommunstyrelsen och nämderna. 

• Företagsföreningen Öckerö Företag 

• Öckerö hamn- och fiskarförening ekonomisk förening 

• Hönö missionsförsamling 

• Öckerö Fastighets AB 

• Öckerö Rederi AB 

• Ö-Borgen AB 

• Catepillar propulsion 

• Haralds Composite 

• ICA Supermarket 

• Astrid Fiske AB 

• Redovisningsbyrån Öckerö AB, RVB 

 

mailto:naringsliv@ockero.se
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Öckerö kommuns styrsystem 
 
Utgångspunkterna för styrningen av Öckerö kommun är lagar och författningar, den 
politiska viljan och kommunens invånare, brukare och kunder. För att förverkliga 
utgångspunkterna behövs förutsättningar av olika slag. Politiker har möjlighet att 
genom styrande dokument beskriva hur de vill realisera den politiska viljan. Inom 
Öckerö kommun gäller de styrande dokument som antas av kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. Därutöver kan nämnder och bolagsstyrelser fastställa egna styrande 
dokument för sin egen verksamhet. Kommunfullmäktiges budget är det övergripande 
och överordnade styrande dokumentet för Öckerö kommun. 
 

Styrdokument 
Näringslivsstrategiskt program 

Beslutat av 
Kommunstyrelsen, dnr x 

Gäller från och med 
2019-03- 

Ansvarig 
Näringslivschef 

Gäller för 
Kommunstyrelsen 

Senast uppdaterad 
2019-03- 
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Inledning 
 

Syfte med detta program 
Öckerö kommuns näringslivsstrategiska program är ett av kommunens övergripande 

styrdokument som beskriver hur den ska arbeta med strategiska näringslivsfrågor på ett 

konkret, långsiktigt och målinriktat sätt. Syftet med programmet är att tydliggöra och stärka 

Öckerö kommuns samlade arbete gentemot näringslivet för att skapa goda förutsättningar för 

företagande.  

 

Programmet tar sin utgångspunkt i Öckerö kommuns roll i Göteborgsregionens utveckling. 

Öppenhet för omvärlden och samarbete över gränser är grundläggande principer som omfattas 

både av Öckerö kommun och av näringslivet. I programmets perspektiv ligger också ett 

ömsesidigt beroende och ett bra samarbetsklimat mellan alla kommuner i Göteborgsregionen. 

 

Programmets målbild uttrycker kommunens viljeinriktning för vad som ska uppnås genom det 

samlade arbetet med näringslivsutveckling till år 2035, med revision var femte år. 

Programmet innehåller konkreta mål och strategier för hur Öckerö kommun ska arbeta för att 

uppnå målbilden.  

 

Programmet är framtaget i nära dialog med näringsliv, lokala företagsföreningar, akademi, 

regionala aktörer med kopplingar till näringslivet, politiker, samt kommunens förvaltningar 

och kommunala bolag som har täta kontakter med näringslivet. 

 

Bakgrund 
Ett starkt näringsliv med framgångsrika företag är en förutsättning för både kommunens och 

regionens utveckling. Företagen skapar arbetstillfällen och tillväxt, kommunen skapar flera av 

de förutsättningar som näringslivet behöver för att utvecklas och växa. Öckerö kommuns 

arbete med näringslivsfrågor är därför av strategisk betydelse.  

 

Mot bakgrund av detta fick näringslivsenheten i uppdrag att ta fram ett nytt näringslivs-

strategiskt program, som tydliggör kommunens samlade arbete gentemot näringslivet för att 

skapa goda förutsättningar för företagande. Det går i linje med Öckerö kommuns näringslivs-

strategiska program som har en regional inriktning och är vägvisare för alla kommuner i 

regionen. 

 

900 nya jobb 
Det övergripande målet i det näringslivstrategiska programmet är att skapa 120 000 nya jobb i 

Göteborgsregionen, varav 900 nya jobb ska skapas i Öckerö kommun fram till år 2035.  
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I tabellen nedan utgår vi från varje enskild kommuns andel av Göteborgsregionens sysselsatta 

dagbefolkning vid senaste utfall (2016). Denna vikt sätter riktmärket för hur många nya jobb 

som tillfaller en viss kommun av de totalt 120 000 nya jobb som skapas i regionen. 

 

Enligt denna beräkning lyder följande kommunala målbilder över sysselsatt dagbefolkning 

fram till år 2035:  

          

  

Sysselsatt dagbefolkning 

2016 

Estimerat fram till  

2035      

Kommun Antal 

Andel av 

GR Estimerat Avrundat      

Ale 7 626 1,5% 1 767 1 800      

Alingsås 15 935 3,1% 3 693 3 700      

Göteborg         344 374          66,5%      79 810       79 800      

Härryda 15 841 3,1% 3 671 3 700      

Kungsbacka 26 617 5,1% 6 169 6 200      

Kungälv 18 184 3,5% 4 214 4 200      

Lerum 10 623 2,1% 2 462 2 500      

Lilla Edet 4 250 0,8% 985 1 000      

Mölndal 39 944 7,7% 9 257 9 300      

Partille 12 340 2,4% 2 860 2 900      

Stenungssund 13 080 2,5% 3 031 3 000      

Tjörn 5 156 1,0% 1 195 1 200      

Öckerö 3 818 0,7% 885 900      

Göteborgs-

regionen 517 788 100,0% 120 000       

          

(Källa: SCB och Business Region Göteborg)        

          

Programmets koppling till kommun ens befintliga styrande 
dokument 
 

Styrdokument på övergripande nivå 
Det näringslivsstrategiska programmet tar sin utgångspunkt i Öckerö kommuns vision 

”Öckerö 365 – en levande skärgårdskommun med människan i centrum” och andra styrande 

dokument, både på övergripande nivå och strategiska områden. 

 

Vision Öckerö 365 – en levande skärgårdskommun med människan i centrum 
Ett lokalt engagemang i unik skärgårdsmiljö och samtidigt en del i storstadsregionens 
utveckling gör Öckerö kommun till en levande skärgårdskommun året runt. Öckerö är 
en kommun för alla där hållbarhet, trygghet och omsorg med människan i centrum 
präglar samhällsutvecklingen.   
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DEN TRYGGA KOMMUNEN 

Öckerö är en framstående kommun när det gäller omsorg för både unga och äldre. Här tar vi 

hänsyn till varandras olika behov och det är nära till det stöd som behövs. Barn är trygga och 

det finns förutsättningar för ett gott föräldraskap. Invånarna känner gemenskap, trygghet och 

åldras med värdighet i ett samhälle anpassat för alla. 
 

Vi har en tydlig och gemensam värdegrund som präglar de områden där barn och unga är 

engagerade. Brottslighet, drogmissbruk, främlingsfientlighet och segregation förebyggs i ett 

tidigt skede. Respekt och medmänsklighet genomsyrar all verksamhet i kommunen. Barn och 

unga har en aktiv och meningsfull fritid.  
 
 
DEN LÄRANDE KOMMUNEN 

I Öckerö kommun värdesätter vi all form av kunskap och bildning. Vi ser förskolan och 

skolan som grunden till det livslånga lärandet. Kommunens skolor är kända för sina resultat 

genom hög måluppfyllelse, kreativa arbetssätt och inspirerande lärare.  
 

Skolan och förskolan är trygga miljöer. Här skapas möjligheter för alla elever och barn att 

förverkliga sina drömmar. Det finns en aktiv samverkan mellan skola, offentlig sektor och 

näringsliv där entreprenörskap är en naturlig del i utbildningen.  
 

Våra elever är väl förberedda för fortsatta studier och är attraktiva på arbetsmarknaden.  

 
 
DEN NÄRA KOMMUNEN 

Öckerö kommun har nära till både hav och storstad. Här finns ett starkt lokalt engagemang 

samtidigt som vi är en del i storstadsregionens utveckling.  
 

Den lokala demokratin utvecklas i en levande dialog mellan föreningar, ö-råd, medborgare 

och förtroendevalda. Våra invånare, särskilt de unga, känner att de har inflytande och är 

delaktiga i samhället. Dessutom erbjuder föreningslivet goda möjligheter till engagemang.  
 

Utvecklade kommunikationer och god infrastruktur gör att vi upplever ett minskat avstånd, 

dels till Göteborg, men även mellan öarna inom vår kommun. Det går enkelt och snabbt att 

pendla. Att åka kollektivt, cykla och gå är attraktivt och säkert.   
 
 

DEN HÅLLBART VÄXANDE KOMMUNEN 

Öckerö kommun bevarar och utvecklar natur, kulturarv och historiska miljöer för kommande 

generationer. På alla öar finns det åretruntboende i olika boende- och upplåtelseformer och vi 

underlättar förtätning och byggande av högre bostadshus. Prioriterat är att nyttja kommunens 

begränsade yta till boende och rekreation.  

Ett positivt företagsklimat bidrar till nyetablering och utveckling av näringslivet och 

besöksnäringen. Öckerö kommun är ett centrum för maritim näring. Hamnar är attraktiva och 

levande med inriktning på näringsliv och turism. Besökare känner sig välkomna och det finns 

goda möjligheter till boende, aktiviteter och upplevelser året runt.  

Vi är en klimatsmart kommun som arbetar för ett hållbart samhälle för kommande 

generationer, vilket gör det självklart att satsa på miljövänliga alternativ och nya tekniska 

lösningar. Kommunen är energieffektiv, fossilfri och använder enbart förnybar energi.  
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DEN ENGAGERADE KOMMUNEN 

I Öckerö kommun jobbar vi tillsammans med metoder som främjar ett effektivt 

resursutnyttjande. Vi vågar testa nytt och jobba annorlunda.  

Medarbetarna är engagerade och delaktiga i att ständigt förbättra och utveckla verksamheten. 

Ett gott ledarskap och fokus på arbetsmiljö ger de rätta förutsättningarna. Verksamhets- och 

personalutveckling går hand i hand.  

Delaktighet, nytänkande, gott ledarskap och samarbete gör Öckerö kommun till ett starkt 

varumärke på arbetsmarknaden, vilket gör att man söker sig hit.  

 
Fokusområden i visionen 
”Den trygga kommunen” 

”Den lärande kommunen” 

”Den nära kommunen” 

”Den hållbart växande kommunen” 

”Den engagerande kommunen” 

 
Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden 
Näringslivsenhetens arbete styrs av kommunfullmäktiges mål nummer femton ”Antalet 

arbetstillfällen i kommunens näringsliv ska öka” samt mål nummer sexton ”Andelen nöjda 

företagare ska öka”.  

På en övergripande nivå relaterar det näringslivsstrategiska programmet till Öckerö kommuns 

budget, som beslutas i kommunfullmäktige och är överordnad alla andra styrdokument. 

Vidare relaterar programmet på en övergripande nivå till Västra Götalandsregionens strategi 

för tillväxt och utveckling ”Västra Götaland 2020”, då det omfattar åtgärder som bidrar till att 

stärka näringslivets förutsättningar i regionen. 

 

Sex strategier för näringslivets förutsättningar 
 

Utifrån de utmaningar som Öckerö kommun och regionen står inför, samt de prioriteringar 

som framkommit i dialog med näringsliv, regionala aktörer med kopplingar till näringslivet, 

politiker, samt kommunens förvaltningar och kommunala bolag som har täta kontakter med 

näringslivet och akademi, har sex strategiska områden identifierats. 

 

- Kompetensförsörjning 

- Attraktionskraft 

- Infrastruktur och tillgänglighet 

- Markförsörjning och fysisk planering 

- Företagsklimat 

- Innovationskraft 

 

Övriga styrdokument med koppling till de sex strategiska områdena 
Det näringslivsstrategiska programmet kopplar även till övriga antagna styrdokument i 

Öckerö kommun. 

 

 Kompetensförsörjning  

- Kompetensförsörjningspolicy 
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 Attraktionskraft  

 

 Infrastruktur och tillgänglighet  

- Trafikstrategi 

 

 Markförsörjning och fysisk planering  

- Bostadsförsörjningsprogrammet 

- Naturvårdsprogram 1 och 2 

- Översiktsplan – Utblick Öckerö 

 

 Företagsklimat  
- Strategi för digitalisering 

 

 Innovationskraft  
- Strategi för digitalisering 

- Handlingsplan för digitalisering 

 

Övrigt av betydelse för näringslivets utveckling 
De delar av ett starkt företagsklimat som Öckerö kommun kan påverka, omfattar mer än 

kommunens planering inom programmets sex strategiska områden. Förutsättningarna för 

företagande är beroende av alla övriga delar av kommunens verksamheter. Företag föredrar 

att verka i en kommun som uppfattas som attraktiv. Öckerö kommun ska vara innovativ, 

trygg, med social hållbarhet, ha god tillgång till bostäder och ett utbildningssystem som håller 

hög kvalitet samt ett brett kulturellt utbud. Det ger goda förutsättningar för tillväxt. 

 

Genomförande och uppföljning av programmet 
Besök och Näringslivsenheten har ett övergripande ansvar för programmets genomförande, på 

uppdrag av kommunstyrelsen. Detta ska ske i samverkan med kommunens förvaltningar som 

har en viktig roll som servicegivare och det skapar goda förutsättningar för både företag och 

medborgare att bo och verka i kommunen. 

 

En handlingsplan kommer att tas fram för de sex strategiska utvecklingsområdena. Besök och 

Näringslivsenheten ansvarar för uppföljning av handlingsplaner i samband med revidering 

2024 och redovisar därefter programmets måluppfyllelse till kommunstyrelsen vart femte år.  

 
 Kompetensförsörjning 

Barn- och utbildningsförvaltningen, arbetsmarknadsenheten, etableringsenheten, 

socialförvaltningen  

 Attraktionskraft 

Fritid och kultur, besök- och näringslivsenheten, barn- och utbildningsförvaltningen, Öckerö 

Fastighets AB 

 Infrastruktur och tillgänglighet 

Samhällsbyggnad (färjeverksamhet, plan, bygg, miljö, gata, kretslopp och VA), besök- och 

näringslivsenheten 

 Markberedskap och fysisk planering 

Samhällsbyggnad (mark och exploatering, planenheten), Öckerö Fastighets AB 
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 Företagsklimat 

Besök- och näringslivsenheten, arbetsmarknadsenheten, samhällsbyggnad, 

upphandlingsenheten, kommunservice, Räddningstjänsten Öckerö, Öckerö Fastighets AB, 

Business Region Göteborg AB 

 Innovationskraft 

Barn- utbildningsförvaltningen, fritid och kultur, samhällsbyggnad, Räddningstjänsten Öckerö 

Utgångspunkter 

Globala trender 
Ett starkt näringsliv med framgångsrika företag är en förutsättning för både kommunens och 

regionens utveckling. Göteborgsregionen har ett starkt, diversifierat näringsliv som agerar på 

en global marknad. Därmed påverkas både näringslivet, kommunen och hela 

Göteborgsregionen av ett antal globala megatrender, som det näringslivsstrategiska 

programmet förhåller sig till. 

 

Näringslivet är en del av lösningen på samhällsutmaningarna 
Vi står inför omvälvande samhällsutmaningar som klimatförändringar, urbanisering och en 

åldrande befolkning. I näringslivet läggs stora resurser på utveckling av produkter och tjänster 

som bidrar till lösningar inom samtliga dessa utmaningar. Utvecklingen mot cirkulär 

ekonomi, delningsekonomi/kollaborativ ekonomi och social ekonomi ger upphov till helt nya 

affärsmodeller och sätt att organisera välfärden, som i sin tur ger nya lösningar på 

samhällsutmaningarna.  

 

Hållbarhet blir en hygienfaktor för näringslivet 
Miljömässiga och sociala hänsynstaganden går inte längre att separera från ekonomiska 

hänsynstaganden. Hållbarhet och lönsamhet går hand i hand. Att agera hållbart ur samtliga tre 

dimensioner – den sociala, ekologiska och ekonomiska – blir därför en hygienfaktor för 

företag som vill överleva på en global marknad. På motsvarande sätt får regioner med ett 

hållbart näringsliv en konkurrensfördel i kampen om både kompetensen och konsumenterna. 

Morgondagens medarbetare söker sig i allt större utsträckning till företag som bedriver ett 

aktivt hållbarhetsarbete. Likaså efterfrågar morgondagens konsumenter i allt högre 

utsträckning hållbara produkter. 

 

Digitaliseringen medför ett paradigmskifte 
Samhällsutvecklingen drivs och formas till stor del av digitaliseringen och vi befinner oss i ett 

paradigmskifte som är lika omvälvande som övergången från jordbrukssamhället till 

industrisamhället. Digitaliseringen medför att vi kan göra helt nya saker och att saker vi 

tidigare gjort kan göras på helt nya sätt. Förändringen påverkar hela samhället i grunden och 

berör allt från hållbar lokal och regional utveckling, till hela länders och världsdelars 

konkurrenskraft. 

 

Framtidens jobb är inte definierade än 
Digitaliseringen medför att gamla yrken försvinner och nya tillkommer i en allt snabbare takt. 

Mer än hälften av de jobb som kommer att finnas om 15-20 år är ännu inte definierade, vilket 

ställer höga krav på flexibilitet i både utbildningssystemet och hos arbetskraften. Framtidens 
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arbetsmarknad kan komma att präglas av ett större inslag av tidsbegränsade anställningar, 

egenanställningar och egenföretagande. Det skulle i så fall medföra att flexibilitet och 

entreprenöriell förmåga blir allt viktigare egenskaper hos morgondagens arbetskraft. Det 

skulle också medföra att det livslånga lärandet och kontinuerlig kompetensutveckling blir allt 

viktigare för attraktionskraften hos morgondagens arbetsgivare. 

 

Tillväxten drivs av storstadsregioner 
Ekonomisk tillväxt drivs av storstadsregioner som konkurrerar om kompetens och kapital på 

en global marknad. Näringslivet känner inte av några kommungränser, utan har snarare 

regionen som plattform för att nå sina marknader runt om världen. Ju större region, desto 

större förmåga att generera tillväxt. Regionförstoring, där fler kommuner ingår i Göteborgs 

lokala arbetsmarknad genom förbättrade pendlingsmöjligheter, ger därför förutsättningar för 

ökad sysselsättning och tillväxt i hela Västsverige. 

 

En stark omvärld med risker 
USA går mot sin längsta högkonjunktur någonsin och tillväxten i Kina fortsätter att tuffa på. 

Även de europeiska länderna växer positivt. Dock finns det en hel del risker som gör ett litet, 

exportintensivt land som Sverige, och framförallt Göteborgsregionen, sårbart om riskerna blir 

verklighet. Det handlar bland annat om USAs handelstullar med kontringar från både Kina 

och EU. Lägg därtill Kinas höga skuldsättning samt Italiens negativa BNP-bokslut så bidrar 

även dessa till riskerna för EU. Det kan få som konsekvens att den globala tillväxten alltmer 

planar ut. Även Brexit kommer att påverka. I Sverige utgör troliga räntehöjningar under 2020 

att vi kan komma att behöva tumma på det nationella konsumtionsutrymmet: ökar boräntan 

finns mindre pengar kvar till konsumtion. Utvecklingen drivs med andra ord inte enbart i det 

globala perspektivet utan även i det nationella. 

 

Regionalt perspektiv 
Öckerö kommuns näringslivsstrategiska program kan ses i ett regionalt perspektiv där 

Göteborg är motor i Göteborgsregionens (GRs) och hela Västsveriges utveckling. Det 

regionala perspektivet utgår från Göteborgsregionens strategi ”Hållbar tillväxt”. GRs tretton 

medlemskommuner verkar tillsammans för att regionen ska vara en stark och tydlig 

tillväxtregion i Europa – en region som är attraktiv att leva och verka i samt besöka. En 

bärande del av denna utveckling, är att stärka regionens kärna Göteborg. Kärnans utveckling 

är av central betydelse för Öckerö kommuns utveckling. Det är en gemensam uppgift att 

verka för att skapa en attraktiv och lättillgänglig region. 
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Öckerö kommuns näringslivsstrategiska program har fokus på det gemensamma ansvaret att 

utveckla regionens attraktionskraft och tillgänglighet.  

 

Genom samstämmiga mål och strategier för ökad attraktionskraft och tillgänglighet för 

regionen, harmonierar det näringslivsstrategiska programmet för Öckerö kommun med den av 

GR överenskomna strukturbilden och strategin för hållbar tillväxt i GR. 

Lokala förutsättningar 
Utöver de globala trender som påverkar näringslivet och kommunen, samt det regionala 

perspektivet, tar programmet också utgångspunkt i Öckerö kommuns styrkor och utmaningar. 

En av styrkorna är närheten till Göteborg. Fler internationella jämförelser placerar 

Göteborgsregionen högt när det gäller konkurrenskraft och framtidspotential vilket illustreras 

i nedanstående punkter.  

 
 Innovationer 

EU Regional Innovation Scoreboard 2016 

Innovationsledare bland 214 regioner 

Mäter innovationsförmågan i europeiska regioner. Västsverige framstår i rapporten som en 

innovationsledare inom Europa. Bland annat får regionen högt betyg för: 

- Välutbildad befolkning 

- Export av högteknologiska varor 

- Process- och produktinnovationer inom SME 

- Ökande sysselsättning inom kunskapsbaserade yrken 
Källa: EU-kommissionen 

 

 Konnektivitet 

European Cities and Regions of the Future 2016/2017 

9 av 468 städer/regioner 

Rankar städer och regioner i Europa med bäst IT- och logistikinfrastrukur. Bland europeiska 

storstäder hamnar Öckerö kommun på nionde plats när det gäller bäst IT- och 

logistikinfrastruktur.  
Källa: fDi 

 

 Tillväxtpotential 

Performance Index 2014 
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10 av 117 regioner 

Mäter europeiska storsregioner som har bäst framtida tillväxtpotential. Öckerö 

kommunsregionen utmärker sig i:  

- Ekonomisk tillväxt 

- Sysselsättning 
Källa: BAK Basel 

 

 Konkurrenskraft 

Europe 2020 Regional Index 2015 

5 av 268 regioner  

Mäter hur nära EU:s regioner är sina målstrategier för att uppnå förbättrad konkurrenskraft. 

Öckerö kommunsregionen möter alla sina uppsatta EU-mål och får bland annat positivt 

omdöme för: 

- Sysselsättning 

- Högre utbildning 

- Forskning och utveckling (FoU) 
Källa: EU-kommissionen 

 

 Kompetens 

Global Cities Talent Competitiveness Index 2017 

5 av 46 städer 

Indexet rankar städer utifrån deras förmåga att attrahera, utveckla och behålla kompetens. 

Öckerö kommuns höga placering drivs av: 

- Hög livskvalitet 

- Välutbildad befolkning 
Källa: INSEAD och Adecco 

 

Öckerö kommuns styrkor 
Göteborgsregionen är en av Europas mest snabbväxande storstadsregioner och befinner sig 

just nu mitt i ett utvecklingssprång, som drivs av stora investeringar i forskning och 

utveckling. I Göteborgsregionen finns planer på investeringar i infrastruktur och annat 

byggande för 1 000 miljarder kronor de kommande 20 åren.1  

I Öckerö planeras en stark tillväxt av befolkningsökning, på ett urval av kommunens öar 
finns stöd i detaljplaner för ökat byggandet av bostäder. Tillväxtområdena 
besöksindustri och maritim industri utgör motorerna för näringslivets utveckling. 
 

Det geografiska läget 
Göteborgsregionens strategiska läge i Skandinavien, en internationell flygplats och 

Skandinaviens största hamn gör regionen tillgänglig för internationell arbetskraft, investerare 

och affärspartners. Inom en radie av 50 mil finns 70 procent av Nordens samlade industri.  

Här finns Göteborgs Hamn, en viktig länk mellan Atlanten och Östersjöområdet, vars 

huvudsakliga upptagningsområde omfattar tio nordiska och baltiska länder. Korta avstånd 

mellan hamn och lager ger låga logistikkostnader och ett 25-tal direktlinjer för godståg mellan 

Göteborgs Hamn och olika inlandsterminaler i Sverige och Norge sparar på miljön.  

I Göteborgsregionen finns även tillgång till internationell flygfrakt. På Göteborg Landvetter 

Airport finns godsterminaler och lager i nära anslutning till flygplatsen vilket ger den 

                                                        
1 Fakta och statistik om Göteborgsregionens näringsliv 2017. Business Region Göteborg, 2017. 
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snabbaste omlastningen av gods i hela Europa. Sammantaget gör detta Göteborgsregionen till 

Sveriges främsta logistiknav.  
 
Ett diversifierat näringsliv 

Regionen har varit Skandinaviens nav för global handel sedan 1700-talet. Inom 

Göteborgsregionen finns idag allt från multinationella företag till småföretagare och kluster 

med kompetens som efterfrågas på globala marknader.  

I dag finns mer än 750 olika branscher i Göteborgsregionen. Det motsvarar hela 93 procent av 

rikets alla branscher, vilket illustrerar mångfalden i regionens näringsliv. Fordonsindustri och 

logistik, informations- och kommunikationsteknik och läkemedelsindustri är dominerande. 

Andra stora områden är maritima näringar, besöksnäring och handel. Små och stora företag 

samverkar på ett fruktbart sätt i att utveckla, producera och marknadsföra nya tjänster och 

produkter. Göteborgsregionens diversifierade näringsliv är också i allra högsta grad globalt. 

Sedan 1990 har antalet utlandsägda företag i Göteborgsregionen nästan fyrdubblats och nu 

finns det cirka 3 000 utlandsägda arbetsställen som sysselsätter drygt 84 000 personer. 

 

Motorn i Sveriges industri 
Göteborgsregionens näringsliv kännetecknas av globala och kunskapsintensiva 

tillverkningsföretag. Tillverkningsindustrin står för nästan en fjärdedel av den totala 

omsättningen i Göteborgsregionens näringsliv och merparten av regionens största företag 

återfinns inom den högteknologiska industrin. 

Den starka tillverkningsindustrin och den industrinära tjänstesektorn gör Göteborgsregionen 

till en forskningsintensiv region. Detta är särskilt framträdande inom tre områden; fordon, 

läkemedel/kemi och företagstjänster. Regionens fordonsindustri står för mer än 60 procent av 

landets privata investeringar i forskning och utveckling. Inom läkemedel/kemi är motsvarande 

andel 42 procent. Inom företagstjänster är andelen 27 procent, till stor del beroende på våra 

stora teknikintensiva konsultföretag.  

Göteborgsregionens starka industri gör också regionen till Sveriges ledande exportregion. 

Under 2016 exporterade regionens företag för cirka 400 000 kronor per sysselsatt. 

Exportvärdet per sysselsatt är därmed klart högre än i de övriga två storstadsregionerna och 

Sverige. Varuexporten uppvisar dessutom en positiv trend och ökade under 2016 med hela 6 

procent i Göteborgsregionen, medan Sveriges varuexport endast ökade marginellt. 
 
En hög kompetensnivå 
Med två universitet och hundratals yrkesutbildningar finns välutbildad arbetskraft i 

Göteborgsregionen. Regionen har en större andel högutbildade än övriga Sverige och nästan 

hälften av alla i åldrarna 25 till 64 år i regionen har en eftergymnasial utbildning.  
Inom Göteborgsregionen finns ett 140-tal yrkesutbildningar, utformade i samarbete med 

arbetsgivare för att matcha arbetsmarknadens kompetensbehov. Chalmers tekniska högskola 

och Göteborgs universitet samlar runt 50 000 studenter, många med internationell bakgrund. 

Vid de två lärosätena bedrivs spetsutbildningar samt tvärvetenskaplig forskning i samarbete 

med företag och myndigheter inom en rad olika områden. 

Regionens näringsliv bidrar också i allra högsta grad till den höga kompetensnivån genom 

kontinuerlig kompetensutveckling av sin personal. Dessutom investerar företag i 

Göteborgsregionen varje år runt 20 miljarder kronor i forskning och utveckling, vilket 

motsvarar nästan en fjärdedel av Sveriges samlade privata investeringar i forskning och 

utveckling. Det gör regionen till en av de mest forskningsintensiva i Europa.  

 

En miljonregion med unik samarbetsförmåga 
Göteborgsregionen präglas av ett unikt samarbete mellan näringsliv, akademi och offentlig 
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sektor. Nätverk, kluster och tre science parks skapar förutsättningar för innovation och 

spetskompetens. Inom flera områden finns världsledande forskning och produktutveckling. 

En stark tradition av samarbete mellan olika aktörer bidrar till framgångarna. Göteborg är en 

växande storstadsregion som våren 2017 har drygt en miljon invånare. Det skapar fördelar 

bland annat i form av ökad tillgång till kompetens, kapital och idéer. Samtidigt är närheten 

mellan beslutsfattare och en väl utvecklad förmåga att samarbeta fördelar i konkurrensen med 

andra storstadsregioner. Tillväxten, investeringsmöjligheterna och koncentrationen av 

kompetens inom vissa områden väcker ett ökat nationellt och internationellt intresse. 

Framgångsrika samarbeten mellan näringslivet, akademin och samhällets andra aktörer ger 

också stor uppmärksamhet. 

Öckerö kommuns utmaningar 
Trots Öckerö kommuns många styrkor ur ett näringslivsperspektiv, står vi inför ett antal 

utmaningar de kommande åren. Business Region Göteborg har i rapporten ”Näringsliv och 

Tillväxt 2016” identifierat tio utmaningar som behöver mötas för att Öckerö kommun och 

Göteborgsregionen ska vara en konkurrenskraftig region även i framtiden.2 Öckerö kommuns 

näringslivsstrategiska program utgår från dessa utmaningar. 

 

Säkra kompetensförsörjningen 

Framtidens kompetensförsörjning är den utmaning som näringslivet framhåller som den 

största utmaningen. Kampen om kompetens hårdnar och Öckerö kommun behöver både 

tillvarata och attrahera kompetens, såväl nationellt som globalt. Ökad tillgång till bostäder och 

en tydligare bild av Öckerö kommuns attraktivitet är två av de frågor som näringslivet 

framhåller som viktigast. Dit hör också utbildning och fortbildning som motsvarar 

näringslivets kompetensbehov nu och i överskådlig framtid. 

 

Öka delaktigheten på arbetsmarknaden  

Nära kopplad till behovet av att säkra kompetensförsörjningen, är utmaningen att öka 

delaktigheten på arbetsmarknaden. Samtidigt som kompetensbehovet är stort, står många 

utrikes födda utanför arbetsmarknaden. I ett läge där arbetslösheten i Göteborgsregionen 

successivt har minskat och nu är lägst bland Sveriges storstadsregioner, är det av största vikt 

att förbättra matchningen och aktivt jobba för att öka delaktigheten på arbetsmarknaden.  

 

Planera för tillväxt 
De kommande tjugo åren planeras investeringar på 1000 miljarder kronor i 

Göteborgsregionen. Regionen står därmed för en stor del av hela Sveriges tillväxt och trenden 

är tydlig att allt mer kompetens och tillväxt samlas i storstadsregioner. Det innebär att 

Göteborgsregionens kommuner har ett särskilt nationellt ansvar att planera för tillväxt. Utan 

nya bostäder, nya arbetsplatser och mark för näringslivet kommer regionen att tappa 

konkurrenskraft. Det råder idag brist på verksamhetslokaler i de mest attraktiva lägena och 

även en brist på bostäder i hela Göteborgsregionen. Därför behöver Göteborgsregionen ha en 

samordnad planering som skapar attraktivitet i nya lägen. 

 

Möta klimatutmaningen 

Samtidigt som Göteborgsregionen befinner sig i en tillväxtfas med planerade investeringar i 

mångmiljardklassen, är det avgörande att tillväxten är långsiktigt hållbar och att regionen 

möter klimatutmaningen. I Göteborgsregionen har nivån på koldioxidutsläppen varit konstant 

under hela 2000-talet, för att sedan falla markant från 2011 och framåt. Samtidigt har den 

                                                        
2 Näringsliv och Tillväxt 2016. Business Region Göteborg, 2016. 
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ekonomiska tillväxten i vår region ökat med mer än 50 procent. Denna så kallade 

”decoupling-effekt” visar att regionen gradvis har förbättrat insatserna för att uppnå en hållbar 

ekonomisk tillväxt.  

 

Stärka både arbetsmarknadsregionen och kärnan 

Det finns starka samband mellan folkmängden i en region och dess förmåga att generera 

tillväxt. Ju större region, desto större utbud av arbetstillfällen, branscher, kompetenser, 

upplevelser, kultur, varor och tjänster – och desto större förutsättningar för tillväxt. För att 

Göteborgsregionen ska fortsätta att vara en av Sveriges ledande tillväxtregioner, måste både 

arbetsmarknadsregionen utvidgas och kärnan stärkas. Bättre pendlingsmöjligheter till 

Uddevalla, Trollhättan, Borås, Varberg och Falkenberg bidrar till en större och mer 

diversifierad hemmamarknad. 

 

Stärka regionens internationella position och tillgänglighet 

Lika viktigt som att stärka tillgängligheten inom Göteborgsregionen, är det att stärka den till 

och från regionen. Tillgängligheten till omvärlden är god jämfört med liknande regioner. 

Samtidigt är förbättrad tillgänglighet via tåg, väg, flyg och vattenvägar avgörande för vår 

framtida konkurrenskraft – inte minst med tanke på regionens exportinriktade näringsliv. 

Ytterligare en avgörande faktor är att ha en väl fungerande hamn som kan drivas med full 

kapacitet, eftersom den har stor betydelse för Sveriges utrikeshandel. Göteborgs stad behöver 

också bindas ihop ännu starkare med Oslo och Köpenhamn. I takt med ökad regional 

konkurrens blir det också allt viktigare att Göteborg stad syns och hörs internationellt för att 

attrahera kompetens, kapital och etableringar. 

 

Skapa grogrund för fler växande små och medelstora företag 

Stora och små företag lever i symbios och den ekonomiska hållbarheten i Göteborg och 

regionen skulle stärkas av att fler små och medelstora företag startas och utvecklas. Idag är de 

mindre företagen underrepresenterade och entreprenörskapet lägre i Göteborgsregionen än i 

de båda andra storstadsregionerna i Sverige till skillnad mot förhållandet i Öckerö kommun. 

Med tanke på att de mindre företagen, och framför allt de mindre tjänsteföretagen, växer allt 

snabbare och står för en högre andel av jobbtillväxten, behöver Öckerö kommun fortsätta 

arbetet och stödja utvecklingen av dessa växande små och medelstora företag. 

 

Förbättra företagsklimatet 
Företagsklimatet utgör en huvudkomponent i att skapa en bra grogrund för såväl små och 

medelstora företag, som för stora företag. Företagens upplevelse av det allmänna 

företagsklimatet i Öckerö kommun är positivt men förutsätter ett löpande och aktivt internt 

arbete över förvaltningsgränserna. En del av dessa uppgifter är att förbättra kommunens 

service till företagen. En lika viktig del är att aktivt arbeta med attityderna till företag och 

företagare bland både politiker och tjänstemän i Öckerö kommun såväl som i regionens 

kommuner. Ytterligare en viktig del är att skapa rimliga förutsättningar för små och 

medelstora företag att delta vid inköp och upphandling. 

 

Stärka resurserna inom forskning och utveckling 

Göteborgsregionen har genom flera stora företag en unik koncentration av forskning och 

utveckling (FoU) inom främst teknik och Life Science. FoU-verksamheter är strategiskt 

viktiga och ger stora spridningseffekter till den övriga ekonomin. Därför är det avgörande att 

ytterligare stärka FoU-resurserna inom regionen, genom att stärka samverkan mellan företag, 

kommun och akademi för att bland annat skapa världsledande demonstrationsmiljöer för 
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regionens innovativa företag. 

 

Öka regionens produktivitet 
Denna sista utmaning hänger ihop med samtliga övriga. Med fler företag med höga och 

växande förädlingsvärden, satsningar på utbildning och infrastruktur, samt ökade FoU-

resurser, ökar produktiviteten i regionen. Fler kommer i arbete, högre värden skapas med 

samma insats och nya processer utvecklas och genererar högre värden. Detta är avgörande, 

eftersom Göteborgsregionens ekonomiska attraktivitet och konkurrenskraft ständigt behöver 

stärkas i förhållande till omvärlden.  
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Målbild och mål för kommunens näringslivsutveckling 

Målbild 2035 
Öckerö kommuns näringslivs målbild för 2035 har formulerats i dialog med näringsliv, lokala 

företagsföreningar, akademi, politiker, förvaltningar och bolag samt regionala 

samarbetspartners. Målbilden uttrycker kommunens viljeinriktning för vad som ska uppnås 

genom det samlade arbetet med näringslivsutveckling till år 2035. Målåret är satt i samklang 

med Göteborgs stads näringslivsstrategiska program. 

 

Öckerö kommun är en regional förebild för förmågan att samarbeta – i en miljö där 
människor utvecklas och trivs. Näringslivet har fullt stöd från kommunen och kan 
känna stolthet över att verka i en av världens mest nytänkande storstadsregioner. 

I målbilden utrycks att Öckerö kommun ska vara en regional förebild för sin 

samverkansförmåga. Det innebär en utvecklad samverkan mellan kommunen, näringslivet, 

akademin och ideella sektorn, samt med regionala aktörer, både nationellt och internationellt. 

Syftet med denna utvecklade samverkan är att skapa ett näringslivsklimat som präglas av 

nytänkande, där nya lösningar snabbt fångas upp och där människor kan utvecklas och trivas.  

 

Målbilden uttrycker också att näringslivet ska ha fullt stöd från kommunen. Detta stöd kan 

bland annat manifesteras i det lilla, genom en effektiv handläggning av ärenden, positiva 

attityder och ett gott bemötande från både tjänstepersoner och politiker. Stödet kan också 

uttryckas i de övergripande processerna, som skapar möjligheter för företag att växa, skolor 

som utvecklar bra kompetens, samt stort utbud av bostäder av olika slag.   

 

Mål och indikatorer  
Det övergripande målet för Öckerö kommuns näringslivsstrategiska program är att skapa 

förutsättningar för: 

 

Minst 900 nya jobb till 2035  

Med nya jobb avses 900 fler sysselsatta från 2020 till 2035 inom Öckerö kommun.  

För att uppnå den långsiktiga målbilden och det övergripande målet, har tre underliggande 

mål formulerats. Målen tar fasta på de strategiska områden som det näringslivsstrategiska 

programmet omfattar. De tre underliggande målen är: 

 

Mål 1: Kompetensförsörjning och attraktionskraft 
Öckerö kommun är en del av en storstadsregion i Europa som på ett framgångsrikt 
sätt kan tillvarata kompetens och attrahera talang. 

Mål 2: Samhällsplanering 
Öckerö kommun är en del av en storstadsregion i Europa som erbjuder goda 
förutsättningar för en hög och hållbar tillväxt.  

Mål 3: Företagsklimat och innovationskraft 
Öckerö kommun är en del av en storstadsregion i Europa som har ett mycket gott 
klimat för företagande och innovation. 
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Till varje mål kopplas prioriterade indikatorer och önskvärt läge för dessa, för att kunna följa 

målens utveckling vid uppföljning. De prioriterade indikatorerna kommer kontinuerligt att ses 

över för att säkerställa att de mäter vad som avses, samt kompletteras om nya indikatorer 

uppkommer som är bättre lämpade till att mäta måluppfyllelse. 

I följande stycken beskrivs vart och ett av målen, de prioriterade indikatorer som används för 

att följa målens utveckling, samt önskat läge för dessa indikatorer.  

 

Mål 1: Kompetensförsörjning och attraktionskraft 
 

Öckerö kommun är en del av en storstadsregion i Europa som framgångsrikt sätt 
kan tillvarata kompetens och attrahera talang. 

Det första målet har fokus på människan och att tillvarata varje människas inneboende 

drivkraft och talang. För att Öckerö kommun ska lyckas nå målet, krävs ett strategiskt arbete 

inom kompetensförsörjning och attraktionskraft. 

 

Prioriterade indikatorer:  

 Ökad samverkan mellan näringsliv, skola/akademi och föreningsliv 

 Ökad kommunikation kring Öckerö kommun som besöksdestination 

 Ökat nytta kring etablering av maritim verksamhet 

Önskat läge: 

 Ökad matchning mellan akademi och näringslivets behov 

 Ökat antal besök inom turismen, konferenser och event 

 Fler affärsmässiga besöksnäringsföretag 

 Ökad etablering och samverkan av maritima företag 

 

Mål 2: Samhällsplanering 
 

Öckerö kommun är en del av en storstadsregion i Europa som erbjuder goda 
förutsättningar för en hög och hållbar tillväxt. 

Det andra målet har fokus att skapa en hållbar tillväxt ur samtliga dimensioner – den 

ekonomiska, den ekologiska och den sociala. För att Öckerö kommun ska lyckas nå målet, 

krävs ett internt strategiskt arbete inom hela det regionala samhällsplaneringsområdet, 

inklusive infrastruktur, tillgänglighet, markberedskap och fysiskt planering. 

 

Prioriterade indikatorer:  

 Produktivitet (BRP/capita och förädlingsvärde/sysselsatt) 

 Delta i arbetet kring mobilitet för att öka tillgängligheten till och mellan kommunens tio öar  

 Skapa förutsättningar för 900 nya arbetstillfällen år 2035 

 Skapa förutsättningar för ökad tillämpning av vattenvägar till/från/mellan Göteborg och 

kommunens öar. 
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Önskat läge: 

 Öckerö kommuns produktivitet ska öka i samma takt som eller snabbare än 

Göteborgsregionen  

 Ökat antal invånare och sysselsatta i Öckerö kommuns lokala arbetsmarknad 

 Permanenta trafiklinjer mellan Göteborgs stad och kommunens huvudöar samt trafikerade 

vattenvägar mellan kommunens övriga öar 

Mål 3: Företagsklimat och innovationskraft 
 

Öckerö kommun är en del av en storstadsregion i Europa som har bäst klimat för 
företagande och innovation. 

Det tredje målet har fokus på näringslivsklimatet och att skapa gynnsamma förutsättningar för 

nya företag att etableras, befintliga företag att växa och innovationer att utvecklas. För att 

Öckerö kommun ska lyckas nå målet, krävs ett strategiskt arbete inom företagsklimat och 

innovationskraft. 

 

Prioriterade indikatorer:  

 Företagsklimat 

 Bidra med stöd och möjligheter till forskning och utveckling (FoU) för kommunens företag 

och akademier 

 SME Innovation In-house som en del av EU Regional Innovation Scoreboard  

Önskat läge: 

 Stabilt och innovativt företagsklimat 

 Fortsatt högt nyföretagande 

 Fortsatt hög ranking i Sveriges Kommuner och Landstings Insiktsmätning och andra 

mätningar, så som Svenskt Näringslivs sammanfattande omdöme 

 Öckerö kommun ska bidra till att Göteborgsregionen ska ha högre resultat vad gäller privata 

investeringar inom FoU i relation till liknande storstadsregioner i Europa 

 Öckerö kommun har som mål att bidra till en ökning inom området SME Innovation Inhouse 

inom EU Regional Innovation Scoreboard 

 Etablering av testbäddar för ökad mobilitet med stöd av vattenvägar 
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Sex strategier för att stärka näringslivets förutsättningar 
Utifrån de utmaningar som Öckerö kommun och regionen står inför, samt de prioriteringar 

som framkommit i dialogen med näringsliv och akademi, har sex strategiska områden 

identifierats. För att Öckerö kommun ska lyckas uppnå målbild och mål, måste ett strategiskt 

arbete drivas inom samtliga dessa områden: 

 

 Kompetensförsörjning 

 Attraktionskraft 

 Infrastruktur och tillgänglighet 

 Markberedskap och fysisk planering 

 Företagsklimat 

 Innovationskraft 

Utmaningsdrivna strategier 
De sex strategiska områdena tar sin utgångspunkt i de utmaningar som identifierats i BRGs 

skrift Näringsliv och Tillväxt 2016. I dialogen med näringsliv och akademi fick 

organisationerna rangordna utmaningarna, ge inspel till fler utmaningar och sedan föreslå 

åtgärder som skulle kunna möta dessa utmaningar. Varje strategiskt område kopplar an till en 

eller flera av utmaningarna enligt nedanstående matris: 
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Att förbättra företagsklimatet             

Att planera för tillväxt             

Att säkra kompetensförsörjning             

Att öka delaktigheten på arbetsmarknaden             

Att möta klimatutmaningen             

Att utveckla infrastruktur och kollektivtrafik              

 

 
                

  Skärningspunkt där ett strategiskt område möter en utmaning             
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Utmaningarna att säkra kompetensförsörjningen och att öka delaktigheten på 

arbetsmarknaden möts genom de insatser som föreslås inom det strategiska området 

kompetensförsörjning. Det är också dessa båda utmaningar som prioriterades högst av 

näringslivet i dialogmötena. 

 

Utmaningen att planera för tillväxt möts genom insatserna inom det strategiska området 

markförsörjning och fysisk planering. Insatserna inom detta område, tillsammans med 

insatserna inom infrastruktur och tillgänglighet, möter också utmaningen att stärka både 
arbetsmarknadsregion och kärna. På motsvarande sätt möter insatserna inom områdena 

infrastruktur och tillgänglighet samt attraktionskraft, utmaningen att stärka regionens 

internationella position och tillgänglighet. 

 

För att möta klimatutmaningen föreslås flera insatser inom både det strategiska området 

infrastruktur och tillgänglighet, och området innovationskraft. Detta område innehåller även 

insatser för att möta utmaningen att stärka resurserna inom forskning och utveckling.  

Utmaningen att skapa en grogrund för fler växande små och medelstora företag möts genom 

insatser inom de strategiska områdena attraktionskraft och företagsklimat. Det sistnämnda 

området har också direkt bäring på utmaningen att förbättra företagsklimatet. 

Den sista utmaningen, att öka regionens produktivitet, hänger ihop med de övriga 

utmaningarna och har således kopplingar till samtliga sex strategiska områden. 

Specifika och strategiska insatser 
Inom varje strategiskt område anges en huvudstrategi och ett antal insatser för att genomföra 

huvudstrategin. Dessa strategier och insatser är specifika för det näringslivsstrategiska 

programmet och finns inte lika tydligt uttryckta i något annat av Öckerö kommuns styrande 

dokument och program.  

På motsvarande sätt innehåller Öckerö kommuns näringslivsstrategiska program inte sådana 

strategier och insatser som redan omfattas av befintliga styrande dokument och program. 

Insatser för att skapa en trygg stad med social hållbarhet och bygga fler bostäder hör till denna 

kategori och finns därför inte med bland insatserna i det näringslivsstrategiska programmet, 

även om det är av största vikt för näringslivet att dessa insatser genomförs. 

Särskilt betydelsefullt är också att det finns ett väl fungerande utbildningssystem av hög 

kvalitet, där en attraktiv internationell skola har stor betydelse för näringslivets möjligheter att 

rekrytera internationell kompetens. Även denna typ av insatser inryms i andra styrdokument 

och är därför inte inkluderade i det näringslivsstrategiska programmet. 

Insatserna i programmet är vidare av strategisk snarare än operativ karaktär. Det operativa 

genomförandet av programmet, samt vilka konkreta åtgärder som ska vidtas, kommer att 

beskrivas i separata handlingsplaner då programmet är beslutat, där berörda nämnder och 

styrelser inom ramen för sina uppdrag tar fram dessa. Utifrån dialogen med näringsliv och 

akademi, är det avgörande att det operativa genomförandet präglas av mod, nytänkande, 

handlingskraft och samverkan. Dessa fyra aspekter bör genomsyra arbetet inom samtliga 

strategiska områden.  

I följande stycken beskrivs vart och ett av de strategiska områdena, dess huvudstrategier samt 

insatserna de omfattar. 
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Strategi 1: Kompetensförsörjning 
 

Öckerö kommun tillvaratar och attraherar kompetens. 

Tillgång till arbetskraft med relevant kompetens är en av de viktigaste förutsättningarna för 

att näringslivet i Öckerö kommun ska vara konkurrenskraftigt och fortsätta utvecklas. För att 

säkra morgondagens kompetensförsörjning ska Öckerö kommun arbeta aktivt med att 

identifiera och tillvarata den kompetens som redan finns här, samt attrahera kompetens 

regionalt och nationellt. 

 

Det gör Öckerö kommun genom att: 

 Utveckla skola-näringslivssamverkan och låta entreprenörskap löpa som en röd tråd genom 

hela utbildningssystemet. 

 Utveckla relevanta utbildningar som arbetslivet efterfrågar på alla nivåer. 

 Utveckla möjligheten till fortbildning och kontinuerligt lärande på arbetsplatsen. 

 Verka för bättre matchning och snabbare validering av kompetenser tillsammans med 

näringslivet för ökad delaktighet på arbetsmarknaden.  

 
Strategi 2: Attraktionskraft 
 

Öckerö kommun är en attraktiv plats att besöka, verka och bo i. 

Tillväxten har en regional logik och det är regioner snarare än kommuner som konkurrerar om 

kompetens och kapital. Öckerö kommun ska vara en plats som är attraktiv att besöka, verka 

och bo i. För att vara det behöver Öckerö kommun både leverera en god samhällsservice och 

förmedla berättelsen om Öckerö kommun som attraktiv plats. 

 

Det gör Öckerö kommun genom att: 

 Visa öppenhet för att attrahera investeringar och stödja företagsetableringar. 

 Aktivt marknadsföra platsen genom att utveckla berättelsen om Öckerö kommun och det 

utvecklingssprång vi befinner oss i. 

 Skapa tillåtande miljöer som främjar entreprenörskap och där gräsrotsinitiativ får möjlighet att 

utvecklas. 

 

Strategi 3: Infrastruktur och tillgänglighet 
 

Öckerö kommun har en fungerande infrastruktur och god tillgänglighet. 

Med sitt geografiska läge med närheten till Göteborg och dess starka position som 

internationell logistiknod samt direkt tillgång till vattenvägar, nationellt som internationellt, 

har Öckerö kommun en gynnsam placering för företagsverksamhet. 

För att stärka positionen ytterligare, ska Öckerö kommun fortsätta utveckla en väl fungerande 

marin infrastruktur med god tillgänglighet för både människor och gods. 
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Det gör Öckerö kommun genom att: 

 Fortsätta utveckla Öckerö kommun som den marina porten till Göteborg och regionen. 

 Verka för effektiva, hållbara resor med alla trafikslag såväl inom som till och från kommunen.   

 Tillvarata Öckerö kommuns unika kompetens inom marina hållbara transportsystem och 

mobilitetslösningar och låta det prägla kommunens omvandling. 

 Stödja omställningen till en smart kommun genom att tillvarata digitaliseringens möjligheter. 

 

Strategi 4: Markberedskap och fysisk planering 
 

Öckerö kommun erbjuder innovativa möjligheter till verksamhetsmark och fysisk 
planering. 

För att underlätta näringslivets etablering och expansion, behöver Öckerö kommun, 

tillsammans med Göteborgsregionen, planera för tillväxt. Öckerö kommun befinner sig i en 

utveckling med ökat permanent boende och breddad verksamhet, främst inom det maritima 

området och besöksindustrin.  

 

Det gör Öckerö kommun genom att: 

 Bedriva en mark- och lokalförsörjning med insikt om näringslivets etablerings-,  expansions- 

och innovationsbehov.  

 Stärka och utveckla strategiska lägen som möter näringslivets behov av tillväxt. 

 Utarbeta ändamålsenliga detaljplaner som fungerar för ett föränderligt näringsliv, möjliggör 

snabbare etableringar och skapar förutsättningar för att arbeta nytänkande. 

 

Strategi 5: Företagsklimat 
 

I Öckerö kommun är det enkelt att driva företag. 

Ett positivt företagsklimat är en förutsättning för att näringslivet ska fortsätta välja Öckerö 

kommun som bas för etablering och expansion. I Öckerö kommun ska det vara enkelt att 

driva företag, det är ledstjärnan för alla våra kontakter med företagen. Varje möte ska präglas 

av ett positivt bemötande, vi ska alltid ha kunden i fokus och vi ska ha god kunskap om 

kommunens erbjudande till företagen. Vid inköp och upphandling är det viktigt att små och 

medelstora företag ges rimliga möjligheter att delta. 

 

Det gör Öckerö kommun genom att: 

 Fortsätta att aktivt arbeta med attityder till och förståelse för företag och företagande hos 

politiker och tjänstemän. 

 Arbeta systematiskt med att förenkla kommunens processer ur ett näringslivsperspektiv.  

 Positionera Öckerö kommun som regionens ledande test- och demomiljö för maritima hållbara 

lösningar. 

 Tillse att kommunens beslut i relevanta frågor innehåller en analys om hur det påverkar 

näringslivet. 
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 Arbeta i samverkan med externa aktörer för att stödja nyföretagande samt utveckling av små 

och medelstora företag. 

Strategi 6: Innovationskraft 
 

Öckerö kommun stärker näringslivets förutsättningar för innovation. 

Öckerö kommun är en del av Sveriges viktigaste industriregion som har basen för flera 

globala kunskapsintensiva tillverkningsföretag. Det skapar unika förutsättningar för en att 

vara test-arena för utveckling av ny teknik, nya processer och affärsmodeller som kan lösa 

framtidens samhällsutmaningar. Öckerö kommun ska stödja denna utveckling genom att 

stärka näringslivets förutsättningar för innovation och inom kommunen vara öppen för 

innovationer i sina verksamheter. 

 

Det gör Öckerö kommun genom att: 

 Initiera, utveckla och samordna klusterinitiativ och strategiska samverkansprojekt där 

kompetenser korsbefruktas. 

 Positionera kommunen som en del av regionens ledande test- och demomiljöer för hållbara 

lösningar inom maritim industri och mobilitet. 

 Stärka Öckerö kommuns position som en del av den innovativa motorn i svensk industri.  

 Satsa aktivt på kreativa näringar som katalysator för innovation. 
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Öckerö 2019-11-11 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Barn- och utbildningsnämnden 

 

Handläggare: Katarina Lindgren 
Ärende: Studieresa till Polen 
Diarienummer: BOU 123/19   

 

Studieresor till Polen 
 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämndens beslutar att inte fortsättningsvis genomföra 
studieresor till Krakow, Polen för årskurs 9. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut i ärendet. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Elever i årskurs 9 i Öckerö kommun har under många år haft möjlighet att åka på 
studieresa till Krakow, Polen. I Krakow har elever och personal besökt Auschwitz 
och Birkenau. Även andra studiebesök har förekommit. 
 
Syftet med studieresan har varit att eleverna utvecklar såväl kunskaper om 
historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. 
Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed 
uppfattningen om framtiden. Resan har varit ett arbetssätt för skolan att gestalta 
och förmedla människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan 
människor. 
 
 
Beredning 
Rektor säkerställer att eleverna får de kunskaper som framgår av LGR 11, Läroplan 
för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet, inom ramen för 
ordinarie undervisning. 
 
Ekonomi 
Genom att inte åka till Polen förväntas förvaltningen minska kostnaderna med drygt 
1 500 000 kr. 
 
 
Bedömning 
Barn- och utbildningsförvaltningen står inför ett ekonomiskt läge där vi behöver se 



 
 

 

över vår organisation och dess utgifter. Vi behöver i första hand prioritera 
lagstadgad verksamhet. Skolan behöver kritiskt granska och förbättra arbetssätt och 
arbetsformer. Genom att utveckla och förändra undervisningen så kan skolan ge 
elever de kunskaper som de ska tillgodogöra sig enligt skolans uppdrag. 
 
Expediering av beslut 
Kommunsekreterare kommunstyrelsen 
 
Bilagor 
- 
 



 Hedens 
skola F-6 

Hedens 
skola 7-9 

Bratteberg 
F-6 

Bratteberg 
7-9 

Hälsö 
skola 

Kompassen Bergagårdsskolan Västergårdsskolan ÖSGy 

Antal elever med 
15%> ogiltig 
frånvaro 
 

0 5 0 2 1 1 0 0 2 

Antal elever med 
15%> giltig frånvaro 
 

5 27 11 38 7 0 19 8 26 

Hur många av dessa 
har legat över 15% 
minst (ca) en 
termin? 
 

2 12 6 22 4 1 3 3 7 

Hur många av 
eleverna i de två 
första kategorierna 
har minst 30% 
frånvaro (oavsett 
giltig/ogiltig)? 
 

0 8  
(38% 
36% 
31% 
35% 
66% 
45% 
42% 
43%) 

2  
(74% 
56 %) 

9  
(35%  
31%  
14% 
38% 
40% 
30% 
25% 
21% 
84%) 

1 (75%) 1 (42%) 2 (36, 35 %) 1 (75%) 9  
(36,3% 
38,9% 
34,6% 
40,6% 
100% 
100% 
39,1% 
43,2% 
30,5%) 
 

 



BALANSLISTA 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖCKERÖ KOMMUN 
 
 
 
 

ÄRENDE     HANDLÄGGARE 
 

BUN 2019-11-20Beslutsärenden 

Prognos per oktober    Ekonom  
Nämndplanering 2020    Jacob Österlund 
Revidering av delegationsordning (tillägg av två punkter)  Jacob Österlund 
Svar på medborgarförslag om obligatorisk praktik inom förskola mm Patrik Finn 
Interkommunal ersättning    Mats Sundström 
Förslag till samverkansavtal kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen 
Remiss näringslivsstrategiskt program    
 
Information 
Presentation Stefan Carmesund   Stefan Carmesund 
Uppdragshandling 2    Katarina Lindgren 
Kvalitetsrapport: elevers ansvar och inflytande/barns inflytande  Malin Fogelström 
Kvalitetsrapport övergång och samverkan, normer och värden Malin Fogelström 
Frånvarorapportering    Jacob Österlund 
Statistik sjukdom 

Skolchefen informerar    Katarina Lindgren 
Förskoleplanering    Katarina Lindgren 
Rapport GR     Ordf och skolchef  
Rapporter om kränkande behandling    Andreas Persson 
 

 

Beredning 
ÖSG presentation, önskemål innehåll? 
KF § 74 Motion om bibliotekarier på hembesök ”endast info till nämnderna” Karin Z 
KF § 73 Motion om öppna bibliotek och ökad läslust ”endast info till nämnderna” Karin Z 
Delegationsbeslut, rapporteras samlat? 

 
ÄRENDE     HANDLÄGGARE 
 

BUN 2019-12-11 

Beslutsärenden 
Läsårstider      Skolchef 
Uppdragshandling 2    Skolchef 
Barn- och elevpeng     
Beslut intern kontrollplan? 
Flytta brytpunkt mellan förskola och skola från 1/7 till 1/8  Andreas Persson 
 
  
Information 
Muntlig prognos    Eva Molin   
Information om verksamhetsplan  
Frånvarorapportering    Jacob Österlund  



Skolchefen informerar    Katarina Lindgren 
Förskoleplanering    Katarina Lindgren 
Rapport GR     Ordf och skolchef  
Rapporter om kränkande behandling    Andreas Persson 

 

 

 

 

2020 
Mitten av våren: byta namn på Västergårdsskolan till Björkö skola 
 

Ärenden som återkommer vid varje sammanträde: 

Redovisning av delegationsbeslut    Jacob Österlund 
Skolchefen informerar    Skolchef 
Förskoleplanering (mer ingående i maj)   Skolchef 
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) 
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