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Ekonomisk uppföljning per augusti 
 

Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet och skickas vidare till Kommunstyrelsen för 
kännedom. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Ekonomisk uppföljning av barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter – utfall per 
augusti samt helårsprognos. Uppföljningen avser såväl drift- som investeringsverksamhet 
samt måluppfyllelse. 
 
Drift 
Prognosen visar ett resultat på +1 221 tkr jämfört med budget. Den mest väsentliga 
avvikelsen mot budget är: -3 641 tkr för grundskolan. Förändringen av vår organisation 
inför höstterminen 2020 med anledning av det minskade barn- och elevunderlaget har 
påverkat resultatet positivt. Den största faktorn till det positiva resultatet är minskade 
kostnader till följd av Covid 19, bl. a. sjuklönekostnader. 
 
Investering 
Prognosen visar ett resultat på +/- 0 tkr jämfört med budget. 
 
Måluppfyllelse av mandatmål 
3 mål är uppfyllda, 5 är delvis uppfyllda och 0 är ännu ej påbörjade. 
 
Jämställdhetsperspektiv 
Informationen bedöms inte ha någon påverkan på jämställdhetsperspektiv. 
 
Barnperspektiv 
Informationen bedöms inte ha någon påverkan på barnperspektiv. 
 
Expedieras 
Redovisningsekonom 
Kommunstyrelsen 
 
 
Katarina Lindgren 
Förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen 
2020-09-08 
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1 UPPGIFT 

1.1 Syfte 

Verksamheten ska bidra till att: 
 
Vi värdesätter all form av kunskap och bildning. Förskolan och skolan är grunden till det livslånga 
lärandet. Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska bidra till att kommunens skolor har goda 
resultat genom hög måluppfyllelse, kreativa arbetssätt och inspirerande lärare. 
Verksamheterna ska också bidra till att förskolan och skolan bedrivs i trygga miljöer där alla  barn och 
elever ges möjlighet att förverkliga sina drömmar. Förskolan och skolan ska förmedla och förankra 
respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det 
svenska samhället vilar på. 
 
Vidare ska verksamheterna bidra till att det finns en aktiv samverkan mellan skola och näringsliv där 
entreprenörskap är en naturlig del i utbildningen. 
För att lyckas med ovanstående ska barn- och utbildningsnämnden också ge förutsättningar för 
medarbetarna att vara med och ständigt förbättra och utveckla verksamheten, medarbetarna ska 
känna delaktighet och engagemang. 
 
Många av indikatorerna bygger på en långsiktig vision där strävansmålet självklart är 100% eller 0%. 
För att få realistiska måttvärden har vi i detta dokument valt att fokusera på riktningen i dessa 
indikatorer. 
 
För att invånarna ska få sitt behov av omsorg och utbildning tillgodosett ska Barn- och 
utbildningsnämnden bedriva verksamhet inom följande områden: 
 

1.2 Verksamhetens uppgifter och mått 

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 

Centralt stöd för pedagogisk verksamhet 

Resultatmått 

Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Sjukfrånvaro, andel (%)  8% 8,68% 8,57% 

Statistikmått 

Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Andel heltidsanställningar (%)   71% 66% 

Personaltäthet, förskola, antal barn per årsarbetare, egen regi   5 5,5 

Personaltäthet, förskoleklass, antal elever per årsarbetare, egen regi   16,7 22,3 

Personaltäthet, fritidshem, antal elever per årsarbetare, egen regi   20,4 19,2 

Personaltäthet, grundskola, antal elever per lärare, egen regi   12,2 12,2 

Personaltäthet, gymnasieskolan, antal elever per lärare, egen regi   12,29 11,2 
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FÖRSKOLA 

Resultatmått 

Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Trygghet och gemenskap i förskolan, enkät max är 7. 4,45 6  6 

Statistikmått 

Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Invånare 1-5 år, läsår   642 660 

Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)   87 84 

FÖRSKOLEKLASS 

Resultatmått 

Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Trygghet, förskoleklass (%)  86 89 86 

Statistikmått 

Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Elever i förskoleklass, hemkommun, antal   140 134 

FRITIDSHEM 

Resultatmått 

Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

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

 81 85 80 

Statistikmått 

Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Barn 6-12 år inskrivna i fritidshem, andel (%)   51 52 

Elevgrupp, antal elever per fritidshemsavdelning, egen regi   39 34,5 

GRUNDSKOLA 

Resultatmått 

Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Elever i åk 6 egen regi, som uppnått kunskapskraven i alla ämnen,  85 82,6  
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Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

andel % 

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

 85 88,2 82 

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

 90 88,7 88,1 

Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet  94 95  

Trygghet, grundskola åk 5 (%)  88 85 85 

Statistikmått 

Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Invånare 6-15 år, läsår   1 619 1 641 

Antal elever i grundskola, hemkommun    1 453 

Genomsnittligt meritvärde åk 9, egen regi   243,3 230 

Genomsnittligt meritvärde, flickor, egen regi   268 255 

Genomsnittligt meritvärde, pojkar, egen regi   214 205 

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

  244,6 243 

GRUNDSÄRSKOLA 

Resultatmått 

Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Trygghet, grundsärskola (%)   85  

Statistikmått 

Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Antal elever i grundsärskola, hemkommun    12 

Antal elever i grundsärskola, annan kommun   2 13 

GYMNASIESKOLA 

Resultatmått 

Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

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

 89 86,2 83,5 

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

    

Trivsel och trygghet, gymnasieskola åk 2, (%), egen regi  88 87 83 
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Statistikmått 

Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Antal elever 16-19 år, läsår   650 641 

Elever i gymnasieskola, hemkommun, antal   531 496 

Genomsnittligt meritvärde, åk 3   16,2  

GYMNASIESÄRSKOLA 

Resultatmått 

Statistikmått 

Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Elever i gymnasiesärskola, hemkommun, antal   9 9 

Antal elever i gymnasiesär i annan kommun   9 st 9 st 

KOMMUNAL VUXENUTBILDNING 

Statistikmått 

Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Antal elever i vuxenutbildning   91  

SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA, LÄRVUX 

Resultatmått 

Statistikmått 

Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

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

Antal avslutade kurser lärvux   23 18 

UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE 

Resultatmått 

Statistikmått 

Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Antal elever i SFI-utbildning (deltids- och heltidsstuderande)   67 79 



 2020-09-09 

 

7 

 

FAMILJECENTRAL - Öppna förskolan 

Resultatmått 

Statistikmått 

Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Antal besök öppna förskolan   2 281  

KULTURSKOLA 

Resultatmått 

Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jag känner att jag utvecklas i kulturskolan 88  0 0 

Statistikmått 

Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Antal platser i kulturskolan   70  

Antal elever/individer i kulturskolan   380 478 

Antal elever/individer som står i kö till kulturskolan efter höstens 
antagning 

  299 230 

2 MÅL 

2.1 Måluppfyllelse 

Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka 

Satsningar: 

- Se över organisationen så att behovet av timanställda minskar 

 

Kommentar 

En handlingsplan för heltidsresan inom BUF i Öckerö kommun har arbetats fram och en del av det 
arbetet är att minska behovet av timanställda vikarier. 

Frisknärvaron bland kommunens medarbetare skall öka 

Satsningar: 

- Komplettera yrkeskategorier för att minska administrationen för chefer/specialister 
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Kommentar 

Målet är gemensamt för hela kommunen. Inom barn- och utbildningsförvaltningen har vi ändrat 
organisationen för administrativt stöd till rektor, som en del av denna satsning. Inför hösten 2020 har 
vi utökat förvaltningsstaben, som ett led i att öka stödet till förvaltningens chefer. 

Andelen nyanlända som arbetar eller studerar efter etableringsperiodens slut skall uppgå till 

minst 60% 

 

Kommentar 

Vi samarbetar med etableringsenheten och har erbjudit arbetstillfällen i vår förvaltning. 

Självfinansieringsgraden på gymnasieskolan skall öka 

Satsningar: 

Starta ekonomiprogram med idrottsprofil, hösten 2020 

 

Kommentar 

P.g.a. för få sökande startar vi inte ht 2020. Kommer att erbjuda programmet inför 2021. 

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

Satsningar: 

- Arbeta med det förebyggande elevhälsoarbetet 
- Etablera och utveckla samverkan mellan fritid&kultur/skola/socialtjänst 
- Utveckla Familjecentralen till en mötesplats för föräldrar och barn o-6 år. 

 

Kommentar 

Barn- och utbildningsnämnden 

Arbeta med det förebyggande elevhälsoarbetet 

Exempel på aktiviteter: 

• Arbete med trygghetsteam 

• Arbete med material från specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, och reflekterande team 

• Förbättringsarbete kring trygghet och studiero 

• Förebyggande elevhälsomodell, EHM, på några skolor 

• Knuten, för elever som har svårt med social kontakter 

• I love internet, åk 5 

• Hälsotema åk 7 - 9 

• Projektet kring ökad närvaro tillsammans med socialtjänsten 

• På gymnasieskolan erbjuds alla elever samtal med kurator, skolsköterska och studie- och 
yrkesvägledare. 

• Rastaktiviteter med Trivselledarna 

• Skilda världar, för barn med skilda föräldrar 

• Struktur och rutiner för att involvera föräldrarna i arbetet kring studiero 

Mycket arbete ute på respektive skola kring trygghet och studiero. Även fokus på närvaro. 



 2020-09-09 

 

9 

 

Etablera och utveckla samverkan mellan fritid&kultur/skola/socialtjänst 

• Målet är gemensamt med flera av kommunens andra verksamheter och arbetet med 
satsningarna har precis startat. En grund för samverkan mellan skola, socialtjänst och fritid -
och kultur finns genom barn- och ungdomsgruppen, men ramar för samverkan måste sättas. 

Familjecentralen, en mötesplats för föräldrar och barn 0-6 år. FC är en samverkan mellan öppen 
förskola, socialtjänst och mödra- och barnhälsovård i gemensamma lokaler. Ta fram mål på fyra år för 
att utveckla Familjecentralens verksamhet 

• Familjecentralen är precis uppstartad och mål kommer att arbetas fram framöver likväl 
arbetet med stöd till barn och familjer. 

Elever har förbättrade förutsättningar för fortsatta studier, 2020-2024 

Satsningar: 

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

 

Kommentar 

Barn- och utbildningsnämnden 

Utveckla arbetet med skola/arbetsliv 

• Finns en samverkansgrupp kring FOKUS Öckerö där man arbetar kring dessa frågor. Under 
hösten har vi genomfört en yrkesmässa i anslutning till gymnasievalet. 

Se över organisationen för att frigöra tid för lärarna. Exempel på åtgärder: 

Skapat en organisation med arbetslag för varje årskurs. Underlättar planeringsarbetet och möjligheten 
att stötta varandra. 

Två pedagoger vid flera tillfällen/vecka för att kunna organisera och dela på arbetsuppgifter. 

Organisationen med två parallella klasser och resursstöd i alla klasser med mer stöd i de yngre 
åldrarna gör att undervisningen kan vara flexibel. 

Vi arbetar kontinuerligt med vår organsation och kommer att fortsätta detta arbete under läsåret 
2019/2020. 

Utveckla undervisningen - både lärmiljön, pedagogiken och tillgängligheten 

• Utveckla läxhjälp, lov- och sommarskola 

Öka samordningen kring de nyanlända 

• Har en specialpedagog som är anställd centralt för att arbeta med samordningen kring de 
nyanlända. 

• Utveckling av studiehandledning och modersmålsundervisning 

• Samverkan med etableringsenheten. 

  

Valfriheten inom förskola och barnomsorg ska öka, 2020 

Satsningar: 

- Arbeta med organisationen av verksamheten för att skapa en mer likvärdig förskola 
- System för enskild pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare 
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Kommentar 

Barn- och utbildningsnämnden 

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

• Samarbete mellan rektorerna för att skapa en likvärdighet i de olika verksamheterna. 
Rektor och specialpedagog har barn- och utvecklingskonferenser där pedagogiska dilemman lyfts för 
att säkerställa att barnen får det stöd de behöver. 

System för enskild pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare 

• Testa i mindre skala i någon del av kommunen. Ej genomfört. 

Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras 

Satsningar: 

- Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet 

 

Kommentar 

Barn- och utbildningsnämnden 

Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet. Exempel på 
vad som görs inom ramen för denna satsning: 

• Föräldravandringar för att granska trafiksituationen utanför skolan. 

• Samarbete med polisen. 

  

3 EKONOMISK KOMMENTAR 

Prognosen efter augusti månad visar på ett resultat på + 1 221 tkr jämfört med budget. Det är en 
förbättring mot föregående prognos med 1 221 tkr. Förändringen förklaras av: 

• Arbete med organisation inför ht 2020. 

• Covid 19: 
Minskade sjuklönekostnader. Staten tar hela sjuklönekostnaden fr. o. m. april - augusti. 
Minskade kostnader för skolskjuts, p.g.a. distansundervisning under vt 2020. 

Resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

• Förskolan -431 
Kostnader för förskolan under våren innan minskningen av två avdelningar. En förbättring 
med ca 500 tkr sedan prognosen efter maj. 

• Fritidshem -513 
Statsbidrag som togs bort. 

• Förskoleklass +489 
En förbättring till följd av förändrad organisation och sjuklönekostnaden. 

• Grundskolan -3 641 
Kostnaden för köpta platser kostar 1 000 tkr mer än budgeterat. 
De flesta skolorna har svårt att klara budget. En förbättring på Fotö till följd av förändrad 
organisation. Även Heden 7 - 9 har förbättrat sitt resultat jämfört med prognosen i maj. 

• Gymnasiesärskola +916 
Två platser som upphör. Minskade kostnader för skolskjuts till följd av Covid 19 
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• Gemensamt BOU +4 590 
Förvaltningens buffert där bl. a. underskottskompensationen för 2020 har budgeterats. 

Prognosen på enhetsnivå visas nedan. Där syns att organisation för F-6 på Fotö och Hönö gett effekt. 
F-6 på Björkö, Hälsö, Rörö och Öckerö har svårt att klara verksamheten p.g.a. vikande elevunderlag. 

I och med flytt av Lärcentrum (f.d. Roses) från Bratteberg F - 6 till Heden 7 - 9 och  Lärvux från CEH 
till Vux så har kostnaderna för hösten flyttats, men inte budgeten. På totalen blir det samma resultat, 
men påverkar resultatet på enheterna. Innebär en förbättring för Bratteberg F - 6 och CEH och en 
försämring för Heden 7 - 9 och Vux. 

   Budget Prognos maj Prognos augusti 
Avvikelse, 

augusti 

BUF förvaltning 20000 56 519 54 910 53 520 2 999 

CEH 20100 17 057 16 268 15 420 1 637 

Heden F-6, 
Särskola 

20210 21 781 22 024 22 027 -247 

Heden 7-9, 
Lärcentrum 

20215 21 120 21 842 22 146 -1 025 

Bergagård F-6 20220 21 888 21 887 22 140 -252 

Fotö fsk, F-3 20225 7 878 7 119 7 469 408 

Förskolor Hönö 20230 14 189 14 300 14 461 -471 

Björkö Fsk, F-6 20240 19 821 20 560 20 738 -917 

Förskolor 
Öckerö 

20250 18 405 18 308 18 309 97 

Bratteberg 1-6, 
Hälsö F-6 

20260 18 825 19 245 18 714 111 

Bratteberg 7-9 20281 24 801 25 392 25 254 -453 

Kompassen F-6, 
Rörö fsk, F-3 

20290 16 019 16 452 16 681 -662 

Kulturskolan 21100 2 469 2 470 2 469 0 

ÖSGy 21200 2 369 2 371 2 372 -3 

Vux 21220 6 417 6 411 6 420 -3 

Gymn Öö elever, 
skolskjuts 

21230 61 635 61 634 61 634 1 

Summa  331 193 331 193 329 973 1 221 

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

• Minska med två avdelningar på förskolan. 

• Vårt reviderade förslag till förändring av organisation inför ht 2020: flytta åk 4 - 6 från Fotö 
skola till Bergagårdsskolan och förskoleklass på Öckerö på Kompassen. 

• Ytterligare arbete med organisation inför ht 2020. 

Ekonomiska risker som vi ser under 2020: 

• Risk för utökade sjuklönekostnader under hösten 2020 p.g.a. Covid 19. 

• Statsbidragen är svåra att förutse, eftersom staten ändrat förutsättningarna efter hand. 

• Köpta platser för elever i behöv av särskilt stöd. 

• Interkommunal ersättning för elever som går på gymnasiet. Några dyra platser ger stor 
påverkan på snittpriset som budgeten bygger på. 

• Osäkerhet gällande kostnader från ÖRAB och ÖMC. 
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3.1 Barn- och utbildningsnämnden 

Prognosrapport 

  Prog Budg Avv 
Ack 

utfall 
Ack 

budg 
Ack 
avv 

Förbr 
% 

Fg 
prog 

Nettokostnad, tkr         

100 Nämndsverksamhet 806 829 23 525 547 23 63 822 

320 Bibliotek 553 229 -324 719 151 -568 315 320 

330 Kulturskola 2 469 2 469 0 1 501 1 640 139 61 2 470 

400 Öppen förskola 167 288 122 283 176 -107 98 394 

407 Förskola 63 241 62 811 -431 41 045 42 428 1 383 65 64 720 

425 Fritidshem 10 470 9 958 -513 6 625 6 319 -306 67 9 370 

435 Förskoleklass 4 552 5 041 489 3 449 3 282 -167 68 5 224 

440 Grundskola 162 818 159 177 -3 641 105 173 102 261 -2 912 66 162 201 

443 Obligatorisk särskola 7 155 6 749 -406 4 359 4 407 48 65 6 881 

450 Gymnasieskola 66 598 66 557 -41 43 361 43 390 29 65 66 510 

453 Gymnasiesärskola 5 036 5 952 916 3 386 3 968 583 57 5 441 

470 Grundl vuxenutbildning 300 300 0 163 200 37 54 300 

472 Gymn vuxen o påb.utbil 2 214 2 114 -100 1 413 1 390 -23 67 2 109 

474 Särvux 949 1 386 437 865 895 30 62 1 357 

476 Svenska för invandrare 1 900 2 000 100 1 049 1 333 285 52 2 000 

490 Gemensamt BoU 745 5 335 4 590 606 3 553 2 947 11 1 075 

Summa Nettokostnad, tkr 329 973 331 194 1 221 214 520 215 941 1 421 65 331 194 

3.2 Uppföljning av beslutade åtgärder 

Åtgärder 
Beslutat 

belopp (tkr) 
Status Kommentar 
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Summa beslutade åtgärder    

4 INVESTERINGAR 

4.1 Sammanställning 

Investeringsrapport 

  Prog Budg Avv Utfall Fg prog 

Nettokostnad, tkr      

Barn- o utbildningsnämnd 5 310 5 310 0 320 5 310 
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Öckerö 2020-08-25 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Barn- och utbildningsnämnden 

 
                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Viktoria Johansson  

Ärende: Övergripande plan för arbete med studie- och 
yrkesvägledning, Öckerö kommun 

Diarienummer: BOU 56/20  
 
 

Övergripande studie- och 
yrkesvägledningsplan  
 

Förslag till beslut 
Plan för arbete med studie- och yrkesvägledning antas. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Dokumentet ”Övergripande plan för arbete med studie- och yrkesvägledning” 
beskriver det övergripande arbetet med studie- och yrkesvägledning i Öckerö 
kommuns skolor, från förskoleklass till vuxenutbildning och särskild utbildning för 
vuxna. Planen är en konkretisering av de nationella målen för studie- och 
yrkesvägledning som den uttrycks i skollag, läroplaner och allmänna råden för 
studie- och yrkesvägledning. 

Syftet är att säkerställa att alla elever i Öckerö kommun får tillgång till studie- och 
yrkesvägledning genom hela sin skolgång.  

Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar. Uppdraget ska således fördelas 
mellan alla som arbetar i skolan. Planen ska ligga till grund för  de lokala 
arbetsplanerna för studie- och yrkesvägledning på kommunens skolenheter. 

Beredning 
Revidering av tidigare dokument ”Studie- och yrkesvägledningsplan” är gjord 
utifrån lagändringar och  omvärldsbevakning är genomförd inför och under 
revidering.  
 
 



Ekonomi 
Inga föreliggande ekonomiska effekter. 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Innehållet i dokumentet ska vägleda lärarna och studie- och yrkesvägledarna i 
arbetet med eleverna och kan bidra till likvärdighet för barn- och ungdomar i 
Öckerö kommun. Arbetet ger en likvärdig möjlighet utifrån 
jämställdhetsperspektivet och ger individerna samma förutsättning för framtida val. 
 
Barnrättsperspektiv 
Innehållet i dokumentet kan vägleda lärarna och studie- och yrkesvägledarna i 
arbetet med eleverna och  kan påverka barn- och ungdomar genom att de får insikt, 
blir medvetna och får kunskap om framtida gymnasieval och yrkesval.  
 
Beslutsbehörighet 
Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut i ärendet. 
 
Bedömning 
Barn- och utbildningsförvaltningens studie- och yrkesvägledare tillsammans med 
högstadie- och gymnasierektor har tagit fram underlaget utifrån aktuella lagar och 
styrdokument. Underlaget är skrivet på en övergripande nivå för att lämna 
möjlighet till respektive skolenhet att utarbeta en lokal plan. Den övergripande 
planen blir ett riktmärke och en form av kvalitetssäkring i arbetet med studie- och 
yrkesvägledningsfrågor i Öckerö kommuns skolor.  
 
 
Expediering av beslut 
Expedieringen ska ske till Barn- och utbildningsförvaltningen, skolchef och rektorer 
i Öckerö kommun.  
 
Bilagor 
Övergripande plan för arbete med studie- och yrkesvägledning 
 
 
 
 
 
Katarina Lindgren  
Skolchef, Öckerö kommun 
 
Datum: 
2020-08-25 
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PLAN FÖR ARBETET MED STUDIE- 
OCH YRKESVÄGLEDNING I ÖCKERÖ 
KOMMUN 

Den här planen beskriver det övergripande arbetet med studie- och yrkesvägledning i Öckerö kommun 
genom hela skolan, från förskoleklass till vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Planen är en 
konkretisering av de Nationella målen för studie- och yrkesvägledning som den uttrycks i skollag, 
läroplaner och allmänna råden för studie- och yrkesvägledning. 

Syftet är att säkerställa att alla elever i Öckerö kommun får tillgång till studie- och yrkesvägledning 
genom hela sin skolgång, från förskoleklass till vuxenutbildning.  

Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar. Uppdraget ska således fördelas mellan alla som arbetar 
i skolan och det är rektor som leder och fördelar det arbetet och som ska se till att planen för studie- och 
yrkesvägledning som hela skolans ansvar efterlevs och att arbetet vidareutvecklas. Planen ska ligga till 
grund för  de lokala arbetsplanerna för studie- och yrkesvägledning på kommunens skolenheter. 

STRUKTUR 

Inledningsvis beskrivs begreppet studie- och yrkesvägledning och vad det står för samt vad syftet och 
målet är för studie-och yrkesvägledning i skolan.  

Därefter presenteras huvuddragen i arbetet med studie- och yrkesvägledning genom hela skolan. Tanken är 
att arbetet med studie- och yrkesvägledning ska kunna löpa som en röd tråd från förskoleklass till 
vuxenutbildning. 

Förskoleklass-åk 6, grundskola och grundsärskola 

Årskurs 7- 9  grundskola och grundsärskola 

Gymnasiet 

Vuxenutbildningen och särskild utbildning för vuxna 
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STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING – EN DEFINITION 

Studie- och yrkesvägledning handlar om att ge elever förutsättningar för att göra välgrundade val gällande 
studier och karriärval.  

En definition som sammanfattar av studie- och yrkesvägledning som kunskapsområde har gjorts av 
vägledningsforskaren William Peterson (1997).  

”Studie- och yrkesvals- och vägledningskunskap är det tvärvetenskapliga studiet av val, 
väljande i dagens, gårdagens och morgondagens samhälle. Ämnet studerar barns och 
ungdomars samt vuxnas val av socialisering i utbildning och studier, yrke och arbete. De 
omfattar studier av utbildningens och arbetslivets utveckling och förändring, dess innehåll, 
krav och utbyte. Det innefattar även studiet av individens självuppfattning, värderingar, 
förmågor med mera. Förhållandet på den övergripande samhällsnivån likväl som 
förhållanden på grupp- och individnivå analyseras. Historiska framtidsinriktade perspektiv 
anläggs. Ämnets fokus finns i relationen mellan individ och utbildnings- och arbets-/
yrkesalternativen sett i olika perspektiv såsom individens, arbetsgivares, statens och 
samhällets.” 

Studie- och yrkesvägledning ett omfattande begrepp som brukar beskrivas i vid och snäv bemärkelse.  

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I VID BEMÄRKELSE – ATT SÄTTA SKOLAN I SITT SAMMANHANG 
OCH KOPPLA TILL FRAMTIDEN 

Den vida bemärkelsen uttrycker en strävan att studie- och yrkesvägledning bör genomsyra hela skolan. Allt 
som en person är med om påverkar dennes förmåga att till att fatta och genomföra beslut gällande studier 
och yrken. Allt som sker i skolan  utgör således viktiga erfarenheter som eleven bygger vidare på. Det är 
därför hela skolans ansvar att eleverna på olika sätt uppmärksammas på olika samband mellan vad som 
sker i skolan och dess betydelse för framtiden. 

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I SNÄV BEMÄRKELSE – MÖTET MED STUDIE- OCH 
YRKESVÄGLEDAREN 

Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse syftar på den aktivitet som studie- och yrkesvägledaren 
bedriver i skolan som enskilda samtal, gruppsamtal, gruppvägledning och lektioner  

MÅLET MED STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING ÄR VALKOMPETENS 

Målet med studie- och yrkesvägledning både i vid och snäv bemärkelse är att åstadkomma en 
medvetandehöjning kring val och väljande – att bidra till en ökad förmåga att fatta beslut kring framtida 
studie- och yrkesliv. Detta kan beskrivas med ordet ”valkompetens”. 
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STUDIE OCH YRKESVÄGLEDNING ÄR HELA SKOLANS ANSVAR 

Arbetet med vägledning ska ske kontinuerligt och under hela skoltiden. Delat ansvar mellan SYV, lärare 
och övrig personal  

Rektor bör se till att arbetet med studie- och yrkesvägledning är en del i det systematiska kvalitetsarbetet 
så att elevernas behov tillgodoses. Vidare behöver rektor tydliggöra hur ansvaret är fördelat mellan 
studie- och yrkesvägledare, lärare och övrig personal, samt formerna för samarbete dem emellan. Rektor 
bör säkerställa att studie- och yrkesvägledning sker kontinuerligt och integrerat i utbildningen under 
studietiden, så att eleven ges förutsättningar att göra väl underbyggda studie- och yrkesval, samt se till 
att eleverna, utifrån sina behov, erbjuds vägledningssamtal. 

Studie- och yrkesvägledaren ansvarar för att bedriva studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse. 
Studie- och yrkesvägledaren kan även vara ett stöd för rektor i implementering av studie- och 
yrkesvägledning. Studie- och yrkesvägledaren är också en viktig resurs för skolans övriga personal när det 
gäller att synliggöra och arbeta de processer som stärker elevernas valkompetens. 

TANKEMODELL FÖR ARBETET MED STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNINGEN  

ATT TILLGODOSE ELEVERNAS BEHOV AV VÄGLEDNING 

Skolans styrdokument och de allmänna råden för arbetet med 
studie- och yrkesvägledning ska ligga till grund för planering och 
genomförande av studie- och yrkesvägledning i vid och snäv 
bemärkelse.  

Behoven av studie- och yrkesvägledning ser självfallet olika ut 
för olika elevgrupper. Det är upp till varje rektor att se till att 
vägledningen organiseras och bedrivs på ett ändamålsenligt sätt 
i de olika skolformerna och på varje enhet.  

Studie- och yrkesvägledningens kunskapsområde och 
teoribildning kan sammanfattas  med följande punkter 

▪ Bli medveten om sig själv 

▪ Bli medveten om olika valalternativ, såsom olika 
utbildningar och yrken 

▪ Bli medveten om relationen mellan sig själv och 
valalternativen 

▪ Lära sig att fatta beslut 

▪ Lära sig att genomföra sina beslut. 

Ovanstående punkter kan med fördel användas till att utveckla studie- och yrkesvägledningen på 
respektive skolenheter. 
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En annan vanligt förekommande tankefigur inom vägledningsområdet som kan vara till hjälp för planering 
och genomförande av studie- och yrkesvägledning är begreppen ”insikt, utsikt och framsikt”.  

Här syftar insikt till alla de aktiviteter som utvecklar självkännedom. I utsikt visas eleven på alternativen 
som finns i skola och arbetsliv. Framsiktsdelen ska syfta till att eleverna ska kunna blicka framåt , få en 
vidare syn på de alternativ som finns och att kunna fatta och genomföra beslut.  

VAD SOM PÅVERKAR ELEVERS VAL OCH BESLUTSFÖRMÅGA 

Inom vägledningsforskningen är man tämligen överens om att det som påverkar elevers val och 
beslutsförmåga är: 

• Socioekonomisk bakgrund 

• Kön 

• Erfarenheter och föreställningar om olika yrken 

• Framgångar och misslyckanden i skolan 

• Omvärldskunskap 

• Förmåga att kunna reflektera och kritiskt granska information 

• Känslan av delaktighet i samhället 

För att skapa en väl genomtänkt struktur för studie- och yrkesvägledning på den egna skola är det bra att 
ha ovanstående punkter i åtanke. 

�6



� �      

FÖRSKOLEKLASS- ÅRSKURS 6 

VÄCKA NYFIKENHET OCH INSPIRERA FÖR FRAMTIDEN 

De studie- och yrkesorienterande insatserna i förskoleklass – årskurs 6 ska syfta till att 
stimulera elevernas allsidiga utveckling med utgångspunkt i elevernas behov och intressen 
samt kontinuerligt utmana eleverna vidare genom att inspirera till nya upptäckter och 
kunskaper. Varje elev ska ges möjlighet att utveckla och pröva sin identitet och sina 
uppfattningar i möte och samspel med andra.  

En tidig vägledning som startar i förskoleklass möjliggör en vidare bild av fler yrken ger elever 
fler perspektiv. Att tidigt få reflektera över egna intressen och styrkor ökar i förlängningen 
elevernas valkompetens. Fokus ligger på att väcka eller bibehålla den naturliga nyfikenheten hos barn 
för att: 

• öka kunskapen kring omvärlden och förståelse varför vi går i skolan 

• öppna upp skolan mot samhället utanför och att omvärlden används i elevernas lärande 
för att öka elevernas motivation och lust att lära. 

I årkurs 4-6 möjliggörs aktiviteter som syftar till att väcka lust och ytterligare nyfikenhet om 
yrken och arbetsliv. Aktiviteterna kan med fördel utformas utifrån nedanstående 

• introduktion i vad studie-och yrkesvägledning handlar om och hur man som elev kan nyttja 
och få kunskaper om framtiden, utbildning och yrken.  

• Skapa medveten om olika alternativ som finns vad gäller studie och yrken.  

• Främja och utveckla elevens egen förmåga att fatta beslut och ta ansvar för sin framtid. 
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ÅRSKURS 7-9  

ATT UTVECKLA  OCH FÖRFINA SIN VALKOMPETENS  

Under årskurs 7-9 behöver varje elev utveckla förmågan att väga samman personliga faktorer med 
valalternativen för att kunna göra väl underbyggda studie- och yrkesval inför den kommande 
gymnasietiden.  

Det övergripande målet med studie- och yrkesvägledningen under årskurs 7-9 är att eleverna ska 
känna sig väl förberedda för det kommande gymnasievalet och tiden i gymnasieskolan eller 
gymnasiesärskolan. Målet innefattar följande: 

• Varje elev får stöd i att utveckla sin självkännedom och förmåga till studieplanering 

• Varje elev får en breddad kunskap om utbildning och arbete 

• Varje elev ska kunna ta ställning till fortsatt studie- och yrkesval (självständigt eller med stöd) 

• Varje elev ska öka sin förmåga att analysera olika valmöjligheter och kunna bedöma konsekvenser 
av dessa. 

• Varje elev får kännedom om olika arbetsmiljöer och olika yrkesområden genom PRAO och möten 
med olika yrken. 

• Varje elev får en undervisning med integrerad studie- och yrkesvägledning  

• Varje elev inom grundsärskolan får, förutom ovanstående möjlighet praktisera på olika program 
inom gymnasiesärskolan för att hitta rätt program och skolenhet. 
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GYMNASIET   

RUSTAD ATT MÖTA FRAMTIDEN 

Under gymnasietiden ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin valkompetens än mer, både i 
ämnesundervisningen och genom aktiviteter som  initieras av studie- och yrkesvägledaren. Eleverna har 
även tillgång till enskilda vägledningssamtal efter behov under hela sin gymnasietid.  

Det övergripande målet för studie- och yrkesvägledningen på gymnasiet är att eleverna ska känna sig 
väl förberedda inför framtidens utmaningar när de lämnar gymnasieskolan och kunna vara trygga och i 
förvissning om hur de ska gå vidare till högre studier och ut i yrkeslivet.  

• Eleverna ska ges verktyg för att kunna hantera framtida valsituationer kring studier och karriär. 

• Eleverna ska få kännedom om vilka studiemöjligheter som finns efter gymnasiet och kunna sätta 
detta i relation till sig själv. 

• Eleverna ska få kännedom om arbetsmarknaden och verktyg för att kunna analysera olika 
alternativ och sätta detta i relation till sig själv. 

VUXENUTBILDNINGEN OCH SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA   

ATT KOMMA VIDARE 

Studie- och yrkesvägledning spelar en central roll i vuxenutbildningen.  

Målet med studie- och yrkesvägledning inom Öckerö kommunala vuxenutbildning är att ge varje 
studerande förutsättningar av att överblicka sin situation och fatta beslut om nuvarande och framtida 
studier och karriärval.  

Anledningen till att en person kommer i kontakt med vuxenutbildningen kan vara många och det är studie- 
och yrkesvägledarnas uppgift att vara behjälplig med frågor som rör nuvarande och framtida studier samt 
funderingar över yrkesval och karriär. 

Studie- och yrkesvägledningen ska även svara på den studerandes eller sökandes behov av information om 
möjligheter till fortsatta studier samt arbetslivets kompetens- och rekryteringsbehov. 

Den sökande ska också få adekvat information om studieekonomiska förutsättningar. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Patrik Finn 

Ärende: Taxa för ägar- och ledningsprövning gällande fristående 
förskolor i Öckerö kommun 

Diarienummer: BOU 57/20   

 

Taxa för ägar- och ledningsprövning gällande 
fristående förskolor i Öckerö kommun 
 

Förslag till beslut 
Barn och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa den 
föreslagna avgiften. 
 
Ärendet  
Sedan den 1 januari 2019 gäller skärpta krav för enskilda huvudmän som bedriver 
fristående verksamheter. Det nya reglerna innebär t.ex. att den krets av personer 
som omfattas av ägar- och ledningsprövningen, vanligen huvudmannen och/eller 
styrelsen för verksamheten, skall vara insatta i de lagar och regler som berör den 
verksamhet de bedriver. De skärpta kraven omfattar inte enskild pedagogisk 
omsorg. 
 
Enligt 2 kap. 5§ skollagen (2010:800) skall godkännande lämnas om den enskilde 
1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som 
gäller för verksamheten, 
2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 
verksamheten, och 
3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen. 
 
I övrigt krävs också att den enskilde bedöms lämplig 
 
Krav på erfarenhet eller insikt innebär att det inom ägar- och ledningskretsen ska 
finnas kompetens gällande de föreskrifter som krävs för att bedriva 
förskoleverksamhet, till exempel skollagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljö och 
ekonomi. Det räcker med en samlad kompetens gällande ovan inom ägar- och 
ledningskretsen. 
 
En huvudman som gör förändringar inom ägar- och ledningskretsen är från och 
med 1 januari 2019 skyldig att anmäla detta till Barn- och Utbildningsförvaltningen 



 
 

 

inom en månad. Anmälan om förändringar inom ägar- och ledningskretsen 
omfattas inte av någon avgift. 
 
Avgifter 
 
För att kompensera kommunerna för denna utökning av det kommunala 
tillsynsansvaret, har Skolinspektionen angett nivåer för de avgifter som kan tas ut i 
samband med ägar - och ledningsprövning. Efter att först ha skapat sig en bild över 
hur denna avgift ser ut i GR, förslår Barn- och utbildningsförvaltningen att en avgift 
om 24 000 kronor tas ut för ansökan om godkännande att starta en ny fristående 
förskola. För den som ansöker om en utökning, utöver 10 procent av beviljat 
barnantal, av en redan befintlig förskola är avgiften 12 000 kronor. Avgiften ska 
betalas i samband med ansökan och ärendet tas inte upp till prövning om avgiften 
inte har betalats. Avgifterna gäller från och med 2020-12-31 
 
För befintliga huvudmän 
 
Det finns inga övergångsbestämmelser kring införandet av de skärpta kraven. En 
huvudman som är godkänd att bedriva förskoleverksamhet är skyldig att löpande 
säkerställa att kraven på erfarenhet och insikt samt lämplighet är uppfyllda inom 
ägar- och ledningskretsen. Huvudmannen behöver också löpande säkerställa att det 
finns ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten. Barn- och 
utbildningsförvaltningen har tillsyn över detta. Det innebär att Barn och 
utbildningsnämnden inom ramen för sitt tillsynsuppdrag kommer att pröva om de 
befintliga huvudmannen uppfyller de nya kraven och denna prövning omfattas inte 
av någon avgift. 
 
Ekonomi 
Förslaget bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser undantaget 
avgiften. 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Förslaget är neutralt utifrån ett jämställdhets- och diskrimineringsperspektiv och 
bedöms inte innebära några konsekvenser utifrån dessa perspektiv.  
 
Barnrättsperspektiv 
Förslaget bedöms inte medföra några konsekvenser ur barnrättsperspektiv. 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunfullmäktige 
 
Expediering av beslut 
Styrelserna samt rektorer för föräldrakooperativen: 
- Björkdungen 
- Nästet 
- Sjöstjärnan 
 



 
 

 

Styrelsen samt rektor för Öckerö församlings heltidförskola (Svenska kyrkan 
Öckerö) 
Styrelsen för Betelförsamlingens skolstiftelse, samt rektor för Betels förskola 
 
Bilagor 
- 
 
Underskrift av berörd chef  
Katarina Lindgren 
 
Datum 
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Öckerö 2020-08-27 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Jacob Österlund 

Ärende: Utnämnande av dataskyddsombud för barn- och 
utbildningsnämnden 

Diarienummer: BOU 55/20 

 

Utnämnande av dataskyddsombud för barn- 
och utbildningsnämnden 
 

Förslag till beslut 
Johan Borre, Göteborgsregionens kommunalförbund, utnämns till dataskyddsombud enligt 
dataskyddsförordningen för barn- och utbildningsnämnden, från och med 2020-09-16. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Varje nämnd är som myndighet personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som sker inom dess verksamhet.1 Den personuppgiftsansvarige ska 
utnämna ett dataskyddsombud, när behandlingen sker inom en myndighets verksamhet.2 
Vid ikraftträdandet av dataskyddsförordningen3 utnämndes Madeleine Andersson Wäli, 
Göteborgsregionens kommunalförbund, till dataskyddsombud för kommunstyrelsen, 
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, bygg- och miljönämnden samt 
valnämnden4, utifrån samverkansavtalet för regionalt dataskyddsombud5 som Öckerö 
kommun tecknade med Göteborgsregionens kommunalförbund, tillsammans med Partille, 
Lerum och Härryda. 
 
Göteborgs kommunalförbund har rekryterat ett nytt, till Madeleine Arvidsson Wäli 
kompletterande, dataskyddsombud, Johan Borre, som tillträder tjänsten 2020-08-31. 
Denne ska främst vara huvudansvarig för det utökade antal kommuner som ingår 
samverkansavtal med Göteborgsregionens kommunalförbund – Alingsås, Ale, Lilla Edet och 
Stenungssund. 
 
Madeleine Arvidsson Wäli kommer fortsatt vara huvudansvarigt dataskyddsombud för 
verksamheterna inom Öckerö kommun, men kommer bistås av Johan Borre i sitt arbete. 
Med anledning av detta behöver nämnderna i Öckerö kommun utnämna även Johan Borre 
till dataskyddsombud, för att möjliggöra anförda arbetsfördelning. 
 
                                                           
1 Dataskyddsförordningen 4 art 7 p 
2 Dataskyddsförordningen 37 art 1 p, 
3 Dataskyddsförordningen EU 2016/617 
4 KS 0145/17; SN 0035/18; BUN 0032/18; BMN 0079/19; KS 0083/18 
5 KS 0145/17 



 
 

 

Beredning 
Ärendet har beretts av nämndsekreterare på enheten för juridik och kansli. 
 
Vid tidigare utnämnande av dataskyddsombud i Öckerö kommun fattades besluten av de 
enskilda nämnderna. Denna ordning fordrar att samtliga nämnder utser dataskyddsombud 
själva. Detta inkluderar även vilande nämnder, som endast aktualiseras under specifika 
omständigheter. En sådan ordning vore möjlig men något opraktisk, då nämnder i så fall 
behöver sammankallas endast för att besluta om utnämnande av dataskyddsombud. Frågan 
utreddes därför om det finns någon möjlighet att låta kommunstyrelsen fatta beslut om 
utnämnande av dataskyddsombud för samtliga nämnder. Detta skulle bland annat innebära 
att alla nämnder omgående omfattades, även vilande sådana, och att ändring av 
dataskyddsombud, dennes roll eller dylikt, skulle kunna ske genom endast ett beslut.  
 
Huvudregeln enligt dataskyddsförordningen anger att när behandlingen av personuppgifter 
genomförs av en myndighet, och detta inte är del av domstolars dömande verksamhet, ska 
den personuppgiftsansvarige under alla omständigheter utnämna dataskyddsombudet.6 
Eftersom varje nämnd är personuppgiftsansvarig, enligt ovan, borde skyldigheten att 
utnämna dataskyddsombud ligga hos den specifika nämnden, och således inte kunna ske 
kollektivt. Det finns en regel som anger att ett enda dataskyddsombud får utnämnas för 
flera myndigheter, med hänsyn till deras organisationsstruktur och storlek, om den 
personuppgiftsansvarige är en myndighet eller ett offentligt organ.7 Denna regel tar dock 
snarare fasta på att samma dataskyddsombud ska kunna vara dataskyddsombud för flera 
myndigheter samtidigt.   
 
Kommunstyrelsen är i och för sig formellt den nämnd i kommunen som ansvarar för 
samordningen av arbetet i alla nämnder i kommunen.8 Eftersom kommunstyrelsen har ett 
samordningsansvar och kan anses som ”högsta förvaltande organ” i en kommun, torde det 
innebära att kommunstyrelsen ytterst är kommunens personuppgiftsansvarige och därmed 
eventuellt skulle kunna utse dataskyddsombud för samtliga nämnder. Denna lösning skulle 
därför kunna användas för de kommunala nämnder som är vilande och inte sammanträder 
på regelbunden basis. På så vis kan man slippa sammankalla den enbart för att besluta om 
utnämnande av dataskyddsombud. 
 
Det finns alltså eventuellt utrymme att låta kommunstyrelsen utnämna dataskyddsombud 
för samtliga kommunens nämnder, men då nämnderna är primärt personuppgiftsansvariga 
för sina egna verksamheter, bedöms det ändå lämpligast att kommunens större nämnder 
utser dataskyddsombud själva. Förvaltningen förespråkar därför att varje nämnd som 
sammanträder regelbundet utnämner dataskyddsombud för sig, och att kommunstyrelsen 
utser dataskyddsombud för övriga nämnder. 
 
 
Ekonomi 
Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. Även om 
dataskyddsombuden blir två istället för en avses inte den totala arbetsbelastningen hos 
Öckerö kommun förändras, och kostnaderna förblir desamma som innan, i enlighet med 
samverkansavtalet. 
 
 

                                                           
6 Dataskyddsförordningen art 37 st 1 p a 
7 Dataskyddsförordningen art 37 st 3 
8 Kommunallag, 6 kap 1 § 



 
 

 

Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Ärendet bedöms inte aktualisera några ställningstaganden i förhållande till 
jämställdhetsperspektiv eller andra diskrimineringsgrunder.  
 
Barnperspektiv 
Ärendet bedöms inte aktualisera några ställningstaganden i förhållande till barnperspektiv. 
 
Beslutsbehörighet 
Barn- och utbildningsnämnden är som personuppgiftsansvarig behörig att utnämna 
dataskyddsombud för sin verksamhet avseende dataskyddsförordningen, 37 art 1 p 
dataskyddsförordningen. 
 
Bedömning 
För att kunna uppfylla barn- och utbildningsnämnden lagstadgade skyldighet att ha ett 
dataskyddsombud enligt dataskyddsförordningen, bör barn- och utbildningsnämnden 
förhålla sig till Göteborgsregionens nyrekrytering av dataskyddsombud genom att utse 
Johan Borre till dataskyddsombud. 
 
Expediering av beslut 
Datainspektionen 
Dataskyddsombud, Johan Borre, Göteborgsregionen 
Gunnel Rydberg, förbundssekreterare, Göteborgsregionen 
 
 
Bilagor 
Samverkansavtal regionalt dataskyddsombud 
 
Underskrift 
 
Katarina Lindgren 
 
Skolchef 
 
Datum  
 



SAMVERKANSAVTAL DSO
1

Samverkansavtal årl,*'

Re gi o nalt datasLydds o mbu d

Ny dataskyddslagstifbring träder i kraft den 25 rnaj2018, om skydd för fysiska personer med
avseende på behandling av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter.

Inför ikraftträdandet av förordningen har Partille kommun, Lerum kommun, Öckerö

kommun, Härryda kommun och Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), som

personuppgiftsansvariga kommit överens om att gemensamt bära kostnadema och fördela
resurserna av minst ett centralt placerat dataskyddsombud - DSO- enligt följande;

Inrättande av ett dataskyddsombud är obligatoriskt för offentliga organ och utgör en

grundsten i parternas möjlighet till efterle',¡nad av dataskyddslagstiftningen.

Detta Samverkansavtal utgör partemas gemensaÍuna avsikt om ett långsiktigt och väl
fungerande samarbete kring fördelning av resurserna av ett dataskyddsombud.

Parter

Göteborgsregionens kommunalftirbund (GR) - även som arbetsgivare ftir datasþddsombudet

Postadress: Box 5073, 402 2}GÖTEBORG

Or g anis ationsnumme r : 222000 -0265

Telefonnummer: 031-335 50 00

Webb: www.grkom.se

Kontaktperson för detta avtal: Helena Söderbäck

Kontaktpersons telefonnummer: 031-335 5L96

Kontaktpersons e-postadress: helena.soderback@grkom.se

Partille Kommun

Postadress : 433 82 Partille

Organisationsnurune r : 212000 -127 2

Telefonnummer: 031-792 10 00

Webb: www.partille.se

Kontakþerson för detta avtal: Johanna Rössberger

- -' AleAlingsåsGóteborgHärrydaKungsbackaKungälvLerumL¡llaEdetMölndalPartilleStenungsundTjôrnOckerö

Göteborgsreglonens kommunalförbund (Gn¡ . g"tö* onders Personsgatan 8

Post Box 5073,4O2 22 Göteborg . Tel 031-335 50 00 . e-post gr@grkom.se . www.grkom.se
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Kontaktpersons telefonnumm er: 031-792 11 95

Kontakþersons e-postadress: johanna.rossberger@partille.se

Lerums Kommun

Postadress : 443 80 Lerum

Or ganis ationsnunune r : 212000 -1447

Telefonnummer: 0302-52 10 00

Webb: www.lerum.se

Kontaktperson för detta avtal: Maria Egerlund Fletcher

Kontaktpersons telefonnumm er : 0302-52 17 14

Kontaktpersons e-postadress: maria.egerlund.fl etcher@lerum.se

Härryda Kommun

Postadress: 435 80 Mölnlycke

Organisationsnurune r : 272000 -1264

Telefonnumm er: 031-7 24 61 00

Webb: www.harryda.se

Kontaktperson för detta avtal: Madeleine Wiik

Kontaktpersons telefonnummer: 031- 724 87 41

Kontakþersons e-postadress:

Öckerö Kommun

Postadress : 475 80 Öckerö

Or ganis ationsnunune r : 212000 - 1280

Telefonnumm er : 031-97 62 00

Webb: www.ockero.se

Kontaktperson för detta avtal: Gull-Britt Eide

Kontaktpersons telefonnum rner : 031,-97 6 200

Kontaktpersons e-postadress: gullbritt.eide@ockero.se

w

Nedan enskilt även kallade part/-ema eller kommun/-ema.
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1. Syfte och omfattning
Detta samverkansavtal (" Avtall-et") vilar på följande gemensaruna syften i huvudsak;

att gemensamt etablera och anställa ett heltidsanställt dataskyddsombud för att långsiktigt
tryggabehovet av stöd i respektive parts verksamhet och uppfyllande av tillämplig
dataskyddslagstiftring på området.

att dataskyddsombudet formellt är anställt inom Göteborgsregionens kommunalförbund,
och ingår i deras personalprogram, och arbetar på uppdrag av GR:s förbundsdirektör.
Uppdraget genomförs i nära samarbete med parterna i samverkansavtalet.

att dataskyddsombudet ska ha sin arbetsplats och placering inom GR:s lokaliteter.

att parterna ska fördela kostnadema för dataskyddsombudets lön mellan sig och annat som
är förenat med anställningen och dess utförande,

att part ska ha tillgång till dataskyddsombudets kompetens och medverkan i den omfattring
och på det sätt som anges i Avtalef

2. Beslut och omröstning

Beslut om tillämpning och prioriteringar inom r¿ünen för Avtalet fattas gemensamt i en
grupp bestående av förbundsdirektören för GR och respektive kommundirektör i de fyra
kommunerna. Beslut förutsätts fattas i enighet men om det inte är möjligt krävs enkel
majoritet av parterna som undertecknat Avtalet bifaller beslutet. Vardera parten har en röst.

3. Dataskyddsombudet

3.1 Behov och fÌirdelning

Parternas behov av ett gemensamt dataskyddsombud bedöms bli tillgodosett med en
tillvidaretjåinst på heltid (100%), inom ramen för Avtalet.

Om DSO under ett kalenderår redovisar större arbetsinsats i timmar räknaÇ utöver ordinarie
arbetstid, ska orsaken till övertiden utredas. Om det därvid visar sig att övertiden beror på
omständigheter håinförliga till att någon eller några av parterna under kalenderåret påkallat
oproportionellt större arbetsinsats än vad avtalet ursprungligen var avsett att tillgodose, ska

samtliga parter uppta samtal och söka lösning i hur kostnaderna bör fördelas
fortsättningsvis utifrån partemas behov och nyttjandegrad.

3.2 Ersättare vid frånvaro

Om DSO är frånvarande eller förväntas bli borta under längre tid från sin tjåinst ska partema
omgående vidta alternativa lösningar för att täcka vakansen. Att fördela tjåinsten på två
personer som DSO utgör en möjlighet, antingen genom anstälhring eller genom att uppdra åt
extern person att fullgöra uppgiften.

3.3 Ytterligare behov

Om det langsiktigt konstateras att befintlig DSO, inte kan täcka part eller partemas samlade
behov av tillgång på DSO, ska samtal upptas om hur det ökade behovet ska tillgodoses.

3.4. Arbetsuppgifter och arbetsledning

M
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Parter och arbetsgivare ska tillse att dataskyddsombudet ges en självständig roll utifrån de
rättsliga krav på efterlevnad av laglighet som ställs på partema. Med självståindig roll avses
att tid och resurser ställs till ombudets förfogande och med integritet få utforma sin tjåinst på
ett åindamålsenligt och lagligt sätt.

I rollen som dataskyddsombud ingår bland annat att;

a) vara ett kunskapsstöd, informera och ge råd tilt partema om innehåll och tillämplighet av
gällande dataskyddsskyddslagstiftning och angränsande regler som aktualiseras,

b)fungera som kontaktpunkt för och mellan tillsynsmyndigheten, och vid behov genomföra
förhandssamråd.

c) rapportera till respektive kommuns ledning angående dataskyddsfrågor, organisatoriska
brister och utvecklingsbehov och liknande frågor, när så är påkallaf

d) arbeta för organisatoriska säkerhetsskyddsåtgärder,

e) identifiera kompetensutvecklingsbehov, planera och genomföra utbildningar avseende
dataskyddslagstiftningen samt övervaka den intema efterle'¿naden av organisationens
strategi för dataskydd,

f) bistå i utredningen av misstänkta dataintrång,

g) ge råd vid genomförande av konsekvensbedömning av dataskydd och övervaka
genomförande av denna,

h) omvärldsbevaka frågor rörande dataskyddslagstifturingerç

i) övervaka den intema efterle'¡rnaden av dataskyddslagstingen hos de kommuner som ingått
Avtalet.

4. Arbetsplan för DSO

Partema ska tillse att det vid var tid finns en uppdaterad arbetsplan för DSO:s arbete, av
vilken det bland annat ska framgå en lämplig prioritetsordning för DSO:s arbetsuppgifter
visavi parternas överenskommelse om fördelning av dennes resurser, och hur DSO
rapporterar utförda åtgärder och insatser till huvudmännerç kontaktvägar, kontaktuppgifter,
tid och sätt för tillgänglighet intemt och extem, etcetera.

Dataskyddsombud får inte ha uppdrag eller utföra andra uppgifter, intemt inom berörda
parters verksamheter eller i omvärlden, som innebär att en intressekonflikt kan uppstå med
hens uppdrag som DSO.

5. Kostnader

5.1 Kostnader att ftirdela

Kommunema som parter svarar för dataskyddsombudets

lönekostrader, inkl semesterersättning och sociala kostrader,

resekostnader i tjänsten

GR svarar för övriga kostnader och förmåner, som sedvanligt är förenat med en anställning
som tjänsteman hos GR; såsom kontorsutrymme, kontorsmateriaf data- och

oh
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mobilutrustning, personalförmåner och kosûrader för rättigheter och andra förmiåner som
följer av lag, etc. GR svarar även för kostnader kopplade till kompetensutveckling för DSO

inom ramen för uppdraget.

GR åtar sig att utrusta DSO med lämplig och uppdaterad teknologi som gör DSO nåbar och

tillgänglig för kommunerna och andra intressenter som berörs av dataskyddslagstiftrringen.
Detta inbegriper även att GR ska informera partema om kontaktvàgar, tillgänglighet och sätt

att dokumentera historik och pågående håindelser.

5.2 Fördelning av kostnader für DSO

Kostnader enligt punkt 5.1, a-d)), ovan fördelas per part enligt följande

Partille kommun 27 %

Lerum kommun 27 %

Härryda kommun 27 %

Öckerö kommun 19 %

Kostnader i övrigt för GR framgår av punkt 5.1, andra stycket.

6. Betalningsvillkor

GR fakturerar partema förskottsvis kvartalsvis i efterskott. Fakturerat belopp exklusive
moms.

7. Fördelning av t¡llgängliga resurser DSO

Vid detta avtals undertecknande har parterna uppskattat sitt behov av DSO:s tjänster och

resurser i andel till varandra under årsbasis, enligt följande:

Partille kommun 23%

Lerums kommun 23%

Härryda kommun 23%

Öckerö kommun 23%

GR 8%

Parterna är införstådda med att denna fördelning per part och år av DSO:s tillgängliga
resurser kan visa sig behöva korrigeras efter att man utvärderat erfarenhetema av avtalet
och då även hur mycket part ska vara med och dela på kostnaderna enligt punkt 5.1 ovan.

Sådan utvärdering bör normalt ske tidigast hösten 2020 dä avtalet varit i kraft i tvä är, såvida

det inte är uppenbart att fördehringen mellan resurser / kostnader är väsentligt ojämnt
fördelade.

8. Avtalstid och uppsägning

Detta avtal gäller tills vidare och kan sägas upp skriftligerç till upphörande tlugofyra (24)

kalendermånader från uppsägning.

w
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Om någondera part sagt upp avtalet ska kvarvarande parter omgående påkalla förhandling
om avtalets fortsatta bestånd och innehåll och möjlighetema till fortsatt finansiering av DSO.
Kan partema inte enas om fortsatt bestånd eller innehåll, och detta dokumenterats skriftligt i
Semensamt undertecknad handling, ska samverkansavtalet bestå i sex (6) mårrader tilf efter
dagen för undertecknandet, om kvarvarande parter inte skriftligt kommer överens om annat.

9. Omförhandling
Detta avtal har tillkommit i avsikt att vara tillämpligt under lång tid, samtliga parter till
gagn.Därför är det viktigt att partema kan påkalla omförhandling kring innehållet i vart fall
vartannat år. Kan parterna efter begärd och genomförd omförhandling inte enas om annat
innehåll eller tillämpning ska avtalet gälla oförändrat till sin ordalydelse som det var när
omförhandlingen begärdes.

Om ytterligare parter önskas ingå i samverkansavtalet ska detta avgöras i samförstånd
mellan befintliga parter.

10. Ändringar och tillägg
Andringar och tillägg till Avtalet ska vara skriftliga för att gälla.
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Detta avtal är upprättat i fem originalexemplar av vilka partema tar var sitt.

kommunalförbund Partille kommun

0fe)fl?O
och datum Ort och datum

L

Namn Namn

tha rl,
ti

Namnförtydligande

Härryda Kommun

Ort och datum

Namn

Namnförtydligande

Lerums kommun

Ort och datum

Namn

NamnförtydligandeNamnförtydligande

öckerö kommun

Ort och datum

N

Namnförtydtigande
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BALANSLISTA 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖCKERÖ KOMMUN 
 
 
 
ÄRENE     HANDLÄGGARE 

 

BUN 2020-09-16 

Beslutsärenden 
Ekonomisk uppföljning efter augusti   Förvaltningsekonom 
SYV-plan     Viktoria Johansson 
Taxa för ägar- och ledningsprövning, fristående förskolor  Patrik Finn 
Utseende av dataskyddsombud   Jacob Österlund 
  
Information 
Skolchefen informerar    Katarina Lindgren 
Organisation inför budget 2021   Katarina Lindgren 
Förskoleplanering    Louise Nordenberg Cena 
Rapporter om kränkande behandling    Louise Nordenberg Cena 
Rapport GR     Ordf och skolchef 
Kvalitetsarbete     Malin Fogelström 

 

BUN 2020-10-21 

Beslutsärenden 
Interkommunal ersättning GR    Förvaltningsekonom 
Medborgarförslag om SFI-undervisning i kommunens regi  Martin Nordström 
Medborgarförslag om förarintyg för fritidsbåtar 
  
Information 
Skolchefen informerar    Katarina Lindgren 
Förskoleplanering    Louise Nordenberg Cena 
Rapporter om kränkande behandling    Louise Nordenberg Cena 
Rapport GR     Ordf och skolchef 
Kvalitetsarbete     Malin Fogelström 
 
Frånvarorapportering    Jacob Österlund 
Muntlig ekonomisk uppföljning   Förvaltningsekonom 
Sjukstatistik (presentation tertial 2)   Anna Foss 

Redogörelse för grad av behörighet bland lärarna  Katarina/Malin 

 
 

BUN 2020-11-18 

Beslutsärenden 
Ekonomisk uppföljning efter oktober (inkl måluppfyllelse)  Förvaltningsekonom 
Nämndplanering 2021    Jacob Österlund 
  
Information 
Skolchefen informerar    Katarina Lindgren 
Förskoleplanering    Louise Nordenberg Cena 
Rapporter om kränkande behandling    Louise Nordenberg Cena 
Rapport GR     Ordf och skolchef 
Kvalitetsarbete     Malin Fogelström 



 
 

 

BUN 2020-12-09 

Beslutsärenden 
Intern kontrollplan     
Barn- och elevpeng    Förvaltningsekonom 
  
Information 
Skolchefen informerar    Katarina Lindgren 
Förskoleplanering    Louise Nordenberg Cena 
Rapport GR     Ordf och skolchef 
Kvalitetsarbete     Malin Fogelström 

Verksamhetsplan info    Malin Fogelström 
Sammanställning rapporter om kränkande behandling HT   Louise Nordenberg Cena 
Frånvarorapportering    Jacob Österlund 
Muntlig ekonomisk uppföljning   Förvaltningsekonom 
 

 

Ärenden som återkommer vid varje sammanträde: 

Redovisning av delegationsbeslut    Jacob Österlund 
Skolchefen informerar    Skolchef 
Förskoleplanering (vid behov) (mer ingående i maj)  Louise Nordenberg Cena 
Rapport GR     Ordf och skolchef 
Rapporter om kränkande behandling   Louise Nordenberg Cena 
Kvalitetsarbete (vid behov)    Malin Fogelström 
Balanslista     Bifogas kallelsen 
   
Sammanställning/statistik av rapporter om kränkande behandling 2 gånger per år (juni och december) 
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