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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-21

82 ()

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämndens namn

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-21

Datum för anslagsuppsättande

2020-10-

Datum för anslagsnedtagande

2020-11-

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

………………………………………………………………
Alan Grande

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-21

83 ()

BoU §

Föredragningslista
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner föredragningslistan enligt utskickat
förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-21

84 ()

BoU §

Val av justerare
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden utser xx att jämte ordförande justera protokollet.
Justeringen sker den xx på kommunhuset i Vingåker.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-21

BoU § XX

85 ()

BU 2020/217

Information om fastigheter
Förslag till beslut
Förslag till Barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Information om fastigheterna Grändens förskola/Södergårdens förskola samt
Marmorbyns skola.
Grändens förskola / Södergårdens förskola
Fastigheten där Grändens förskola är inhyst har brister arbetsmiljö med fukt,
brandskydd och ventilation. Södergårdens förskola är inhyst i provisoriska lokaler,
lägenheter i två plan vilket innebär brister i tillgänglighet, funktionalitet och
arbetsmiljö.

Vingåkers Kommunfastigheter AB föreslår en nybyggnation av en förskola med sex
avdelningar i nära anslutning skulle vara en kostnadseffektiv lösning med lägre
driftskostnader och en god arbetsmiljö för barn och personal.
Marmorbyns skola
Fastigheterna där Marmorbyns skola har en rad brister utifrån brandskydd,
tillgänglighet, arbetsmiljö och funktionalitet betyder att lokalerna behöver åtgärdas
skyndsamt.
Vingåkers Kommunfastigheter AB föreslår att bygga en ny skolbyggnad och utrangera
gamla huvudbyggnaden för att åtgärda bristerna
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-08-25
Tjänsteutlåtande, 2020-08-28
Tjänsteutlåtande, 2020-09-23

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-09-23
Handläggare

Agneta Arvidsson
0151-192 29
Agneta.arvidsson@vingaker.se
Diarienummer

BU 2020/217

Information om fastigheter
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Grändens förskola / Södergårdens förskola
Fastigheten där Grändens förskola är inhyst har brister arbetsmiljö med fukt,
brandskydd och ventilation.
Södergårdens förskola är inhyst i provisoriska lokaler, lägenheter i två plan vilket
innebär brister i tillgänglighet, funktionalitet och arbetsmiljö.
VKFAB föreslår en nybyggnation av en förskola med sex avdelningar i nära
anslutning skulle vara en kostnadseffektiv lösning med lägre driftskostnader och en
god arbetsmiljö för barn och personal.
Marmorbyns skola

Fastigheterna där Marmorbyns skola har en rad brister utifrån brandskydd,
tillgänglighet, arbetsmiljö och funktionalitet betyder att lokalerna behöver
åtgärdas skyndsamt.
Vingåkers Kommunfastigheter AB föreslår att bygga en ny skolbyggnad och
utrangera gamla huvudbyggnaden för att åtgärda bristerna
Under vecka 40 kommer ärendets fortsatta beredningsväg diskuteras vid ett möte
mellan politiker och tjänstemän.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts på barn- och utbildningsförvaltningen
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
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☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Under 2019 har de lokaler som barn och utbildningsförvaltningen hyr för sin
verksamhet besiktigats av Miljö & Hälsa samt VSR.
Resultaten av besiktningarna visar akuta brister som kräver omedelbara åtgärder i
lokalerna som inhyser Grändens förskola och Marmorbyns skola.
Ärendet har beretts med utgångspunkt i
Arbetsmiljölagen (1977:1160), särskilt Kap 3 § 2
Skollagen (2010:800), särskilt Kap 5 §§ 3-4

Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningens ståndpunkt är att Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen
till handlingarna
Ekonomiska konsekvenser
Inga

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
TJUT Gränden (VKFAB)
TJUT Marmorbyn (VKFAB)

Beslutet skickas till
Barn och utbildningsnämnden

Agneta Arvidsson
TF förvaltningschef
Barn och utbildningsförvaltningen
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

Möjliggör effektiv verksamhet

Förbättring av barns och elevers arbetsmiljö

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.

vingaker.se

4 (9)

Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

God arbetsmiljö för barn, elever och personal
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Möjliggör goda lärandemiljöer

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Nybyggnation möjliggör bättre energihushållning
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Förbättrad arbetsmiljö

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☒

Nej ☐

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

Barn i förskola, elever i Marmorbyns skola

2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☒
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?

Nybyggnation innebär tillgänglighetsanpassning till och i lokalerna

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?

Förbättrad miljö för hälsa och lärande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-08-25
Handläggare

Fredrik Fundberg
0151- 462006
Fredrik.fundberg@vingaker.se
Diarienummer

xxx

Åtgärder efter tillsyn Grändens Förskola
Förslag till beslut
Bolaget föreslår att kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att föreslå
kommunstyrelsen att besluta föreslå fullmäktige att

1. Kommunfullmäktige beslutar att ge Vingåkers Kommunfastigheter AB i
uppdrag att bygga en ny förskola med 6 avdelningar för upp till 120 barn och
utrangera Grändens förskola enligt bifogade dokument.
2. Investeringskostnaden för byggnationen står fastighetsbolaget för under
förutsättning att förespråkad förskola byggs på mark som vi anvisar och en
justering av redovisad hyra godtas.
Beskrivning av ärendet
I byggnaden där Grändens Förskola nu ligger byggdes från början som en tvättstuga
och samlingslokal för kvarteret bostadsfastigheter. PÅ 80 talet byggdes denna om till
förskola och har sedan dess varit föremål för flera ombyggnationer. December 2019
var det en planerad tillsyn från Miljökontoret samt Västra Sörmlands Räddningstjänst
med stöd av 5 kap § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Detta resulterade i
förelägganden både från VSR och Miljökontoret vilket ligger bakom denna
utredning/Tjut. Vi har också tagit hänsyn till tidigare utredning utförd 2017 utförd av
konsult som påvisade fuktproblem samt brister i byggnadens konstruktion.Vid
nybyggnation genereras samordningsvinster då befintlig intilliggande
förskoleavdelning i ombyggda hyreshuslägenheter ej anpassade till dagens krav kan
integreras i ny förskola och dessa lägenheter kan återfå lägenhetsstatus.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Vingåkers Kommunfastigheter AB som har inhämtat
synpunkter från BOU (Anders Danielsson, Agneta Arvidsson)
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Förvaltningens ståndpunkt
I ägardirektiven står det inskrivet att Vingåkers Kommunfastigheter AB ska ansvara
för att förvalta Vingåkers kommuns verksamhetslokaler och utifrån ett miljömässigt
och kostnadseffektiv förvaltning underhålla och utveckla fastigheterna så att
kommunens verksamheter har ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler. I detta
fall har vi kommit fram till att det bästa för både miljö, verksamhet och för att skapa
ändamålsenliga lokaler är att bygga en ny förskola och sedan riva den befintliga.

Ekonomiska konsekvenser
Då en renovering av Grändens Förskola uppbringar en hög kostnad snarlikt en
nybyggnation så kommer det på sikt bli billigare för Fastighetsbolaget men även
verksamheten kommer att kunna göra besparingar då samarbetet mellan avdelningarna
underlättas.

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-08-28
Handläggare

Fredrik Fundberg
0151- 462006
Fredrik.fundberg@vingaker.se
Diarienummer

xxx

Åtgärder efter tillsyn samt uppskjuten renovering
Marmorbyns skola
Förslag till beslut
Förvaltningen ihop med Bolaget föreslår att kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att besluta föreslå fullmäktige att

1. Kommunfullmäktige beslutar att ge Vingåkers Kommunfastigheter AB i
uppdrag att bygga en ny skolbyggnad och utrangera gamla huvudbyggnaden
enligt bifogade dokument.

2. Investeringskostnaden för byggnationen delas mellan fastighetsbolaget och
verksamheten genom en höjning av hyran enligt bifogade dokument.

Beskrivning av ärendet

Marmorbyns skola har under många år varit föremål för utredningar gällande
hur skolan skall renoveras och byggas om men aldrig har något beslut fattats.
Vi på Kommunfastigheter har tillsammans med en arbetsgrupp på skolan
kommit fram till tre olika förslag där vi förespråkar alternativ tre,
nybyggnation. Till grund för vårt förslag finns utredningar och förelägganden.
December 2019 var Västra Sörmlands Räddningstjänst med stöd av 5 kap §
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Detta resulterade i
förelägganden från VSR, (utrymningsvägar i källaren). En skaderapport, analys
av inomhusluften båda beställda av Vingåkers Kommunfastigheter AB.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Vingåkers Kommunfastigheter AB som har inhämtat
synpunkter från BOU (Anders Danielsson, Agneta Arvidsson, Arbetsgruppen på
skolan)
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Förvaltningens ståndpunkt VKF
I ägardirektiven står det inskrivet att Vingåkers Kommunfastigheter AB ska ansvara
för att förvalta Vingåkers kommuns verksamhetslokaler och utifrån ett miljömässigt
och kostnadseffektiv förvaltning underhålla och utveckla fastigheterna så att
kommunens verksamheter har ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler. Och i
detta fall har vi kommit fram till att det bästa för både miljö, verksamhet och för att
skapa ändamålsenliga lokaler är att bygga en ny skola och sedan riva den befintliga.
Vi förespråkar även ett studiebesök på Marmorbyns skola där ni med egna ögon får se
skolan innan beslut fattas.
Förvaltningens ståndpunkt BOU

I dagsläget saknar vi ett klassrum och ett antal grupprum i huvudbyggnaden. Vi
saknar också en arbetsplats för en lärare och utrymme för kurator och
specialpedagog. Befintliga arbetsplatser för lärarna är inte godkända ur
arbetsmiljösynpunkt, dessa är just nu enbart provisoriska i väntan på beslut.
Toaletterna på källarplan har i många elevenkäter och elevintervjuer tagits upp
som en mycket otrygg plats i skolan. Eleverna vågar inte gå på dessa toaletter
vilket leder till att vissa elever håller sig hela dagen och gå först på toaletten
när de kommit hem.
Vi behöver ha en hiss i huvudbyggnaden för att möjliggöra för elever med
särskilda behov att kunna komma till lektionssalarna och skolbiblioteket som
ligger på källarplan.
Vid brandinspektion 2019 hade brandmyndigheten stark erinran vad gäller
nödutgångar på källarplan, bl.a. syslöjden. De såg avvaktande på detta när de
fick reda på att skolan eventuellt skulle åtgärdas. De kommer dock att göra en
uppföljande inspektion och då bör kommunen kunna komma med
tillfredsställande svar kring varför detta inte är åtgärdat.
Det utkast på ombyggnation av huvudbyggnaden som tidigare tagits fram
möter inte kravet på god arbetsmiljö enligt arbetsmiljöverkets krav.
Marmorbyn är under stark utveckling med nybyggnationer vilket medför att
elevantalet kommer att öka.
Sammanslagningen av fritidshemmen har lett ett ökat elevantal i Marmorbyn.
Lokalerna i Marmorbyn möter inte kraven på en god arbetsmiljö för personal
och elever.
Ekonomiska konsekvenser
För Vingåkers Kommunfastigheter AB kommer det oavsett vilket beslut som fattas
kosta mycket pengar att renovera och säkerställa ett bra inomhusklimat för
verksamheten. Om alternativ tre väljs så kommer vi på sikt kunna göra besparingar
med energieffektiva byggnader.
Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen.
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-21

86 ()

BoU § XX

Information om regelbunden kvalitetsgranskning
Förslag till beslut
Förslag till Barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschefen informerar om Skolinspektionens regelbundna
kvalitetsgranskning. En kvalitetsgranskning avser verksamhetens kvalitet i förhållande
till mål och andra riktlinjer. Skolinspektionen granskar de verksamheter som de
bedömer kan ha utvecklingsbehov med syftet att höja utbildningens kvalitet i svensk
skola och bidra till en god utbildning i en trygg miljö för alla elever.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-21

87 ()

BoU § XX

BU 2020/230

Information om elevers val av gymnasium samt
grundskola
Förslag till beslut
Förslag till Barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av vilka val Vingåkers kommuns gymnasieelever har gjort, ht-20. I
dagsläget är det 374 elever som går på gymnasiet och 14 elever som går på
gymnasiesärskola. Elever kan komma att byta program eller hoppa av under läsårets
gång.
Vi redovisar även hur kommunens grundskoleelever har valt. Totalt finns i kommunen
1 193 st elever som går i grundskolan. 157 st har valt andra kommuner eller friskolor i
annan kommun och 45 st har valt Österåkersbygdens friskola.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-10-07
Bilaga, Gymnasieelever ht-20
Bilaga, Grundskoleelever ht-20

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-10-07
Handläggare

Eva Karlsson
0151-191 11
Eva.karlsson@vingaker.se
Diarienummer

BU 2020/230

Information om elevers val av gymnasieskola samt
grundskola
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av vilka val Vingåkers kommuns gymnasieelever har gjort, ht-20. I
dagsläget är det 374 elever som går på gymnasiet och 14 elever som går på
gymnasiesärskola. Elever kan komma att byta program eller hoppa av under läsårets
gång.
Vi redovisar även hur kommunens grundskoleelever har valt. Totalt finns i kommunen
1 193 st elever som går i grundskolan. 157 st har valt andra kommuner eller friskolor i
annan kommun och 45 st har valt Österåkersbygdens friskola.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av barn- och utbildningsförvaltningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
På nämndens önskemål redovisas gymnasieval samt grundskoleval för ht-20.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till
handlingarna.
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Ekonomiska konsekvenser
Inga

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Gymnasieelevers val av program
Grundskoleelevers val av skola

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden

Agneta Arvidsson
Tf Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

"[Klicka och skriv]"

Vi behöver ha koll på vart våra elever går.
Både för ekonomins skull och för att vi på
sikt ska få tillbaka elever som väljer andra
kommuner och friskolor.

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Vi behöver ha koll på vart våra elever går. Både för
ekonomins skull och för att vi på sikt ska få tillbaka
elever som väljer andra kommuner och friskolor.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☐

Nej ☒

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☒
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☐ Nej ☒
På vilket sätt?

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☒
På vilket sätt?

Huvudman
Gymnasieskola

Huvudman
.AMB gymnasium

Skola
AMB Tingsryd
AMB Vara

.Bollerups lantbr inst
.DBGY Juvelen AB

Bollerup
Drottn Blancas gymn Örebro

.ForshagaAkademien

ForshagaAkademien

.Fria Läroverken
.Hagströmska gy
.Int Engelska gymnasiet
.Kulturama Gymnasium
.Kunskapsskolan

Fria Läroverken
Hagströmska Falun
Int Eng gymn Stockholm
Påhlmans, Medborgarskolan
Kunskapsskolan Norrköping

.Lärande i Sverige AB

Realgymnasiet Norrköping

.Nyköping Strand
.Stadsmissionens Skolstiftelse

Nyköing Strand Utb.centrum
Grillska gymnasiet

.Studiefrämjandet

Filmomusikgymnasiet

.Thorengruppen
Eskilstuna kommun

Yrkesgymnasiet Örebro
Yrkesgymnasiet
Rekarnegymnasiet

Falköpings kommun

Ållebergs gymnasium

Flens kommun

Prins Wilhelmgymnasiet

Hallsbergs kommun

Alléskolan

Karlstads kommun
Katrineholms Kom

Duveholmsskolan
Sundstagymnasiet
Duveholmsskolan

Lindengymnasiet

Norrköpings kommun

DeGeergymnasiet
Kungsgårdsgymnasiet

Region Sörmland

Bråvallagymnasiet
Ökna skola

Region Östergötland

Himmelsta

Vretagymnasiet

Himmelstalund
Stockholms stad
Uppsala kommun
Åtvidabergs kom

Thorildsplans gymnasium
Celsiusskolan
Facetten

Örebro kommun

Kvinnersta

Gymnasieskola Summa
Gymnasieskola Sär Hallsbergs kom SÄR
SÄR Katrineholm

Gymnasieskola Sär Summa
Totalsumma

Alléskolan
Duveholmsskolan

Åk

Temin
Värden
Vt‐20
Ht‐20
Mån kostn Mån bidr Antal
Mån kostn Mån bidr Antal
3
12 940
0
1
1
27 342
0
2
2
27 342
0
2
3
20 825
0
1
1
10 000
1 013
1
2
20 000
2 025
2
10 367
1 013
1
3
20 317
2 025
2
20 734
2 025
2
1
15 812
0
1
32 487
0
2
2
15 812
0
1
2
11 000
1 013
1
3
7 390
1 183
1
1
6 065
1 183
1
3
7 061
0
1
1
6 469
1 013
1
7 557
1 013
1
2
21 583
3 038
3
6 470
1 013
1
3
15 114
2 025
2
1
64 260
4 050
4
2
17 517
0
1
3
9 521
1 013
1
17 517
0
1
2
9 127
0
1
1
7 317
1 183
1
2
7 267
1 013
1
1
11 733
0
1
11 733
1 013
1
2
11 733
0
1
3
8 900
0
1
1
10 018
1 013
1
1
7 220
1 183
1
14 440
2 366
2
2
10 728
1 183
1
7 220
1 183
1
3
10 728
1 183
1
2
11 735
1 183
1
3
11 736
1 183
1
1
36 332
2 700
4
24 884
1 971
3
2
39 833
2 700
5
3
20 601
657
3
1 293 101
18 900
24 202 266
14 963
19
2 295 619
18 113
26 279 385
16 538
22
3 170 985
11 025
15 252 835
12 600
23
4
11 367
788
1
1
9 983
788
1
2
6 975
1 183
1
1 590 443
31 683
69 520 962
25 713
59
2 417 027
22 040
51 451 634
24 336
56
3 262 677
13 316
31 374 069
20 203
47
4
14 011
918
2
IM 188 216
10 102
22
‐ 215 073
11 479
25
?
406 976
16 071
37
1
50 770
3 214
7 248 009
15 153
33
2 120 010
6 888
15
81 614
4 133
11
3 190 140
9 643
26 123 277
6 888
15
1
1 013
3
9 298
1 013
1
1
28 527
3 038
3
2
28 527
3 038
3
1
1 013
1
38 546
2 366
2
19 273
1 183
1
2
38 546
1 183
2
1
15 061
1 183
1
2
45 183
3 378
3
3
30 122
2 025
2
1
18 357
1 183
1
2
18 357
1 183
1
18 357
1 183
1
3
15 061
1 183
1
36 714
1 183
2
2
15 061
1 183
1
3
45 183
3 548
3
3
9 380
1 183
1
3
8 949
1 183
1
1
19 161
2 366
2
2
18 523
2 366
2
3
30 475
3 548
3
1
21 567
0
1
2
21 372
0
1
3 465 847
206 046
371 3 565 964 198 696
374
2
33 467
788
1
1 194 007
1 378
6 103 390
459
3
2
45 029
459
2 194 005
1 378
6
3 174 688
459
5
45 028
459
2
4
77 684
0
2 103 391
0
3
524 875
3 083
16 445 814
2 296
14
3 990 722
209 129
387 4 011 778 200 992
388

Elevantal i Vingåkers kommun 200925
Årskurs
Regi
Egen regi

Summa egen regi
Andra kommuner

Skolenhet
Högsjö skola
Marmorbyns skola
Slottsskolan F‐6
Sävstaskolan
Slottsskolan 7‐9

Katrineholm
Katrineholm Sär
Kunskapsskolan
Birgittaskolan
Engelska skolan
Katrineholm resurs
Odenskolan
Södertälje

Summa andra
kommuner
Österåkersbygden
Totalt

F‐klass
12
19
52
37

1
8
14
30
56

2
8
20
42
43

3
7
13
36
46

120 108 113 102
3
3
2
1
2

4
11
15
37
32

95
3
2
9

5
10
9
27
49

95
3
2
12
1
1

6
4
12
37
31

84
2
1
11
1

3
3
3
2 14 19 15
7
8
3 11
4
6
6
130 119 119 115 113 120 105

Summa
1‐6
48
83
209
257

597
13
8
32
2
1

7

8

9

Summa
7‐9

89

87

98

274

89
14
4
7
1

87
16
3
15

98
17
2
15

274
47
9
37
1

1

1
1
1

56 27 37 34
38
691 116 124 132

2
1
1
98
372

Totalt
48
83
209
257
274
991
63
17
69
3
1
2
1
1
157
45
1193
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-21
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BU 2019/122

Nyckeltal för ledningsfunktioner inom skola och förskola
Förslag till beslut
Förslag till Barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
På barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2019-12-11 fick förvaltningen i
uppdrag att utreda och föreslå nyckeltal för ledningsfunktioner (rektor och biträdande
rektor) inom skola och förskola.
Förvaltningen har nu tagit fram en sammanställning över nuvarande nyckeltal.
Nyckeltalens användbarhet för att jämföra enheter utifrån olika aspekter är
komplicerad, detta eftersom verksamheterna skiljer sig åt.
• Slottsskolan 7–9 har verksamhet med elever 08.00–15.30
• Förskolan och F-6-skolorna med fritids har verksamhet 06.00 – 18.00
• Ledningen för Slottsskolan 7–9, Sävstaskolan och Marmorbyn har sina verksamheter
på samma fysiska plats medan ledningen för Slottsskolan F-6/Högsjö skola och
förskolan har verksamheter på olika fysiska platser
• Elevsammansättningen skiljer sig åt vilket betyder olika utmaningar
• Lärarbehörigheten skiljer sig åt vilket betyder olika behov av stöttning
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-23

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-09-23
Handläggare

Eva Karlsson
0151-191 11
Eva.karlsson@vingaker.se
Diarienummer

BU 2019/122

Nyckeltal för ledningsfunktioner inom skola och förskola
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
På barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2019-12-11 fick förvaltningen i
uppdrag att utreda och föreslå nyckeltal för ledningsfunktioner (rektor och biträdande
rektor) inom skola och förskola.
Nedan följer en sammanställning över nuvarande nyckeltal.
Verksamhet

Antal
anställda

Antal
barn
och
elever

Antal
elever
per
ledningsresurs
166,67

Antal
elever
per
anställd

500

Lednings- Antal
resurs
anställda
per
ledningsresurs
3,0
37,33

Förskolan

112

Slottsskolan
7-9
Slottsskolan
F-6 och
fritidshemmet
Högsjö skola
och
fritidshemmet
Sävstaskolan
och
fritidshemmet
Marmorbyn
och
fritidshemmet

46

274

2,0

23,00

137,00

5,96

34

256

1,5

22,67

170,67

7,53

10

129
58

0,5

20,00

116,00

5,80

44

34
290

2,0

22,00

145,00

6,59

15

139
102

0,6

25,00

170,00

6,80

71

4,46
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Nyckeltalens användbarhet för att jämföra enheter utifrån olika aspekter är
komplicerad. Detta eftersom verksamheterna skiljer sig åt.
•
•
•
•
•

Slottsskolan 7-9 har verksamhet med elever 08,00-15,30
Förskolan och F-6-skolorna med fritids har verksamhet 06,00 – 18,00
Ledningen för Slottsskolan 7-9, Sävstaskolan och Marmorbyn har sina
verksamheter på samma fysiska plats medan ledningen för Slottsskolan F6/Högsjö skola och förskolan har verksamheter på olika fysiska platser
Elevsammansättningen skiljer sig åt vilket betyder olika utmaningar
Lärarbehörigheten skiljer sig åt vilket betyder olika behov av stöttning

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av barn- och utbildningsförvaltningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
På barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2019-12-11 fick förvaltningen i
uppdrag att utreda och föreslå nyckeltal för ledningsfunktioner (rektor och biträdande
rektor) inom skola och förskola.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till
handlingarna.
Ekonomiska konsekvenser
Inga
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden

Agneta Arvidsson
Tf Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☐

Nej ☐

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?

vingaker.se
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BU 2018/334

Elevernas säkerhet i skolrestaurangen på Slottsskolan
7–9
Förslag till beslut
Förslag till Barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Sedan flera år tillbaka erbjuds allmänheten lunch i skolrestaurangen på Slottsskolan 7–
9. Detta erbjudande innebär att den som vill kan gå in i skolans restaurang, köpa mat
och sätta sig och äta bland elever och medarbetare.
Att utreda säkerheten i en viss given situation innebär att bedöma vilka förutsättningar
som finns att förebygga att något inträffar, och att bedöma vilken beredskap som finns
i det fall något inträffar.
En granskning av situationen i skolrestaurangen visar att en skolrestaurang som är
öppen för allmänheten:
• försvårar personalens möjlighet att fullgöra sin tillsynsplikt, vilket påverkar
elevernas säkerhet negativt.
• försämrar skolans möjligheter till beredskap vid en eventuell krissituation, vilket
påverkar elevernas säkerhet negativt.
• försvårar arbetet med säkerhetshöjande insatser i skolan, såsom exempelvis
tillämpning av skolans ordningsregler, vilket påverkar elevernas säkerhet negativt.
• försämrar möjligheterna för rektor att ta ansvar för elevers och medarbetares säkerhet
i skolans lokaler.
Att ha en öppen matsal i skolan försämrar därmed säkerheten för de elever som äter i
skolrestaurangen på Slottsskolan 7–9.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-25
Elevernas säkerhet i skolrestaurangen på Slottsskolan 7–9

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-09-25
Handläggare

My Zinderland
0151 – 193 95
my.zinderland@vingaker.se
Diarienummer

BU 2018/334

Elevernas säkerhet i skolrestaurangen på Slottsskolan 79
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Sedan flera år tillbaka erbjuds allmänheten lunch i skolrestaurangen på Slottsskolan 7–
9. Detta erbjudande innebär att den som vill kan gå in i skolans restaurang, köpa mat
och sätta sig och äta bland elever och medarbetare.
Att utreda säkerheten i en viss given situation innebär att bedöma vilka förutsättningar
som finns att förebygga att något inträffar, och att bedöma vilken beredskap som finns
i det fall något inträffar.
En granskning av situationen i skolrestaurangen visar att en skolrestaurang som är
öppen för allmänheten:
•
•
•
•

försvårar personalens möjlighet att fullgöra sin tillsynsplikt, vilket påverkar
elevernas säkerhet negativt.
försämrar skolans möjligheter till beredskap vid en eventuell krissituation,
vilket påverkar elevernas säkerhet negativt.
försvårar arbetet med säkerhetshöjande insatser i skolan, såsom exempelvis
tillämpning av skolans ordningsregler, vilket påverkar elevernas säkerhet
negativt.
försämrar möjligheterna för rektor att ta ansvar för elevers och medarbetares
säkerhet i skolans lokaler.

Att ha en öppen matsal i skolan försämrar därmed säkerheten för de elever som äter i
skolrestaurangen på Slottsskolan 7–9.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av barn- och utbildningsförvaltningen.
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Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Vid sitt sammanträde 2018-12-12 gav barn- och utbildningsnämnden förvaltningen i
uppdrag att utreda hur säkerheten ser ut för de elever som äter i skolrestaurangen på
Slottsskolan 7–9, för att skolrestaurangen är öppen för allmänheten att äta i.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen anser att en skolrestaurang som är öppen för allmänheten försämrar
elevernas säkerhet, och försvårar möjligheterna för rektor och personal att ta ansvar
för elevernas säkerhet.
Ekonomiska konsekvenser
Informationen medför inga ekonomiska konsekvenser.
Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Rektor Slottsskolan 7–9
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Elevernas säkerhet i skolrestaurangen på Slottsskolan 7–9

Agneta Arvidsson
T.f. Förvaltningschef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Barn och elevers trygghet och säkerhet är en
förutsättning för lärandet i skolan. En
utredning av elevernas säkerhet i
skolrestaurangen belyser svårigheterna att
kombinera säkerheten med att öppna skolans
lokaler för allmänheten.

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

Varje persons säkerhet påverkar dennes möjligheter
till god hälsa och välbefinnande. Att utreda en
grupps säkerhet är därför ett steg på vägen till att
tillförsäkra god hälsa och välbefinnande för denna
grupp, som i det här fallet utgörs av de elever som
äter i skolrestaurangen på Slottsskolan 7-9.
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"[Klicka och skriv]"
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☐

Nej ☒

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?
Beslutet att lägga informationen denna utredning presenterar till handlingarna
kommer inte att beröra några barn och ungdomar i sig.

2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☒
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☐ Nej ☒
På vilket sätt?

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☒
På vilket sätt?
Beslutet att lägga informationen denna utredning presenterar till handlingarna
innebär inte i sig att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum.

Elevernas säkerhet i skolrestaurangen på
Slottsskolan 7–9

Uppdrag
Vid sitt sammanträde 2018-12-12 gav barn- och utbildningsnämnden förvaltningen i
uppdrag att utreda hur säkerheten ser ut för de elever som äter i skolrestaurangen på
Slottsskolan 7–9, för att skolrestaurangen är öppen för allmänheten att äta i (BU
2018/334).

Underlag
Information och underlag om säkerhet och krisberedskap i skolan har inhämtats från
Skolverket och från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Information och underlag om Slottsskolan 7–9 har inhämtats från kommunens
diarium, kommunens hemsida samt från skolans rektor.

Öppna matsalar
Sedan flera år tillbaka har Vingåkers kommun erbjudit olika typer av kosttjänster till
kommunens seniorer. En av de tjänster som erbjuds kallas öppna matsalar, vilket
bland annat innebär att medborgare kan äta lunch i kommunala skolors matsalar.
Sedan införandet av öppna matsalar har begreppet kommit att förändras, för att
numera innebära att allmänheten erbjuds lunch.

Säkerheten i skolan
Alla barn och elever har rätt till en trygg och säker skolmiljö och mycket kan göras för
att höja säkerheten. Genom att exempelvis anpassa lokaler, reglera vem som har
tillträde till lokalerna och besluta om vilka ordningsregler som ska gälla i skolan kan
skolan göras tryggare. En del av säkerheten i skolan utgörs av skolans beredskap för
olika kriser som skulle kunna inträffa. Om beredskapen är god är säkerheten högre.
Huvudmannen ansvarar för att se till att personal och rektor har förutsättningar, och
därmed möjlighet, att ta det ansvar som tillskrivs dem. Skol- och fritidshemspersonal
har under elevens vistelsetid i skola och fritidshem tillsynsplikt, vilket medför ett
ansvar för:
• att barnets behov blir tillgodosedda
• att den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga
omständigheter ges
• att ha uppsikt över barnet eller att vidta andra lämpliga åtgärder i syfte att
hindra att barnet orsakas eller orsakar skada
Skolans rektor har ett övergripande ansvar för elevers och medarbetares säkerhet i
skolans lokaler. Detta regleras av både skollagen (2010:800) och arbetsmiljölagen
(1977:1160).
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Den öppna matsalens konsekvenser för elevernas
säkerhet
Att allmänheten erbjuds lunch i skolrestaurangen innebär att den som vill kan gå in i
restaurangen, köpa mat och sätta sig och äta bland elever och medarbetare. Genom att
bereda allmänheten tillträde till lokalen:
•
•
•
•

försvåras personalens möjlighet att fullgöra sin tillsynsplikt, vilket påverkar
elevernas säkerhet negativt.
försämras skolans möjligheter till beredskap vid en eventuell krissituation,
vilket påverkar elevernas säkerhet negativt.
försvåras arbetet med säkerhetshöjande insatser i skolan, såsom exempelvis
tillämpning av skolans ordningsregler, vilket påverkar elevernas säkerhet
negativt.
försämras möjligheterna för rektor att ta ansvar för elevers och medarbetares
säkerhet i skolans lokaler.

Slutsats
Att ha en öppen matsal i skolan försämrar säkerheten för de elever som äter i
skolrestaurangen på Slottsskolan 7–9, och försvårar möjligheten för skolans personal
och rektor att ta ansvar för säkerheten.

2
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Personaluppföljning januari-augusti 2020
Förslag till beslut
Förslag till Barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
2020 års personaluppföljning för Barn- och utbildningsförvaltningen januari-augusti
visar att:
• Antal anställda var högre under januari till augusti 2020 jämfört med samma period
2019 och 2018.
• Den totala sjukfrånvaron i förvaltningen har varit 10,16 procent under perioden. Det
innebär att frånvaron har ökat, från att ha legat på 7,60 procent under 2019 och 5,61
procent under 2018. En stor anledning till ökad frånvaro under januari-augusti 2020
beror på pandemin av Covid-19. Under 2020 har frånvaron varit högre i förskolan än i
grundskolan. Detta skiljer sig från förra året, då frånvaron var i stort sett lika,
förskolan hade 1 % högre frånvaro. Frånvaron för 2020 är dock stabil och en ökning
från och med augusti på förskolan anses inte vara oroväckande.
• Andelen deltidsanställda var något lägre januari till augusti 2020 jämfört med samma
period 2019 och 2018.
• Skattepliktiga ersättningar följer samma kurva som tidigare år med högst utbetalning
i juni på grund av avslutade vikariat och semesterlönetillägg. Lönekostnaderna för
2020 låg lite högre i början på året. Under vår/sommar är lönekostnaderna i samma
nivå som föregående år.
• Antalet mertidstimmar har under maj till augusti 2020 ökat med totalt 52 timmar mot
föregående år.
• Antalet övertidstimmar minskade 2020 jämfört med 2019. På grund av Covid-19 har
ingen sommarskola genomförts. Under juni 2019 ökade övertiden med cirka 100
timmar jämfört med årets andra månader. Dessa timmar kan härröras bland annat till
den personal som arbetat med sommarskolan. Övertidstimmarna minskade 2019 med
9,6 procent mot 2018.
• Vikariekostnaderna för januari-augusti 2020 har minskat och ligger betydligt lägre
än motsvarande period 2019. Under vårterminen 2019 var vikariekostnaderna höga på
grund av hög sjukfrånvaro och i augusti 2109 ökade vikariekostnaden igen. Ökningen
2019 i förhållande till 2108 var 8 procent.
• Den arbetade tiden ligger på 65 procent under januari till augusti 2020, något lägre
än den har legat de senaste två åren: 69 procent 2019 och 72 procent 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-18
Personaluppföljning Barn-och utbildningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-09-18
Handläggare

Catarina Djupström
0151-191 49
Catarina.Djupstrom@vingaker.se
Diarienummer

BU 2020/214

Personaluppföljning januari-augusti 2020
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsförvaltningen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
2020 års personaluppföljning för Barn- och utbildningsförvaltningen januari-augusti
visar att:

•

Antal anställda1 var högre under januari till augusti 2020 jämfört med samma
period 2019 och 2018.

•

Den totala sjukfrånvaron2 i förvaltningen har varit 10,16 procent under
perioden. Det innebär att frånvaron har ökat, från att ha legat på 7,60 procent
under 2019 och 5,61 procent under 2018. En stor anledning till ökad frånvaro
under januari-augusti 2020 beror på pandemin av Covid-19. Under 2020 har
frånvaron varit högre i förskolan än i grundskolan. Detta skiljer sig från förra
året, då frånvaron var i stort sett lika, förskolan hade 1 % högre frånvaro.
Frånvaron för 2020 är dock stabil och en ökning från och med augusti på
förskolan anses inte vara oroväckande.

•

Andelen deltidsanställda3 var något lägre januari till augusti 2020 jämfört med
samma period 2019 och 2018.

•

Skattepliktiga ersättningar4 följer samma kurva som tidigare år med högst
utbetalning i juni på grund av avslutade vikariat och semesterlönetillägg.

Visar antalet årsarbetare, vilket betyder hur många anställda man skulle ha haft om den faktiska
sysselsättningsgraden summeras till heltidsanställningar.
2 Visar sjukfrånvaron inklusive vård av barn. Visas i procent av arbetstiden.
3 Andelen deltidsanställda visar hur många procent av alla månadsavlönade som har en
deltidsanställning
4 Skattepliktiga ersättningar utgörs av exempelvis löner, men här ingår inte förmåner och skattefria
kostnadsersättningar
1
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•

Lönekostnaderna för 2020 låg lite högre i början på året. Under vår/sommar är
lönekostnaderna i samma nivå som föregående år.
Antalet mertidstimmar5 har under maj till augusti 2020 ökat med totalt 52
timmar mot föregående år.

•

Antalet övertidstimmar6 minskade 2020 jämfört med 2019. På grund av
Corona har ingen sommarskola genomförts. Under juni 2019 ökade övertiden
med cirka 100 timmar jämfört med årets andra månader. Dessa timmar kan
härröras bland annat till den personal som arbetat med sommarskolan.
Övertidstimmarna minskade 2019 med 9,6 procent mot 2018.

•

Vikariekostnaderna7 för januari-augusti 2020 har minskat och ligger betydligt
lägre än motsvarande period 2019. Under vårterminen 2019 var
vikariekostnaderna höga på grund av hög sjukfrånvaro och i augusti 2109
ökade vikariekostnaden igen. Ökningen 2019 i förhållande till 2108 var 8
procent.

•

Den arbetade tiden ligger på 65 procent under januari till augusti 2020, något
lägre än den har legat de senaste två åren: 69 procent 2019 och 72 procent
2018.

Ärendets beredning
Barn- och utbildningsförvaltningen har utifrån underlag från HR-enheten berett
ärendet.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Personaluppföljning redovisas under året för nämnden för perioderna januari-april,
januari-augusti samt för hela året januari-december. Tidigare redovisades perioden
januari-mars, men för att den ska följa samma period som den ekonomiska
redovisningen för första tertialet blir det perioden januari-april istället. Tyvärr kunde
det i år inte redovisas någon personaluppföljning för perioden januari-april.
Underlaget från HR-enheten kan inte göras förrän i mitten på maj, då all rapportering
kring personalen är klar. Nämndens sista möte under våren var den 19 maj.

Mertid är den tid som fullgörs utöver ordinarie sysselsättningstid för deltidsanställda
Övertid är den tid som fullgörs utöver heltidsanställning.
7 Vikariekostnader är kostnad för timavlönade som rings in vid behov, och den anges exklusive
semesterersättning.
5
6
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Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen föreslår att nämnden lägger informationen till handlingarna.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet i sig innebär inga ekonomiska konsekvenser för barn- och
utbildningsnämnden.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Underlag för personaluppföljning januari-augusti 2020

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden

Agneta Arvidsson
Tf förvaltningschef

vingaker.se
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Genom att göra personaluppföljning fås en
kunskap om personalens mående och
förutsättningar. Personalen är de som arbetar
närmast barn och ungdomar och personalens
resultatmål stämmer väl överens med
kommunfullmäktiges ”skolmål”.

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

vingaker.se
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Genom att göra personaluppföljning fås en
kunskap om personalens mående och
förutsättningar. Personalen är de som arbetar
närmast barn och ungdomar och personalens
resultatmål stämmer väl överens med
kommunfullmäktiges ”skolmål”.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☒

Nej ☐

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

Barn i förskolan och elever i grundskolan.

2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☒
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?

Både flickor och pojkar tas om hand och undervisas av personalen på
förskolan och grundskolan.

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐

vingaker.se
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På vilket sätt?

Genom att göra personaluppföljning fås en kunskap om personalens mående
och förutsättningar. Personalen är de som arbetar närmast barn och ungdomar
och personalens resultatmål är bland annat att få alla barn och elever att känna
trygghet och att de har arbetsro i de olika verksamheterna.

HR

PERSONALUPPFÖLJNING

Åsa Glimring

200914

Personaluppföljning Barn- och utbildningsförvaltningen
Jämförelse mellan åren 2018,2019 och 2020 tom augusti

Antalet anställda omräknat till årsarbetare
270
260

Anställda tillsvidare med överenskommen
sysselsättningsgrad omräknat till årsarbetare.

250

2018

240

2019

totalt 226 årsarbetare, under 2018 har

2020

antalet årsarbetare varierat mellan 236 och

230

I början av 2017 hade B&U förvaltningen

246 årsarbetare.
Jan-19 249st. och sista dec-19 260st. ger

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

220

en ökning på 14 årsarbetare under 2019
Under jan-aug- 20 ökning med +2 årsarbetare
totalt 262 årsarbetare

Sjukfrånvaro i % av arbetstiden
25
Total sjukfrånvaro för samtliga månads-

20

avlönade räknat i procent av arbetstiden.
Genomsnittliga siffran 1/1-31/12-17 = 6,95%

15
2018

2018 (1/1-31/12) = 5,5 %

10

2019

2019-års sjukfrånvaro i genomsnitt = 8,08%

5

2020

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

0

2020 års genomsnitt jan-aug =10,16%
2019 års genomsnitt jan-aug =7,60%
2018 års genomsnitt jan-aug =
5,61%
Under mars-20 var sjukfrånvaron på 19,69%
och aug-20 = 4,04%

Andel deltidsanställda i procent
25
Andelen deltidsanställda i B&U i jan-17
20

visar 21,7, i december 2018
hade 18,2% av tillsvidare en

15

deltidsanställning.

10
5

2018

Dec-19 är 17,6% deltidsanställda.

2019

Under jan-aug-20 låg snittet på 17,6%

2020

deltidsanställda.

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

0

Skattepliktiga ersättningar per månad
12000000

Diagrammet visar skattepliktiga ersättningar

10000000

exkl. sociala avgifter, förmåner och skattefria
kostnadsersättningar.

8000000
2018
2019
2020

6000000
4000000

År 2017 uppgick ersättningarna (lön mm)
exkl. sociala avg. till 94,2 mkr, 2018 uppgick
summan för ersättningarna till 100,2 mkr.
Skattepliktiga ersättningar följer

2000000

samma kurva som tidigare år med högst
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

0

utbetalning i juni p g a avslutade vikariat
och semesterlönetillägg. Dec-18 utbetalades
retroaktiv lön ut till lärare beräknat från april.
Genomsnittligt utbetald lön 2019 8,8
mkr/månad.
Lönekostnaderna för 2020 låg lite högre i början
på året. Under vår/sommar är lönekostnaderna
samma nivå jämfört med föregående år.

Mertid, antal timmar
350

Mertid är den tid som fullgörs utöver

300

ordinarie fastställd sysselsättningsgrad för

250

deltidsanställda. Timmarna kompenseras
med tid mot tid eller med timlön.

200
150
100

2018

Under 2017 utfördes totalt cirka 3715

2019

mertidstimmar. Under 2018 utfördes totalt

2020

1791 mertidstimmar

50

Mertiden sjunker kraftigt under sommaren.
Under 2018 har mertiden minskat

0
Jan Mar Maj Jul

med 48,2% mot 2017. Högsta mertiden 2019

Sep Nov

låg på 126h i juni och lägsta i aug-18 med 1,5h
706h 2019 ger minskning på 39,4% mot 2018
2020 års mertid har under maj- aug ökat
med totalt 52h mot föregående år
(ökning inom Förskola, 7-9 och Högsjöskola)

Övertid, antal timmar
160

Övertid är timmar som fullgörs utöver heltids-

140

anställning. Under 2017 utfördes totalt cirka

120

935 övertidstimmar och under 2018 utfördes

100
80

2018

60

2019

40

2020

20

460 övertidstimmar, 2019 440 övertidstimmar
2018 ligger övertidstimmarna (460)
på 49,1 % mindre jämfört 2017.
2019 minskade med 9,6% mot 2018.
Juni-19 ökade övertiden med ca 100h mot

0
Jan Mar Maj

Jul

Sep Nov

årets andra månader.
Efter sommaren har ligger övertiden
i snitt på 15h/månad.
2020-års övertid har minskat jämfört
föregående år.

Vikariekostnader exkl. sem. ersättning
800000
700000

Vikariekostnad är timavlönde som inrings vid
behov när ordinarie personal är sjuk, sem mm.

600000

2017 uppgick vikariekostnaden till 5,4 mkr

500000

Vikariekostnaderna för 2018 (5,2 mkr) visar en

400000

2018

300000

2019

200000

2020

100000

minskning på 1% jämfört mot 2017.
Feb-19 och höst-19 ökade vikariekostnaden
högre frånvaro med totalt 6,3 mkr för 2019
en ökning med totalt 1,1 mkr (8%) 2019
jämfört
med 2018
Totalt för 2020 under jan-aug har vikarie

0
Jan Mar Maj Jul Sep Nov

tillsättningen minskat.

Frånvaro månadsavlönad grund- och förskola per år
3500000
Frånvaro ordinarie personal vid sjuk, sem och

3000000

föräldraledighet. Högsta frånvaro månaden

2500000

feb för förskola och grundskola feb-16

2000000

Under sommarmånaderna sjunker frånvaron

1500000

inom både grund- och förskola.

1000000

2017 har förskolan 6,2% högre frånvaro

500000

än grundskolan

0

2018 ligger förskolan 7,1 % högre
2018
Förskola

2019
2020
Grundskola

än grundskolan
2019 har förskolan 1% högre frånvaro
2020 frånvaro är stabil och en ökning
från aug.på förskolan, inget oroväckande.

Cirkeldiagrammen visar Arbetad tid i % av årsarbetare år 2018-2020

Arbetad tid och frånvaro 180101-180831
Semester
8%

Sjukdom
5%

Föräldraledig
3%
Tillfällig vård av
barn
1%
Övrig frånvaro
4%

Arbetad tid
72%

Tidsbeg sjukers
0%

Ferie/upphåll
7%
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Sjukdom

Föräldraledig

Tillfällig vård av barn
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Tidsbeg sjukers

Ferie/upphåll
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Arbetad tid och frånvaro 190101-190831
Arbetad tid
69%

Sjukdom
6%

Semester
8%

Föräldraledig
3%

Övrig frånvaro
5%

Semester
Föräldraledig
Övrig frånvaro
Ferie/upphåll

Tillfällig vård av
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0%
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0%
9%
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Tillfällig vård av barn
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Arbetad tid och frånvaro 200101-200831
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65%

Semester
Sjukdom
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Föräldraledig
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0%
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Föräldraledig
Övrig frånvaro
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-21

91 ()

BoU § XX

BU 2020/120

Budget 2021
Förslag till beslut
Förslag till Barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner budgetramar för 2021.
Sammanfattning av ärendet
Eftersom ramen är oförändrad innebär detta besparingar för våra egna verksamheter. I
årets budget finns inte några uppräkningar för löner och hyreskostnader, samt externa
kostnader såsom skolskjuts, särskolor, gymnasieskola och köp av platser i annan
kommun och friskolor. De påverkbara kostnaderna för verksamheterna är främst
personalkostnader där en minskning av dessa kan påverka både skolresultat, kvalité
och arbetsmiljö inom verksamheterna.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-10-07

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

11
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-10-15
Handläggare

Jan Karlsson
0151 - 191 14
Jan.Karlsson2@vingaker.se
Diarienummer

BU 2020/120

Budget 2021
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner budgetramar för 2021.
Drift- och investeringsbudget
Eftersom ramen är oförändrad innebär detta besparingar för våra egna verksamheter. I
årets budget finns inte några uppräkningar för löner och hyreskostnader, samt externa
kostnader såsom skolskjuts, särskolor, gymnasieskola och köp av platser i annan
kommun och friskolor. De påverkbara kostnaderna för verksamheterna är främst
personalkostnader där en minskning av dessa kan påverka både skolresultat, kvalité
och arbetsmiljö inom verksamheterna.
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Driftbudget 2021 tkr

Verksamhet
Förvaltningskansli
Kulturskola
Öppen förskola
Förskola
Pedagogisk omsorg
Fritidshem
Förskoleklass

2019
2 019
-1 400
3 012
394
47 689
562,61
13 710
5 117

KF Budget
2020
2 020
-3 283
3 122
401
49 567
563
12 321
5 205

Grundskola 1-6
Grundskola 7-9
Grundsärskola
Gymnasieskola IM
Summa
Gymnasieskola
Gymnasiesärskola
Totalsumma
Elever/barn

61 808
39 747
5 744
1 180
177 562
41 473
4 837
223 872
2 523

62 389
41 924
5 744
1 202
179 156
42 314
4 837
226 307
2 455

2021
2 021
8 201
3 217
401
51 420
0
12 151
5 150

Resursbehov 2021–2022
2021
2022
2023
2 021
2 022
2 023
8 365
8 532
8 703
3 281
3 347
3 413
409
418
426
52 449
53 498
54 567
0
0
0
12 394
12 641
12 894
5 253
5 358
5 465

56 566
57 697
58 851
60 028
37 187
37 930
38 689
39 463
5 744
5 859
5 976
6 095
883,758 901,4332 919,4618 937,8511
180 920 184 538 188 229 191 993
42 314
46 673
49 086
47 972
4 837
4 934
5 032
5 133
228 071 236 145 242 347 245 098
2 540

Investeringar 2021 tkr
Budget 2020
Investeringar enligt kommunplan 2020

600

Budget 2021
600

Investeringsbudget fördelas under vårterminen 2021 av förvaltningschef.

vingaker.se

3 (14)

Konsekvensbeskrivning:

Nämnd: Barn- och Utbildningsnämnden
Nämndens budgetram enligt KF i tkr är: 185 757 tkr exkl. gymnasieskola för 2021.
Gymnasieskolans budget uppgår till 42 314 med förslag på äskande om 4 359 tkr.
RAM 2021 enligt
Avser Justering Justering
Justering Justering
KF § 124 gymnasiet skatter pensioner avskrivningar
PO
Finansen
576 723
2 696
-266
891
2 555
KS
-105 138
-1 416
-372
KoF
-15 806
72
-52
Sam
-5 943
266
-38
BoU
-226 307
42 314
-892
-872
Gymansiet
0
-42 314
0
SoC
-220 483
79
-1 221
Summa
3 046
0
2 696
-266
-1 000
0

BoU
Gymnasiet
Gymn. sär
Summa

-226 307

47 151
42 314
4 837

-892

NY RAM
År 2021
582 599
-106 926
-15 786
-5 715
-185 757
-42 314
-221 625
4 476

År 2023
609 164
-107 293
-15 786
-5 715
-185 757
-42 314
-223 183
29 116

-872 -180 920 -180 920 -180 920
-42 314
-4 837
-228 071

1. Verksamhet/område: Förskola
Beskrivning av konsekvensen:
Minskad personaltäthet
- Barn får mindre tid och stöd av pedagoger
- Möjlighet till planeringstid minskar
- Ökad belastning för ordinarie personal
- Risk för ökad sjukfrånvaro
Fler barn per avdelning
- Ökad ljudnivå för barn och pedagoger
- Ökad stress för barn och pedagoger
- Möjlighet att dela barngrupp för undervisning minskar
Minskad vikarietillsättning
- Utvecklingsarbete kan inte genomföras i samma utsträckning
En avdelning stängd under höstterminen
- Barn byter avdelning och personal då avdelningar öppnas/stängs
Längre sommarstängning och endast en förskola öppen.
- Försämrad service till kommuninvånare
Minskat statsbidrag för Mindre barngrupper
- Risk för återbetalning

År 2022
593 587
-107 293
-15 786
-5 715
-185 757
-42 314
-222 404
14 318
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Förslag på åtgärder
Åtgärdsförslag behandlad av nämnd under våren och fortsatta effektiviseringar.
2. Verksamhet/område: Grundskola
Beskrivning av konsekvensen
Risk för försämrade kunskapsresultat och sämre meritvärden genom:
Minskat antal resurspedagoger/assistenter
- Stödet i Särskild undervisningsgrupp för elever med diagnos och särskilda behov
minskar
Större klasser
- Elever får mindre tid och stöd av pedagoger
- Ökad stress och mindre stöd till enskild elev
- Minskad arbetsro
- Risk att elever väljer andra skolor utanför kommunen
Färre halvklasstimmar
- Praktiska, laborativa moment kan inte genomföras i samma utsträckning
- Tidig läsinlärning kan inte genomföras individuellt eller i mindre grupper
Ökad arbetsbelastning för all personal
- Risk för ökad sjukfrånvaro
- Risk för ökad personalomsättning
Förslag på åtgärder
Åtgärdsförslag behandlad av nämnd under våren och fortsatta effektiviseringar.
3. Verksamhet/område: Gymnasieskola
Beskrivning/konsekvens
Förslag på åtgärder

Förslag om äskande för gymnasiet 4 359 tkr för 2021och planera resursbehov framåt
utifrån befolkningsprognos.

3. Verksamhet/område: Kulturskola
Beskrivning/konsekvens
Minskad service till kommuninvånare

-

Körer som kommit barn till del över hela kommunen tas bort
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-

Dramapedagog försvinner
Minskat antal dansgrupper
Minskat arbete mot skolor (delar i projekt framtidstro)
Inställt Dreamcamp 2021 (del i projekt framtidstro)
Integrationsarbete för att öka deltagande av elever med annan bakgrund
minskar i omfattning

Förslag på åtgärder
Åtgärdsförslag behandlad av nämnd under våren och fortsatta effektiviseringar.

Resursbehov

Verksamhet
Förvaltningskansli
Kulturskola
Öppen förskola
Förskola
Pedagogisk omsorg
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola 1-6
Grundskola 7-9
Grundsärskola
Gymnasieskola IM
Summa
Gymnasieskola
Gymnasiesärskola
Totalsumma

2021
Behov tkr
8 365
3 281
409
52 449
0
12 394
5 253
57 697
37 930
5 859
901
184 538
46 673
4 934
236 145

Åtgärder/
Besparing
164
64
8
1 028
0
243
103
1 131
744
115
18
3 618
4 359
97
8 074

2022
Behov tkr
8 532
3 347
418
53 498
0
12 641
5 358
58 851
38 689
5 976
919
188 229
49 086
5 032
242 347

2023
Åtgärder/ Behov tkr Åtgärder/
besparing
besparing
167
8 703
171
66
3 413
67
8
426
8
54 567
1 049
1 070
0
0
0
248
12 894
253
105
5 465
107
1 154
60 028
1 177
759
39 463
774
117
6 095
120
18
938
18
3 691
191 993
3 765
2 413
47 972
-1 114
99
5 133
101
6 202
245 098
2 751

Tabellen beskriver en årlig kostnadsökning vilket ger ett besparingsbehov om 17 027
tkr för perioden vid oförändrad budget.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts på BoU förvaltningen
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Budget 2021
Förvaltningens ståndpunkt
Nämndbeslut
Ekonomiska konsekvenser
Inga
Skäl till beslut
Årligen återkommande
Avgift
Nej
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Barn och utbildningsförvaltningen

Agneta Arvidsson

Eva Karlsson

Tf Barn- och utbildningschef

Kanslichef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.

Budgetramar enligt kommunplan 2020.

Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.
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Kommunplan 2020
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☒

Nej ☐

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

Ja, alla i kommunen.

2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☒
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?

Verksamheterna ska vara lika för alla barn.

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
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14 (14
)

På vilket sätt?

Budgeten är fördelad på bästa sätt för att sätta barn och ungdomar i främsta
rummet.
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-21

BoU § XX

92 ()

BU 2020/231

Budget 2021 – äskande för gymnasiet
Förslag till beslut
Förslag till Barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunstyrelsen om en utökad ram för
gymnasiets kostnader.
Sammanfattning av ärendet
I den totala budgeten för gymnasiet ingår kostnader för köp av platser för
gymnasieundervisning på andra orter; både kommunala och fristående utförare.
Ytterligare kostnader som skall täckas av gymnasiebudgeten är köp av platser med
tilläggsbelopp inom gymnasiet som finns i kommunens regi. De asylsökande som går
gymnasieprogram täcks delvis av intäkt från Migrationsverket.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-10-07

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-10-07
Handläggare

Jan Karlsson
0151–19114

Jan.karlson2@vingaker.se
Diarienummer

BU 2020/231

Budget 2021 - äskande för gymnasiet
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunstyrelsen om en utökad ram för
gymnasiets kostnader.
Beskrivning av ärendet

I den totala budgeten för gymnasiet ingår kostnader för köp av platser för
gymnasieundervisning på andra orter; både kommunala och fristående utförare.
Ytterligare kostnader som skall täckas av gymnasiebudgeten är köp av platser med
tilläggsbelopp inom gymnasiet som finns i kommunens regi. De asylsökande som
går gymnasieprogram täcks delvis av intäkt från Migrationsverket.

Elevantal
Tabell över elevantal specificerat per gymnasieform och ålder

Budgeterat antal
elever:

Budget
2020

16–19 år
Gymnasieprogram

384,5

Ht
Utfall
2020
380

Vt
2021

Ht
2021

Budget
2021

380

375

377

Kostnader
I nedanstående tabell visas den befintliga budgetram för gymnasiet som det finns
budgettäckning för. Uppgifterna i tabellen ligger till grund för barn- och
utbildningsnämndens beräkning av ytterligare behov av ekonomiska resurser till
gymnasieskolan inför budgetåret 2021.
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Budget tkr (tkr)
Intäkter gymnasiet
Gymnasiekostnader
program
Resebidrag och
inackordering, resor
kollektivtrafik samt
försäkringsavgift.
Totalt

Budget
Behov
2020
2021
-2 239
-1 267
42 022
45 559
2 530

2 381

42 314

46 673

Snittkostnad/elev i gymnasieprogram
Snittkostnad per elev
2020
(kr)
Per månad
10 012
Per termin
60 073
Per år
120 846

Budgetbehov
I tabellen nedan visas en översikt av budgetbehov 2021 - 2023.
Budgetbehov (tkr)
2020
2021
2022
Förändring antal elever
+12
Total budget 2020
42 314
46 673
49 086
Beräknade
gymnasiekostnader
Diff budget:
Intäkter
Avsaknad av budget

47 940
5 626
-1 267
4 359

Ärendets beredning
Ärendet har beretts på BoU förvaltningen
Avstämning med andra förvaltningar:

2023
-17
47 972
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☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Budget 2021
Förvaltningens ståndpunkt
Nämndbeslut
Ekonomiska konsekvenser
Inga
Skäl till beslut
Årligen återkommande
Avgift
Nej
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Barn och utbildningsförvaltningen

Agneta Arvidsson
Tf förvaltningschef, Barn- och Utbildningsförvaltningen
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.

Budgetramar enligt kommunplan 2020 med
tilläggsäskande.

Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.
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Kommunplan 2020
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☒

Nej ☐

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

Ja, alla i kommunen.

2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☒
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?

Verksamheterna ska vara lika för alla barn.

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
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På vilket sätt?

Budgeten är fördelad på bästa sätt för att sätta barn och ungdomar i främsta
rummet.
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-21

93 ()

BoU § XX

BU 2020/228

Sammanträdestider 2021
Förslag till beslut
Förslag till Barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden antar förslag till sammanträdestider för barn- och
utbildningsutskottet och barn- och utbildningsnämnden år 2021.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår följande sammanträdestider för barn- och
utbildningsutskottet och barn- och utbildningsnämnden under år 2021:

Utskott

Nämnd

Kl. 13.00 onsdagar
27/1
24/2
5/5

Kl. 15.00 onsdagar
10/2
10/3
19/5

Juni och juli sammanträdesfria månader
8/9
6/10
1/12

22/9
20/10
15/12

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-10-06

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

13
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-10-06
Handläggare

Alan Grande
0151-191 22
alan.grande@vingaker.se
Diarienummer

BU 2020/228

Sammanträdestider 2021

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden antar förslag till sammanträdestider för barn- och
utbildningsutskottet och barn- och utbildningsnämnden år 2021.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår följande sammanträdestider för barn- och
utbildningsutskottet och barn- och utbildningsnämnden under år 2021:
Utskott
Kl. 13.00 onsdagar

Nämnd
kl. 15.00 onsdagar

27/1
24/2
5/5

10/2
10/3
19/5

Juni och juli sammanträdesfria månader
8/9
6/10
1/12

22/9
20/10
15/12

Ärendets beredning
Ärendet har handlagts av barn- och utbildningsförvaltningen
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
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Bakgrund
Inför varje nytt år ska barn- och utbildningsnämnden besluta om sammanträdestider
för det nästkommande året
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningens förslag utgår ifrån övriga nämnders och kommunstyrelsens förslag till
sammanträdestider, så att sammanträdestider inte krockar och handlingar kan
expedieras i tid för behandling i Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser av förslaget.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen

Agneta Arvidsson
Tf. Barn- och utbildningschef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☐

Nej ☒

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?
Sammanträdesplaneringen är en administrativ åtgärd som inte direkt påverkar
barn. Dock har hänsyn tagits till bl.a. skollov i planeringen.

2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-21

94 ()

BoU §

Delegationsbeslut
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger delegationsbesluten till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden tar del av sammanställningen av delegationsbeslut.
Beslutsunderlag
Sammanställning av delegationsbeslut, 2020-10-14

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-21

BoU § XX

95 ()

BU 2019/21
BU 2020/49
BU 2020/219
BU 2020/223

Delgivningar
Förslag till beslut
Förslag till Barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Beslut om redovisning av statsbidrag
Skolverket har beslutat att godkänna Vingåkers kommuns redovisning av statsbidrag
för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling för 2019.
Skolinspektionens beslut i efter kvalitetsgranskning av klagomålshantering i
Vingåkers kommun
Skolinspektionen har fattat beslut i efter kvalitetsgranskning av klagomålshantering i
Vingåkers kommun
Beslut om kommunal utvecklings- och serviceplan
KF § 91 - Kommunfullmäktige har 2020-09-14 tagit beslut om Kommunal
utvecklings- och serviceplan för Vingåkersbygden
Kontrollrapport för livsmedelskontroll av förskola
Samhällsbyggnadsnämnden har 2020-09-30 utfört en livsmedelskontroll på förskola i
Vingåker.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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