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Utbildningsförvaltningen 

Datum 2020-09-07 

Dnr FGN 2020/0197 

Till Förskole- och grundskolenämnden 

 

 

Återrapport av uppdrag 26 i budget 2020 ”Utredning av skärgårdsstöd” 
 

 

Sammanfattning 
Skärgårdsstöd utgår till Ljusterö förskola och skola samt till pedagogisk omsorg på Ingmarsö. I 

budget 2020 fick Förskole-och grundskolenämnden i uppdrag att utreda effekterna av 

skärgårdsstödet och föreslå fördelning framöver. I utredningen föreslås ett fortsatt stöd till Ljusterö 

skola samt fortsatt stöd till Ingmarsö pedagogisk omsorg justerat mot ökade intäkter.  

 

Beslutsförslag 
Förskole- och grundskolenämnden har mottagit beslut 

 
1. Förskole- och grundskolenämnden har mottagit återrapport av uppdrag 26 i budget 2020, 

utredning av effekterna av skärgårdsstöd.  

 

2. Återrapport av uppdrag 26 i budget 2020, utredning av effekterna av skärgårdsstöd, 

överlämnas till Kommunfullmäktige.  

 
 

Bakgrund 
2005 tilldelades Ljusterö skola och förskola ett så kallat skärgårdsstöd för merkostnader i som för 

drift av verksamhet i skärgården. Verksamheten har därefter uppburit ett årligt extra bidrag. 2018 

startade pedagogisk omsorg i kommunal regi på Ingmarsö. I dåvarande kalkyl för verksamheten 

beräknades volymen till cirka sju barn. För 2020 utgår skärgårdsstöd med sammanlagt 720 tkr till 

Ljusterö förskola och skola och 470 tkr för pedagogisk omsorg på Ingmarsö. I beslut om 

skärgårdsstöd framgår att omprövning årligen ska ske i förhållande till verksamhetens intäkter.  

Förvaltningens slutsatser 

I utredningen om skärgårdsstöd föreslås att skärgårdsstöd utgår till Ljusterö skola på drygt samma 

nivå som föregående år och till Ingmarsö med reducerat belopp på grund av ökade 

volymer/intäkter. Ljusterö förskola har enligt vad som framkommit av redovisat ekonomiskt utfall 

de senaste tre åren haft ett överskott, vilket innebär att fortsatt skärgårdsstöd inte bedöms motiverat.  

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
KS § 114 2005-06-13 
KS § 127 2005-08-15 
KF § 3:9 KS 2018/0085 
SKOL15 2018/0043 
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Bilagor 
 1. Återrapport av uppdrag 26 i budget 2020, utredning om effekterna av skärgårdsstöd 

 

 

Louise Furness  Kerstin Johansen 

utbildningsdirektör                       sakkunnig 
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