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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-16

99 ()

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

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-12-16

Datum för anslagsuppsättande

2020-12-xx

Datum för anslagsnedtagande

2021-01-xx

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

………………………………………………………………
Alan Grande

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-16

100 ()

BoU §

Godkännande av 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

2020-12-16

101 ()

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

2020-12-16

BoU §

102 ()

BU 2020/239

Liv och hälsa ung 2020
Förslag till beslut
Förslag till Barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
I Sörmland erbjuds vart tredje år alla grundskolor med elever i skolår 7 och 9 samt alla
gymnasieskolor med elever i år 2 att delta i undersökningen Liv & hälsa ung. Under
våren 2020 genomförde Region Sörmland undersökningen för sjunde gången. Syftet
med undersökningen är att beskriva ungdomarnas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.
Förvaltningschef, rektor för Slottsskolan 7-9 och chef för centrala elevhälsan redovisar
undersökningen muntligt vid sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-16

BoU §

103 ()

BU 2020/260

Information om skolmat
Förslag till beslut
Förslag till Barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
På nämndens sammanträde den 23/9 2020 (BoU §68/2020) ställde Ulrika Grave (SD)
tre frågor riktade till mat och måltider. Den första frågan var varför vuxna kontrollerar
och begränsar mängden mat för elever. Den andra frågan var vem som planerar
matsedeln på Slottsskolan 7-9 och den tredje frågan var om elevers åsikter beaktas när
matsedeln planeras.
Susanne Jaktlund, måltidschef, svarar följande:
” Vi på Mat & Måltider begränsar inte mängden mat eleven äter. Men vi uppmuntrar
eleverna att äta en komplett måltid samt att börja med en rimlig portion och sen hämta
mer om man är mer hungrig. Det förekommer ”mattävlingar” vid vissa maträtter där
det har hänt att vi sagt ifrån. Jag tror rekordet är 42 pannkakor, vilket vi inte tycker än
rimlig mängd. Under Corona, när eleverna har haft extra håltimmar på grund av sjuka
lärare, har vi också nekat elever som kommit för tredje gången för att äta skollunch.
Två gånger om dagen har vi sagt ok till, men vi vill gärna undvika trängsel i
restaurangen. Detta gäller på högstadiet där eleverna inte äter tillsammans med vuxna.
Gällande Slottsskolan 7-9 har vi i skolan som uppdrag att uppmuntra till nyfikenhet
för nya maträtter och en mer hållbar konsumtion. Därför serverar vi ofta lite
utmanande maträtter, samtidigt som vi varje dag även erbjuder tryggare maträtter som
de flesta elever är vana att äta. Vår pedagogik utgår från ett positivt förhållningssätt,
där vi låter eleverna successivt testa nya rätter med smakskedar och uppmuntran.
Samtidigt som ett tryggt val alltid erbjuds. Eftersom vi serverar flera rätter är det
lättare för varje individ att hitta något man tycker om. Men självklart uppskattar inte
varje elev alla dagens val.
Att vara med på elevråd är något vi på Mat & Måltider gärna vill. Det fungerar dock
väldigt olika på olika skolor. I Marmorbyn har samarbetet mellan kock och rektor
fungerat väldigt bra och kocken har varit ute i alla klasser och pratat. På Slottsskolan
7-9 har vi erbjudit oss att vara med ett antal gånger, men väntar fortfarande på
inbjudan. Även på Sävstaskolan är vi med varje år. Bra om vi kan hitta en likvärdighet
på alla skolor gällande elevinflytande.”
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-11-18

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-11-18
Handläggare

Eva Karlsson
0151-19111
eva.karlsson@vingaker.se
Diarienummer

BU 2020/260

Information om skolmat
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
På nämndens sammanträde den 23/9 2020 (BoU §68/2020) ställde Ulrika Grave (SD)
tre frågor riktade till mat och måltider. Den första frågan var varför vuxna kontrollerar
och begränsar mängden mat för elever. Den andra frågan var vem som planerar
matsedeln på Slottsskolan 7-9 och den tredje frågan var om elevers åsikter beaktas när
matsedeln planeras.
Susanne Jaktlund, måltidschef, svarar följande:
” Vi på Mat & Måltider begränsar inte mängden mat eleven äter. Men vi uppmuntrar
eleverna att äta en komplett måltid samt att börja med en rimlig portion och sen hämta
mer om man är mer hungrig. Det förekommer ”mattävlingar” vid vissa maträtter där
det har hänt att vi sagt ifrån. Jag tror rekordet är 42 pannkakor, vilket vi inte tycker än
rimlig mängd. Under Corona, när eleverna har haft extra håltimmar på grund av sjuka
lärare, har vi också nekat elever som kommit för tredje gången för att äta skollunch.
Två gånger om dagen har vi sagt ok till, men vi vill gärna undvika trängsel i
restaurangen. Detta gäller på högstadiet där eleverna inte äter tillsammans med vuxna.
Gällande Slottsskolan 7-9 har vi i skolan som uppdrag att uppmuntra till nyfikenhet
för nya maträtter och en mer hållbar konsumtion. Därför serverar vi ofta lite
utmanande maträtter, samtidigt som vi varje dag även erbjuder tryggare maträtter som
de flesta elever är vana att äta. Vår pedagogik utgår från ett positivt förhållningssätt,
där vi låter eleverna successivt testa nya rätter med smakskedar och uppmuntran.
Samtidigt som ett tryggt val alltid erbjuds. Eftersom vi serverar flera rätter är det
lättare för varje individ att hitta något man tycker om. Men självklart uppskattar inte
varje elev alla dagens val.
Att vara med på elevråd är något vi på Mat & Måltider gärna vill. Det fungerar dock
väldigt olika på olika skolor. I Marmorbyn har samarbetet mellan kock och rektor
fungerat väldigt bra och kocken har varit ute i alla klasser och pratat. På Slottsskolan
7-9 har vi erbjudit oss att vara med ett antal gånger, men väntar fortfarande på
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inbjudan. Även på Sävstaskolan är vi med varje år. Bra om vi kan hitta en likvärdighet
på alla skolor gällande elevinflytande.”

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
Frågorna kring matsituationen kom upp som en övrig fråga på nämndens sammanträde
den 23/9 2020. Förvaltningen fick i uppdrag av nämndens ordförande att föra en
diskussion med chefen för mat och måltid.
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.

"[Klicka och skriv]"

Skolan ska uppmuntra till nyfikenhet för nya
maträtter och en mer hållbar konsumtion
samtidigt som det finns rätter som eleverna
känner igen i skolmatsalarna.

"[Klicka och skriv]"

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.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

En god lunch ökar hälsa och välbefinnande samt
underlättar lärandet.
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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?

Alla barn och elever i Vingåkers förskolor och skolor.

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?

Alla barn och elever erbjuds en variation av olika maträtter.

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

Lunchen är viktig för att barn och elever ska orka med att vara i förskolan och
skolan och delta aktivt i undervisningen.
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-16

BoU §

104 ()

BU 2018/52

Information om samarbete med Skolverket, Samverkan
för bästa skola
Förslag till beslut
Förslag till Barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Sedan 2018 har barn- och utbildningsförvaltningen samarbetat med Skolverket i
Samverkan för bästa skola. Målet med samarbetet är att öka likvärdigheten i
utbildningen och att öka elevernas måluppfyllelse.
I början av november 2020 tecknades ett tilläggsavtal till den ursprungliga
överenskommelsen. Tillägget innebär att den pågående insatsen inom området
styrning och ledning förändras något till följd av den förändrade
ledningsorganisationen inom förvaltningen. Separat handledning och utbildning
kommer nu att ges förvaltningsledningen medan verksamhetsledningen tar över den
insats för förbättring av styrning och ledning som har pågått sedan samarbetet
inleddes.
Tillägget innebär också att en insats som berör det systematiska kvalitetsarbetet
adderats. Insatsen vänder sig till tre målgrupper; barn- och utbildningsnämnden,
förvaltningsledningen och verksamhetsledningen och arbetet inleddes i början av
november. Då genomfördes en gemensam utbildningsinsats till alla målgrupper för att
skapa en delad utgångspunkt. Utbildningen ska sedan åtföljas av ytterligare
samverkanstillfällen som syftar till att omsätta den nya kunskapen till praktik.
Enligt tecknat avtal pågår samarbetet mellan barn- och utbildningsnämnden i Vingåker
och Skolverket till 2021-06-30.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-11-23

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-11-23
Handläggare

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

BU 2018/52

Information om samarbete med Skolverket, Samverkan
för bästa skola
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Sedan 2018 har barn- och utbildningsförvaltningen samarbetat med Skolverket i
Samverkan för bästa skola. Målet med samarbetet är att öka likvärdigheten i
utbildningen och att öka elevernas måluppfyllelse.
I början av november 2020 tecknades ett tilläggsavtal till den ursprungliga
överenskommelsen. Tillägget innebär att den pågående insatsen inom området
styrning och ledning förändras något till följd av den förändrade
ledningsorganisationen inom förvaltningen. Separat handledning och utbildning
kommer nu att ges förvaltningsledningen medan verksamhetsledningen tar över den
insats för förbättring av styrning och ledning som har pågått sedan samarbetet
inleddes.
Tillägget innebär också att en insats som berör det systematiska kvalitetsarbetet
adderats. Insatsen vänder sig till tre målgrupper; barn- och utbildningsnämnden,
förvaltningsledningen och verksamhetsledningen och arbetet inleddes i början av
november. Då genomfördes en gemensam utbildningsinsats till alla målgrupper för att
skapa en delad utgångspunkt. Utbildningen ska sedan åtföljas av ytterligare
samverkanstillfällen som syftar till att omsätta den nya kunskapen till praktik.
Enligt tecknat avtal pågår samarbetet mellan barn- och utbildningsnämnden i Vingåker
och Skolverket till 2021-06-30.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av barn- och utbildningsförvaltningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
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☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Sedan 2018 har barn- och utbildningsförvaltningen samarbetat med Skolverket i
Samverkan för bästa skola. Målet med samarbetet är att öka likvärdigheten i
utbildningen och att öka elevernas måluppfyllelse.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen anser att samarbetet med Skolverket behövs för att hitta och hålla rätt
riktning i arbetet med att utveckla kommunens utbildningsverksamheter för barn och
elever.
Ekonomiska konsekvenser
Tilläggsavtalet innebär att Skolverket ansvarar för att finansiera den tillagda insatsen
via valt lärosäte, medan barn- och utbildningsnämnden står för eventuella övriga
kostnader.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Agneta Arvidsson
Tf. 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.

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.

I linje med Vingåkers landsbygdsstrategi tar
arbetet som sker inom ramen för Samverkan
för bästa skola sikte på likvärdighet. Genom
samarbetet med Skolverket kommer
likvärdigheten inom och mellan Vingåkers
kommunala skolor att öka, så att utbildningen
i kommunens kransorter och i centralorten är
likvärdig.

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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Genom samarbetet med Skolverket förbättras
förutsättningarna för kommunen att ge alla barn och
elever i Vingåker en likvärdig utbildning som leder
till hög måluppfyllelse.
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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?

Barn och elever i nämndens verksamheter, nu och i framtiden.

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?

Samarbetet syftar till att öka likvärdigheten och måluppfyllelsen för alla barn
och elever.

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

Samarbetet syftar till att öka likvärdigheten och måluppfyllelsen för alla barn
och elever.
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-16

BoU §

105 ()

BU 2020/261

Kamerabevakning på Slottsskolan 7-9
Förslag till beslut
Förslag till Barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Syftet med kamerabevakning i skolor är att förebygga och förhindra allvarliga
incidenter och bidra till en trygg skolmiljö.
Under vårterminen har de installerade kamerorna på Slottskolan 7-9 varit avstängda.
De kriterier som gäller för kamerabevakning inomhus är nu uppfyllda och kamerorna
åter igångsatta.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-11-16

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-11-16
Handläggare

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

BU 2020/261

Kamerabevakning på Slottskolan 7-9
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Syftet med kamerabevakning i skolor är att förebygga och förhindra allvarliga
incidenter och bidra till en trygg skolmiljö.
Under vårterminen har de installerade kamerorna på Slottskolan 7-9 varit avstängda.
De kriterier som gäller för kamerabevakning inomhus är nu uppfyllda och kamerorna
åter igångsatta.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts på barn- och utbildningsförvaltningen
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Slottsskolan 7-9 arbetar aktivt mot kränkningar, hot och våld. Situationer där hot, våld,
stölder eller liknande förekommer tas på stort allvar. Kamerabevakning är en del i det
förebyggande säkerhetsarbetet i skolan och ett sätt att förhindra allvarliga incidenter.
Enligt kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen GDPR får
kamerabevakning bedrivas när det finns en rättslig grund för det. Den rättsliga
grunden för kameror i skolan är att alla elever har, enligt skollagen, rätt till en trygg
skolmiljö som präglas av studiero.
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Kamerabevakning på platser dit allmänheten har tillträde kräver tillstånd, till exempel
skolgården och expeditionen därför är kamerorna där ej igång i nuläget.
Film från bevakningen sparas 5 dygn och betraktas som en personuppgift enligt GDPR
och nämnden är personuppgiftsansvarig.
Syftet med kamerabevakning i skolor är att förebygga och förhindra allvarliga
incidenter och bidra till en trygg skolmiljö. Datainspektionen är tillsynsmyndighet när
det gäller kamerabevakning i skolor.

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

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.

Förbättring av elevers arbetsmiljö

"[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]"

God arbetsmiljö för elever och personal
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Möjliggör goda lärandemiljöer

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

32

vingaker.se

6 (9)

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?

Elever på Slottsskolan 7-9

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?

Förbättrad skolmiljö
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-16

BoU §

106 ()

BU 2019/324

Redovisning av erhållna pengar enligt testamente till
Vingåkers kommun
Förslag till beslut
Förslag till Barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
År 2019 erhöll Vingåkers kommun pengar från ett dödsbo. Enligt testamentet var
viljan att pengarna skulle gå till musikklasser inom Vingåkers kommuns skolor.
Eftersom vi inte har rena musikklasser i kommunen föreslog förvaltningen att
pengarna skulle tillfalla Kulturskolan. Kulturskolan arbetar mot samtliga elever inom
förskola och skola med bland annat musik.
Kulturskolans tanke var att genomföra körskoleverksamhet från förskolan upp till
årskurs 9 samt en musikalproduktion. Körsång rimmar väl med musikklasser och
genom att ge pengarna till Kulturskolan skulle vi nå samtliga barn och elever som var
intresserade. På grund av coronapandemin har det inte varit möjligt att genomföra
körskoleprojektet under 2020 varför pengarna förs över till 2021 med förhoppning att
det går att genomföra då.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-11-03

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-11-03
Handläggare

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

BU 2019/324

Redovisning av erhållna pengar enligt testamente till
Vingåkers kommun
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
År 2019 erhöll Vingåkers kommun pengar från ett dödsbo. Enligt testamentet var
viljan att pengarna skulle gå till musikklasser inom Vingåkers kommuns skolor.
Eftersom vi inte har rena musikklasser i kommunen föreslog förvaltningen att
pengarna skulle tillfalla Kulturskolan. Kulturskolan arbetar mot samtliga elever inom
förskola och skola med bland annat musik. Kulturskolans tanke var att genomföra
körskoleverksamhet från förskolan upp till årskurs 9 samt en musikalproduktion.
Körsång rimmar väl med musikklasser och genom att ge pengarna till Kulturskolan
skulle vi nå samtliga barn och elever som var intresserade.
På grund av coronapandemin har det inte varit möjligt att genomföra körskoleprojektet
under 2020 varför pengarna förs över till 2021 med förhoppning att det går att
genomföra då.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med chefen för
kulturskolan.
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
Vingåkers kommun erhöll 2019 ett arv med önskemål om att pengarna skulle
användas till kommunens musikklasser. Barn- och utbildningsnämnden fick i uppdrag
att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att bestämma hur arvet skulle
användas.
Förvaltningens ståndpunkt
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att beloppet förs över till 2021 för att då
förhoppningsvis kunna användas till körverksamhet för barn och elever i förskolor och
skolor.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
"[Klicka och skriv]"

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]"

Bidrar till att samtliga barn och elever i
Vingåkers kommun erbjuds körverksamhet

"[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]"

Att sjunga kan bidra till god hälsa och välbefinnande
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"[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?

Förskolebarn och elever i grundskola.

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?

Alla barn och elever erbjuds körsång, vilket inte är fallet när de måste anmäla
sig till kurser som Kulturskolan anordnar.

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

46

vingaker.se

10 (10
)

På vilket sätt?

Möjliggör för fler barn och elever att delta i körsång.
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-16

107 ()

BoU §

BU 2020/108

Nämndens uppdrag till förvaltningen 2020
Förslag till beslut
Förslag till Barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har under året redovisat fyra uppdrag från nämnden:
•

Att redovisa ekonomiska åtgärder genomförda 2019 samt åtgärdsplan för 2020 för
att få verksamhetens budget i balans. (BU 2020/66 – Beslut den 25/5 2020 BoU
§41/2020)

•

Att se över säkerheten för eleverna som äter i den för allmänheten öppna
skolrestaurangen på Slottsskolan 7-9. (BU 2018/334 – redovisat den 21/10 2020
BoU §75/2020). Rektor har ansvar över säkerheten på skolan och beslutar över
vilka som får tillgång till skolrestaurangen.

•

Att utreda och föreslå nyckeltal för ledningsfunktioner (rektor och biträdande
rektor) inom skola och förskola. (BU 2019/122 – redovisat den 21/10 2020 BoU§
74/2020)

•

Utredning av förändrad F-6-organisation för ökad likvärdighet, förbättrad
måluppfyllelse och främjad integration. (BU 2020/23 – muntlig redovisning av
Åsa Persson den 23/9 2020 BoU § 51/2020). Föreslagna fokusområden för fortsatt
utredning behandlas på detta sammanträde.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-11-03

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-11-03
Handläggare

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

BU 2020/108

Nämndens uppdrag till förvaltningen 2020
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har under året redovisat fyra uppdrag från nämnden.
•

Att redovisa ekonomiska åtgärder genomförda 2019 samt åtgärdsplan för
2020 för att få verksamhetens budget i balans. (BU 2020/66 – Beslut den 25/5
2020 BoU §41/2020)

•

Att se över säkerheten för eleverna som äter i den för allmänheten öppna
skolrestaurangen på Slottsskolan 7-9. (BU 2018/334 – redovisat 21/10 2020
BoU§75/2020) Rektor har ansvar över säkerheten på skolan och beslutar över
vilka som får tillgång till skolrestaurangen.

•

Att utreda och föreslå nyckeltal för ledningsfunktioner (rektor och biträdande
rektor) inom skola och förskola. (BU 2019/122 – redovisat 21/10 2020
BoU§74/2020)

•

Utredning av förändrad F-6-organisation för ökad likvärdighet, förbättrad
måluppfyllelse och främjad integration. (BU 2020/23 – muntlig redovisning
av Åsa Persson 23/9 2020 BoU §51/2020). Föreslagna fokusområden för
fortsatt utredning behandlas på detta sammanträde.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av 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
Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningen ovanstående uppdrag, vilka
utretts under 2020 och presenterats vid olika tillfällen under året.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden betraktar uppdragen som
slutförda och 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.

Insatta åtgärder för att få ekonomin i balans
2020 för våra egna verksamheter.

Säker, god och likvärdig utbildning för alla

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.

51

vingaker.se

4 (10)

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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Utredningar gjorda i syfte att göra det bästa för barn
och elever i Vingåkers kommun.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

53

vingaker.se

6 (10)

"[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]"

56

vingaker.se

9 (10)

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 och elever i förskola och skola i Vingåkers kommun.

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?

Utredning av ledningsfunktion samt organisationen av F-6-skolorna för att
främja likvärdigheten.

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

Ökad likvärdighet, förbättrad måluppfyllelse och främjande av integration.
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-16

108 ()

BoU §

BU 2020/248

Ekonomisk uppföljning januari-oktober 2020
Förslag till beslut
Förslag till Barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Nämnd och förvaltning - Köp av platser visar ett överskott, vilket betyder att vi har
något färre elever i andra kommuner och friskolor än i våras. Försäljning av
verksamhet visar också ett överskott, vilket betyder att vi har fler elever från andra
kommuner i vår verksamhet i höst.
Förskola - I samband med coronapandemin har verksamheten krympts ner med färre
barn och personal under mars och början på april. En avdelning har stängts under
hösten, men kommer behöva öppnas igen under våren, då barnantalet ökar.
Slottsskolan 7-9 - Det är främst ökade personalkostnader som är orsak till det
negativa utfallet. Det beror till stor del på att skolan haft mellan 2 och 4 vikarier inne
varje dag p g a coronapandemin med hög sjukfrånvaro.
Slottsskolan F-6 - Det är främst ökade personalkostnader som är orsak till det
negativa utfallet. Det beror till stor del på att skolan haft vikarier inne p g a
coronapandemin med hög sjukfrånvaro. Elevantalet på skolan har ökat avsevärt inför
höstterminen. Detta har medfört att enheten har varit tvingad att anställa fler personal.
Av det nya elevunderlaget finns flera elever som är i behov av särskilt stöd
Marmorbyn och modersmål - Till ansvarsområdet ska 570 tkr tillföras från
likvärdighetspengarna. Dessa ska täcka en elevassistent och en modersmålslärare.
Elever med stora behov har flyttat in till kommunen eller blivit folkbokförda här så vi
mist ersättningen från hemkommunen. Vikariekostnaderna har ökat under
coronapandemin.
Sävstaskolan - Besparingar har gjorts inför höstterminen och enheten har haft relativt
låg sjukfrånvaro under pandemin.
Elevhälsan - Elevhälsan visar i nuläget ett litet minusresultat, men prognostiserar ett
nollresultat vid årets slut.
Högsjö skola - Besparingar har gjorts inför höstterminen för att komma i budget.
Kulturskolan - Utfallet och prognosen är utifrån att en personal som skulle belasta en
annan verksamhet blev kvar på Kulturskolan.
Gymnasiet - Budgeten är för låg samt att det är fler elever i gymnasieskolan i höst än
i våras.
Särskola - Under året har flera elever skrivits in i både grund- och gymnasiesärskolan.
Det är både våra egna elever som skrivits över till särskolan och nyinflyttade elever.
Två elever går i träningsskola, vilket medför en högre kostnad.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-11-25
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-11-25
Handläggare

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

BU 2020/248

Ekonomisk uppföljning januari – oktober 2020
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Verksamhet

Nettoavvikelse okt, tkr

Prognos dec, tkr

1 961

2 000

505

300

Slottsskolan 7-9

-2 077

-2 500

Slottsskolan F-6

-1 913

-2 000

Marmorbyn och modersmål

-1 337

-1 100

Sävstaskolan

-256

0

Elevhälsa

-137

0

Högsjö skola

-258

0

Kulturskolan

-200

-200

Gymnasiet

-6 044

-7 200

Särskola

-1 394

-1 900

Summa

-11 150

-12 600

-3 712

-3 500

Nämnd och förvaltning
Förskola

Summa exkl gymnasiet och
särkola

Nämnd och förvaltning
Köp av platser visar ett överskott, vilket betyder att vi har något färre elever i andra
kommuner och friskolor än i våras. Försäljning av verksamhet visar också ett
överskott, vilket betyder att vi har fler elever från andra kommuner i vår verksamhet i
höst.
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Förskola
I samband med coronapandemin har verksamheten krympts ner med färre barn och
personal under mars och början på april. En avdelning har stängts under hösten, men
kommer behöva öppnas igen under våren, då barnantalet ökar.
Slottsskolan 7-9
Det är främst ökade personalkostnader som är orsak till det negativa utfallet. Det beror
till stor del på att skolan haft mellan 2 och 4 vikarier inne varje dag p g a
coronapandemin med hög sjukfrånvaro.
Slottsskolan F-6
Det är främst ökade personalkostnader som är orsak till det negativa utfallet. Det beror
till stor del på att skolan haft vikarier inne p g a coronapandemin med hög
sjukfrånvaro.
Elevantalet på skolan har ökat avsevärt inför höstterminen. Detta har medfört att
enheten har varit tvingad att anställa fler personal. Av det nya elevunderlaget finns
flera elever som är i behov av särskilt stöd.
Marmorbyn och modersmål
Till ansvarsområdet ska 570 tkr tillföras från likvärdighetspengarna. Dessa ska täcka
en elevassistent och en modersmålslärare. Elever med stora behov har flyttat in till
kommunen eller blivit folkbokförda här så vi mist ersättningen från hemkommunen.
Vikariekostnaderna har ökat under coronapandemin.
Sävstaskolan
Besparingar har gjorts inför höstterminen och enheten har haft relativt låg
sjukfrånvaro under pandemin.
Elevhälsa
Elevhälsan visar i nuläget ett litet minusresultat, men prognostiserar ett nollresultat vid
årets slut.
Högsjö skola
Besparingar har gjorts inför höstterminen för att komma i budget.
Kulturskolan
Utfallet och prognosen är utifrån att en personal som skulle belasta en annan
verksamhet blev kvar på Kulturskolan.
Gymnasiet
Budgeten är för låg samt att det är fler elever i gymnasieskolan i höst än i våras.
Särskola
Under året har flera elever skrivits in i både grund- och gymnasiesärskolan. Det är
både våra egna elever som skrivits över till särskolan och nyinflyttade elever. Två
elever går i träningsskola, vilket medför en högre kostnad.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts på barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med ekonom.
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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
"[Klicka och skriv]"
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen föreslår att Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till
handlingarna.
Ekonomiska konsekvenser
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.
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]"

I och med coronapandemin har våra
verksamheter varit tvungna att tillsätta
vikarier när ordinarie personal haft hög
sjukfrånvaro. Detta för att säkerställa
tryggheten för barn och elever samt
upprätthålla undervisningen i så hög grad
som möjligt.

"[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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I och med coronapandemin har våra verksamheter
varit tvungna att tillsätta vikarier när ordinarie
personal haft hög sjukfrånvaro. Detta för att
säkerställa tryggheten för barn och elever samt
upprätthålla undervisningen i så hög grad som
möjligt.

"[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?
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-16

109 ()

BoU §

BU 2020/23

Föreslagna fokusområden för vidare utredning, F-6
verksamheten i Vingåkers kommun
Förslag till beslut
Förslag till Barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att utreda en förändrad
organisation av F-6-skolorna i Vingåkers kommun för ökad likvärdighet, förbättrad
måluppfyllelse och främjad integration i februari 2020. Förvaltningen anlitade en
extern utredare som genomförde utredningen under våren.
På nämndens sammanträde i september informerades nämnden om vad
utredningen kommit fram till. Utredningen visar att det finns brister i likvärdigheten
mellan våra skolor, bl.a. när det gäller elevsammansättning, behörighet bland personal,
måluppfyllelse och trygghet. Under hösten fick förvaltningen ta del av utredarens
förslag för vidare utredning av organisationen och fyra fokusområden föreslogs:
•

Hålla i idén om sammanslagning av tätortens F-6-skolor – men skjut den på
framtiden.

•

Förtydliga huvudmannens och förvaltningens riktlinjer för arbetet utifrån det
kompensatoriska uppdraget.

•

Genomföra en genomgripande utvärdering och förstärkning av utbildningen för
nyinvandrade elever.

•

Stärka arbetet med förankring, implementering och utvärderingar av såväl
utbildningsinsatser som andra organisatoriska eller verksamhetsnära förändringar
på skolorna.

Förvaltningen behöver säkerställa likvärdigheten mellan skolorna innan en
sammanslagning kan bli aktuell. Arbete med resursfördelning samt fördelning av
statsbidrag pågår för att kompensera där det behövs. Även en kartläggning över
kommunens mottagande av nyinvandrade elever pågår så att rätt insatser ska kunna
sättas in för denna grupp. Genom den pågående insatsen tillsammans med Skolverket
kommer vi bli bättre på att följa upp och analysera och därmed bättre kunna göra saker
som ger effekt på elevernas resultat och mående.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-11-12
Bilaga, Föreslagna fokusområden för vidare utredning, F-6 verksamheten i Vingåkers
kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-11-12
Handläggare

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

BU 2020/23

Föreslagna fokusområden för vidare utredning, F-6verksamheten i Vingåkers kommun

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att utreda en förändrad
organisation av F-6-skolorna i Vingåkers kommun för ökad likvärdighet, förbättrad
måluppfyllelse och främjad integration, i februari 2020. Förvaltningen anlitade en
extern utredare som genomförde utredningen under våren. På nämndens sammanträde
i september informerades nämnden om vad utredningen kommit fram till. Utredningen
visar att det finns brister i likvärdigheten mellan våra skolor, bl a när det gäller
elevsammansättning, behörighet bland personal, måluppfyllelse och trygghet. Under
hösten fick förvaltningen ta del av utredarens förslag för vidare utredning av
organisationen och fyra fokusområden föreslogs:
•
•
•
•

Hålla i idén om sammanslagning av tätortens F-6-skolor – men skjut den på
framtiden.
Förtydliga huvudmannens och förvaltningens riktlinjer för arbetet utifrån det
kompensatoriska uppdraget.
Genomföra en genomgripande utvärdering och förstärkning av utbildningen
för nyinvandrade elever.
Stärka arbetet med förankring, implementering och utvärderingar av såväl
utbildningsinsatser som andra organisatoriska eller verksamhetsnära
förändringar på skolorna.

Förvaltningen behöver säkerställa likvärdigheten mellan skolorna innan en
sammanslagning kan bli aktuell. Arbete med resursfördelning samt fördelning av
statsbidrag pågår för att kompensera där det behövs. Även en kartläggning över
kommunens mottagande av nyinvandrade elever pågår så att rätt insatser ska kunna
sättas in för denna grupp. Genom den pågående insatsen tillsammans med Skolverket
kommer vi bli bättre på att följa upp och analysera och därmed bättre kunna göra saker
som ger effekt på elevernas resultat och mående.

71

vingaker.se

2 (10)

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
Likvärdigheten och resultaten i svenska skola har försämrats de senaste två
decennierna. Uppföljning och forskning pekar på flera olika orsaker som berör, allt
från lärarutbildningens utformning, otydliga målbeskrivningar i läro- och kursplaner,
bostadssegregation, föräldrars utbildningsbakgrund, bristande kollegialt lärande, få
karriärvägar för lärare mm.
Att kartlägga ett nuläge av likvärdigheten i kommunens F-6-skolor var ett första steg i
att eventuellt genomföra en hopslagning av tätortens skolor för att minska
segregationen och öka likvärdigheten.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen föreslår att Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till
handlingarna.
Ekonomiska konsekvenser
Inga
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Föreslagna fokusområden för vidare utredning, F-6-verksamheten i Vingåkers
kommun (Åsa Persson)

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]"

Alla barn och elever har rätt till en likvärdig
skola.

"[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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Alla barn och elever har rätt till en god utbildning –
oavsett var man bor.

"[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?

Elever i grundskolans åk F-6

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?

Syftet är att kunna erbjuda alla elever en likvärdig skola i kommunen.

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

Syftet är att kunna erbjuda alla elever en likvärdig skola i kommunen.
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Föreslagna fokusområden för vidare utredning, F-6-verksamheten i
Vingåkers kommun
Barn- och utbildningsnämnden har uppdragit åt förvaltningen att utreda en förändrad F-6organisation i syfte att:
•
•
•

öka likvärdigheten,
förbättra måluppfyllelsen och
främja integrationen.

I det följande ges fyra förslag till åtgärder på organisationsnivå. Förslagen utgår från den kartläggning
som genomförts:
1. Håll i idén om en sammanslagning av tätortens F-6-skolor – men skjut den på framtiden.
2. Förtydliga huvudmannens och förvaltningens riktlinjer för arbetet utifrån det
kompensatoriska uppdraget.
3. Genomför en genomgripande utvärdering och förstärkning av utbildningen för nyinvandrade
elever.
4. Stärk arbetet med förankring, implementering och utvärdering av såväl utbildningsinsatser
som andra organisatoriska eller verksamhetsnära förändringar på skolorna.

1. Håll i idén om en sammanslagning av tätortens F-6-skolor – men skjut den på framtiden.
Föreliggande utredning initierades utifrån idén om en omorganisering av tätortens två F-6-skolor,
Sävstaskolan och Slottsskolan . Den innebär att skolorna struktureras om från två F-6-skolor till en F3-skola och en 4-6-skola. Bakgrunden är en oro över en tilltagande skolsegregation och de
konsekvenser detta för med sig för kommunens möjligheter att bereda alla elever möjlighet att nå
utbildningens kunskaps- och värdegrundsmål. Kommunen ser också till skolans samhällsbyggande
funktion - en sammanhållande kraft i ett demokratiskt samhälle. Skolan ses som en plats där elever
med olika bakgrund möts och får möjligheter att skapa gemensamma erfarenheter och förståelse för
varandra.
Åtgärder i syfte att främja integrationen inom ramen för skolverksamheten ligger väl i linje med
prioriterade nationella mål, där utbildningsområdet för åren 2018 till 2028 har målsättningen:
”Minskad segregation, jämlika uppväxt- och levnadsvillkor och goda livschanser för alla”1. Denna
strävan är angelägen då utvecklingen under en längre tid gått åt motsatt håll i Sverige. Vi har en
situation där elever på olika skolor får olika god utbildning. Utvecklingen riskerar att förstärka
strukturella ojämlikheter i samhället och försvåra social rörlighet2.
Kartläggningen visar oss att F-6-skolorna i kommunen är segregerade med avseende på
elevsammansättning. Detta beror på boendesegregeringen – eleverna går i stor utsträckning på den
skola som ligger närmast där de bor. Skolorna i Vingåker har att hantera elevgrupper med mycket
olika förutsättningar att nå målen i läroplanen. Statistiska beräkningar som bygger på
bakgrundsfaktorer kopplade till eleverna anger att 76% av eleverna på Slottsskolan F-6 beräknas nå

1
2

En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning, SOU 2020:28, s. 85.
En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning, SOU 2020:28, s. 85 ff.
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läroplanens mål – jämfört med 59% på Sävstaskolan. Skillnaden kan förväntas öka eftersom allt fler
vårdnadshavare väljer Slottsskolan F-6 före Sävstaskolan för sina barn.
När många elever med mindre gynnsamma förutsättningar för lärande samlas på samma skola
tillkommer skoleffekter. Det innebär att förutsättningarna för utbildning ytterligare försvåras. Vi vet
också att de som påverkas mest av skoleffekterna är den mest utsatta gruppen elever. Ett sätt att
värna dessa elever, men också att höja måluppfyllelsen är att skapa mer heterogena skolor. En
förändring till F-3/ 4–6 inom tätorten skulle medföra en mer allsidig elevsammansättning. Skolverket
är tydliga med att detta underlättar för skolan att genomföra sitt kompensatoriska uppdrag men
också värdegrundsuppdraget.
Den kartläggning som genomförts visar oss dock att Vingåkerskolornas resultat inte överensstämmer
med den nationella bilden. I Vingåker är det skolan med det mest utmanande elevunderlaget som
gör det starkaste resultatet, både vad gäller kunskaps- och värdegrundsuppdraget. Sävstaskolan gör
ett resultat som överskrider det förväntade och resultaten förefaller vara stabila över tid.
Slottsskolan F-6 har både ett elevunderlag med starkare förutsättningar att nå målen för
utbildningen och tillgång till större pedagogiska resurser än Sävstaskolan. Resultaten för utbildningen
är dock inte lika goda som på Sävstaskolan. Det finns en oroväckande utveckling med sjunkande
andel elever som når målen i alla ämnen på Slottsskolan F-6 och vid den senaste betygssättningen
var andelen elever med gymnasiebehörighet lika stor på de bägge skolorna, trots stora olikheter i
elevunderlaget.
Slottsskolan F-6 deltar i den omfattande statliga insatsen Samverkan för Bästa Skola som syftar till att
höja måluppfyllelsen på skolan. Detta innebär att verksamheten har granskats och analyserats av
medarbetarna och skolledningen med stöd från Skolverket. Därefter har olika förslag till förändringar
tagits fram och kompetenshöjande insatser har genomförts och planeras att genomföras. Skolan
befinner sig mitt i en omfattande förändringsfas. Insatsen har ännu inte givit resultat i form av högre
måluppfyllelse.
Mot bakgrund av skolornas olika resultat finns en risk att en förändring av skolorganisationen F-3/4–
6 just nu inte får den önskade effekten. Likvärdigheten kommer att öka med avseende på
elevsammansättningen, men det är oklart hur måluppfyllelsen påverkas. Man riskerar att resultaten
för mer utsatta elevgrupper sjunker. Det är mer rimligt att Slottsskolan F-6 ges tid att implementera
de organisationsförändringar och fortbildningsinsatser skolan beslutat om. När förutsättningarna för
utbildning på Slottsskolan F-6 möjliggör för eleverna att nå målen i läroplanen, i den utsträckning
som kan förväntas utifrån elevunderlaget, kan idén om en förändrad skolorganisation i Vingåker åter
aktualiseras.

2. Förtydliga huvudmannens och förvaltningens riktlinjer för arbetet utifrån det
kompensatoriska uppdraget
En väsentlig del av uppdraget att göra skolan likvärdig handlar om det kompensatoriska uppdraget.
Skolan ska kompensera för de olika förutsättningar och behov som eleverna kliver in i skolan med.
Huvudmannen behöver fördela resurser på ett sådant sätt och i sådan omfattning att elever med
svaga förutsättningar att nå läroplanens mål, får reella förutsättningar göra det. Detta innebär att
resurserna behöver fördelas olika.
Familjebakgrundens betydelse för skolresultaten har ökat i Sverige. Detta försvårar för skolan att
lyckas med det kompensatoriska uppdraget. En stor tillströmning av nyinvandrade elever innebär
ännu större utmaningar i detta avseende. Vingåkers kommuns skolor har, som helhet, ett
elevunderlag som ställer mycket höga krav på utbildningen.
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Andelen elever med eftergymnasialt utbildade föräldrar ligger i Vingåker på 34%. Snittet i riket är
60%. Andelen nyinvandrade elever ligger i Vingåker på 19%; mot 6,6% nationellt. Eftersom
fördelningen inom kommunen utifrån familjebakgrund är mycket ojämn, blir ett aktivt och medvetet
arbete utifrån det kompensatoriska uppdraget är en förutsättning för en likvärdig skola.
Kartläggningen visar oss att tilldelningen av resurser till skolorna i Vingåkers kommun förefaller utgå
mer från en princip om lika stor tilldelning, snarare än en kompensatorisk. Skolorna i kommunen har i
princip lika stor ledningsresurs oavsett hur elevunderlaget ser ut. Skolorna har i stort sett samma
antal lärare, trots att elevernas antal och förutsättningar skiljer sig åt. Skolorna i kommunen med det
mest gynnsamma elevunderlaget har tillgång till störst pedagogiska resurser.
I arbetet med kartläggningen har det framkommit att förvaltningen saknar en klar bild över det egna
resursfördelningssystemet. Detta beror på hög omsättning av tjänstemän inom förvaltningen.
Eventuellt är det så att den enda omfördelning av resurser som sker, är den statligt styrda
fördelningen av medel till nyinvandrade elever, samt det tilläggsbelopp som går ut till elever med
extraordinära stödbehov. På skolnivå försvåras rektors arbete med omfördelning av resurser utifrån
det kompensatoriska uppdraget då både rektorer och förvaltningen saknar kunskap om hur den egna
ersättningsmodellen ser ut och fungerar. Ett nytt system för skolenheternas budget är under
framtagande.
För att öka likvärdigheten för utbildningen inom kommunen behöver förvaltningen fortsätta det
påbörjade arbetet med att synliggöra den fördelning som eventuellt sker. Vilka parametrar styr
tilldelningen av resurser? Och i hur stor omfattning? Hur verkar man som huvudman och förvaltning
för att skolorna, trots stora olikheter i elevunderlaget, har likvärdiga förutsättningar att bereda
eleverna möjlighet att nå läroplanens mål? Vilken information om skolornas resultat behöver
förvaltningen samla in och sammanställa för att utvärdera likvärdigheten?
Med ökad tydlighet inom den egna organisationen i dessa frågor, är det troligt att likvärdigheten
inom utbildningen i kommunen ökar. Man minimerar också risken att kunskap om hur man som
skolkommun vill agera i detta avseende, försvinner när nyckelpersoner lämnar förvaltningen. Därför
föreslås ett framtagande av riktlinjer för huvudmannens tilldelning av resurser till skolverksamheten
utifrån det kompensatoriska uppdraget.

3. Genomför en genomgripande utvärdering och förstärkning av utbildningen för
nyinvandrade elever.
Skolorna i Vingåker gör ett avsevärt sämre resultat än genomsnittet för riket när det handlar om
nyinvandrade elever. I riket som helhet nådde drygt 34% av de nyinvandrade eleverna godkänt i
matematik, engelska och svenska vårterminen 2019. I Vingåker var motsvarande siffra 12,5%. Det är
långt ifrån likvärdigt. Man kan också betrakta kommunens låga resultat för nyinvandrade elever
som problematiskt för integrationen i ett större perspektiv, eftersom skolresultaten i stor
utsträckning påverkar varje persons livsmöjligheter.
De låga resultaten skulle kunna bero på faktorer som skolan inte råder över så som tidigare bristande
skolgång hos eleverna, eller att Vingåker är elevernas första anhalt i Sverige. Men kartläggningen
visar att det finns utvecklingsmöjligheter när det handlar om:
•
•
•
•
•

rutiner för och genomförande av kartläggning,
mottagande på skolorna,
förutsättningar för språkinriktad undervisning
organisation av samverkan mellan ämneslärare och studiehandledare
modersmålslärares och studiehandledares arbetsplatstillhörighet
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Det finns en uttalad ambition hos skolledningen i kommunen att undervisningen som tillhandahålls
på skolorna ska vara inkluderande, med vilket man avser att eleverna i stor utsträckning ska kunna
delta i undervisningen inom klassens ram. Trots detta uppger en högre andel av lärarna i kommunen,
jämfört med andra huvudmän, att så inte är fallet. Det är troligt att den bristande inkluderingen till
stor del beror på att ingen utbildning i språkinriktad undervisning genomförts på skolorna.
Det finns alltså mycket som talar för att måluppfyllelsen och därmed också likvärdigheten skulle
kunna förbättras för utbildningen riktad till de nyinvandrade eleverna. För kommunen som helhet
berör detta en femtedel av eleverna. Därför föreslås en genomgripande utvärdering samt
framtagande av en plan för förändring för utbildningen av nyinvandrade elever.

4. Stärk arbetet med förankring, implementering och utvärdering av såväl
utbildningsinsatser som andra organisatoriska eller verksamhetsnära förändringar på
skolorna.
Ett flertal insatser i syfte att höja måluppfyllelsen och öka likvärdigheten har genomförts, genomförs
eller planeras att genomföras på olika nivåer i skolsystemet i kommunen. Återkommande i samtal
med aktörer på alla nivåer i skolsystemet dyker dock frågan om brister i förankring, implementering
och utvärdering upp. Det finns en stor vilja att identifiera utvecklingsområden och genomföra olika
typer av insatser. Men samtidigt en frustration över att det sedan inte tillämpas eller landar i
verksamheterna eller i alla klassrum. Att mål inte följs upp och utvärderas på ett bra sätt framgår
också med tydlighet i den senast genomförda enkäten hos skolans och förvaltningens medarbetare.
Kartläggningen ger inga svar på hur man bäst går tillväga för att hitta mer framgångsrika sätt att
arbeta. Däremot genererar kartläggningen en del frågor som möjligtvis kan användas för att komma
vidare i arbetet:
•
•
•
•

•
•
•

Finns det en översiktsplan över skolornas fortbildningsinsatser?
Har översiktsplanen sin grund i en kartläggning över behoven?
Finns det en plan för hur fortbildningsinsatser förankras - så att förutsättningar ges för att de
landar i klassrumspraktiken?
Hur tar man reda på om olika insatser fyller sitt syfte/ leder till det uppsatta målet?
(exempelvis arbetet med värdegrund på Högsjö skola, fortbildning kring betyg och
bedömning på Slottsskolan F-6, införandet av 2 klasser – 3 lärare på Slottsskolan F-6, centrala
elevhälsans EHM-medverkan ute på skolorna)
Hur kan arbetet med skolornas kvalitetsredovisningar och verksamhetsplaner tajtas till så att
kopplingen mellan uppsatta mål, aktiviteter och utvärdering stärks?
Hur kan rektorerna agera för att öka lärarnas förtrogenhet med skolenkäterna?
Behöver kunskap om förankring, implementering och utvärdering tillföras på olika nivåer i
skolorganisationen?

Frågan om förankring, implementering och utvärdering är stor och genomsyrar hela organisationen.
Den är en förutsättning för ett framgångsrikt systematiskt kvalitetsarbete. Därför föreslås att ett ökat
fokus riktas mot dessa frågor från barn- och utbildningsförvaltningens förvaltningsledningsgrupp.
Utredare Åsa Persson

84

vingaker.se

Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-16

BoU §

110 ()

BU 2020/120

Detaljbudget 2021
Förslag till beslut
Förslag till Barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner detaljbudget och investeringsbudget för
2021.
Sammanfattning av ärendet
KF:s beslutade budget för 2021 och flerårsplan 2022–2023 som fastställdes
2020-11-23 är: 233 680 tkr. Investeringsbudget fastställdes till 600 tkr.
I den konsekvensbeskrivning för budget 2020 som gjordes under hösten 2020, finns
varje verksamhetsområde beskrivet utifrån platsbehov, strukturella förändringar,
lagkrav mm samt investeringsbehov
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-12-07
Bilaga, Budget BoU 2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-12-07
Handläggare

Jan Karlsson
0151-191 14
Jan.karlsson2
Diarienummer

BU 2020/120

Detaljbudget 2021
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner detaljbudget och investeringsbudget för
2021.
Sammanfattning av ärendet
KF:s beslutade budget för 2021 och flerårsplan 2022-2023 som fastställdes 2020-1123 är: 233 680 tkr. Investeringsbudget fastställdes till 600 tkr.
I den konsekvensbeskrivning för budget 2020 som gjordes hösten 2020, finns varje
verksamhetsområde beskrivet utifrån platsbehov, strukturella förändringar, lagkrav
mm samt investeringsbehov.
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

Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen föreslår att barn- utbildningsnämnden godkänner detaljbudget och
investeringsbudget för 2021.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.
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Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Budget BoU 2021

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.

Budgeten anger resursfördelning mellan
BoU´s verksamheter och anger hur mycket
varje chef har att bedriva verksamhet för.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.

88

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]"

"[Klicka och skriv]"
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Budgeten anger resursfördelning mellan BoU´s
verksamheter och anger hur mycket varje chef har
att bedriva verksamhet för

"[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]"

91

vingaker.se

7 (9)

"[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?

94

Budget BoU 2021
Barn- och utbildningsnämnden

1

95

Innehållsförteckning
1 Budget .............................................................................................................................. 3
1.1 Resultatbudget ............................................................................................................ 3
1.2 Investeringar ............................................................................................................... 5

2

96

1 Budget
1.1

Resultatbudget 2021

Reviderad budget på respektive verksamhetsområden.
Verksamhet, tkr

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

Budget
2019

Budget
2020

Budget
2021

-1 400

-3 283

6 034

3 012

3 122

3 215

394

401

407

47 689

49 567

52 360

563

563

0

13 710

12 321

12 322

5 117

5 205

5 216

61 808

62 389

57 222

39 747

41 924

38 751

5 744

5 744

5 744

1 180

1 202

898

4 837

4 837

4 837

41 473

42 314

46 673

223 872

226 307

233 680
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Detaljbudget
Ansvar, tkr

Budget
2020

Budget
2021
648

1 013

61110000 Kansli

24 371

25 399

61210000 Förskola 1

29 603

16 771

61220000 Förskola 2

21 969

18 216

61230000 Förskola 3

0

18 044

61311000 Slottsskolan 7–9

27 770

25 700

61312000 Slottskolan 1–6

18 353

18 546

61313000 Marmorbyn

10 911

9 679

61314000 Sävsta

24 879

23 778

61315000 Elevhälsa

9 431

9 718

61316000 Högsjö

5 339

5 448

61411000 Kulturskola

3 000

3 215

61511000 Gymnasiet

38 821

46 673

61512000 Gymnasiesärskola

10 223

10 581

988

898

226 307

233 680

61010000 Förvaltningschef

61513000 Gymnasie IM Vingåker
Summa

Verksamhet, tkr

Budget
2020

Budget
2021
770

778

3 122

3 215

401

407

36 977

37 668

8 215

7 991

-3 366

-3 366

41210 Pedagogisk omsorg

563

0

42550 Fritidshem personal

8 733

8 904

42570 Fritidshem Lokalkostnader

2 063

1 892

-2 000

-2 000

721

721

3 371

3 437

10010 Politisk verksamhet
33010 Musikskola/kulturskola
40010 Öppen förskola
40750 Förskola Personal
40770 Förskola Lokalkostnader
40799 Förskola avgifter

42599 Fritidshem avgifter
43510 Förskoleklass
43550 Förskoleklass Personal
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Verksamhet, tkr

Budget
2020

Budget
2021

1 113

1 057

44011 Grundskola 1-6 Undervisning Personal

29 142

27 980

44012 Grundskola 7-9 Undervisning Personal

13 049

18 706

44021 Grundskola 1-6 Läromedel

1 106

1 456

44022 Grundskola 7-9 Läromedel

710

3 955

44061 Grundskola 1-6 Elevhälsa

4 320

4 829

44041 Grundskola 1-6 Måltid

4 443

4 921

930

2 003

44042 Grundskola 7-9 Måltid

1 810

2 567

44051 Grundskola 1-6 skolskjuts

4 808

4 808

44071 Grundskola 1-6 Lokalkostnader

8 552

9 867

44072 Grundskola 7-9 Lokalkostnader

11 132

12 808

44081 Grundskola 1-6 övrigt

10 018

3 363

44082 Grundskola 7-9 övrigt

14 293

-1 289

5 744

5 744

965

766

45020 Gymnasieskola Läromedel

77

77

45040 Gymnasieskola Måltid

56

56

104

0

42 314

46 673

4 837

4 837

99999 Kansli gemensamt

-4 054

5 255

42510 Fritidshem övrigt

3 525

3 525

40710 förskola övrigt

7 742

10 067

226 307

233 680

43570 Förskoleklass Lokaler

44062 Grundskola 7-9 Elevhälsa

44381 Grundsärskola 1-6 Övrigt
45010 Gymnasieskola Undervisning Personal

45070 Gymnasieskola Lokalkostnader
45080 Gymnasieskola Övrigt
45380 Gymnasiesärskola Övrigt

Totalsumma

1.2

Investeringar
Budget
2020

Investeringar enligt Kommunplanen för BoU

Budget
2021

600

600

Investeringsbudgeten för 2021 fördelas ut under vårterminen.
5
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BU 2020/279

Grundbelopp 2021
Förslag till beslut
Förslag till Barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för 2021.
Sammanfattning av ärendet
Grundbeloppen är beräknade utifrån budget 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-12-07
Bilaga, Grundbelopp BoU 2021
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-12-07
Handläggare

Jan Karlsson
0151-194 14
Jan.karlsson2@vingaker.se
Diarienummer

BU 2020/279

Grundbelopp 2021
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för 2021.
Sammanfattning av ärendet
Grundbeloppen är beräknade utifrån budget 2021.
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

Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbeloppen för
2021.
Ekonomiska konsekvenser
Inga
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
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Barnchecklista
Aktuella grundbelopp 2021

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]"

Grundbeloppen säkerställer att elever som
väljer annan kommun eller friskola får
samma resurstilldelning som elever som går i
kommunens skolor.

"[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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Grundbeloppen säkerställer att elever som väljer
annan kommun eller friskola får samma
resurstilldelning som elever som går i kommunens
skolor.

"[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?
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Datum

2021-12-07

Aktuella grundbelopp vid budget för kalenderår 2021
Förskola/pedagogisk omsorg 1 - 5 år
Pedagogisk omsorg
Pedagogisk
verksamhet/omsorg
Läromedel och utrustning
Måltider
Lokaler
Socioekonomisk ersättning
Delsumma

Enskilda förskolor

Kommunala förskolor

58 568

83 903

83 903

1 304
11 937
8 916

1 960
12 255
16 341
1 197
115 656

1 960
12 255
16 341
1 197
115 657

80 725

Administration 3 %
Administration 1 %
Besparing 3,25%
Momskompensation 6 %
Avdrag för föräldraavgifter

3 470

3 470

688
-2 111
4 041
-6 909

7 148
-7 042

-7 042

Bidrag per barn
Månadsbelopp

77 059
6 422

119 231
9 936

112 085
9 340

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg 6 - 12 år

Pedagogisk
verksamhet/omsorg
Läromedel och utrustning
Måltider
Lokaler
Delsumma

Pedagogisk
omsorg

Fritidsklubb

Enskilda
fritidshem

22 139

22 139

21 908

Kommunala
fritidshem utanför
kommunen
21 908

475
4 575
3 684
30 872

475
0
3 684
26 297

870
4 110
4 633
31 519

870
4 110
4 633
31 519

Administration 3 %
Administration 1 %
Besparing 3,25%
Momskompensation 6 %
Avdrag för föräldraavgifter

789

946

946

309
-1 038
1 809
-1 090

-1 038
1 563
-1 090

1 948
-4 896

-4 896

Bidrag per barn
Månadsbelopp

30 862
2 572

26 521
2 210

29 517
2 460

27 569
2 297

Barn- och utbildningsförvaltningen
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 34
E-post: bou@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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Aktuella grundbelopp för förskoleklass
Undervisning
Läromedel och utrustning
Elevhälsa
Måltider
Lokaler
Delsumma

Enskild verksamhet
29 790
1 137
4 262
6 809
9 114
56 333

Administration 3 %
Momskompensation 6 %
Bidrag per barn/elev
Månadsbelopp

1 533
3 159
55 804
4 650

2 (2)
Kommunal verksamhet
29 790
1 137
4 262
6 809
9 114
56 333
1 690
52 645
4 387

Aktuella grundbelopp för årskurs 1 - 6
Undervisning
Läromedel och utrustning
Elevhälsa
Måltider
Lokaler
Socioekonomisk ersättning
Delsumma
Administration 3 %
Momskompensation 6 %
Bidrag per barn/elev
Månadsbelopp

Friskolor
36 284
2 050
6 802
6 930
13 897
3 124
69 087

Kommunala skolor
36 284
2 050
6 802
6 930
13 897
3 124
69 087

2 073
4 270

2 073

75 429
6 286

71 160
5 930

Aktuella grundbelopp årskurs 7 - 9
Utbildning
Läromedel och utrustning
Elevhälsa
Måltider
Lokaler
Socioekonomisk ersättning
Delsumma
Administration 3 %
Momskompensation 6 %
Bidrag per barn/elev
Månadsbelopp

Friskolor
46 237
11 017
5 580
7 151
35 678
5 853
111 516
3 345
6 892
121 753
10 146

Kommunala skolor
46 237
11 017
5 580
7 151
35 678
5 853
111 516
3 345
114 861
9 572
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-16

BoU §

112 ()

BU 2020/281

Ekonomiskt beslut 2021 - Trollkojan
Förslag till beslut
Förslag till Barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp 2021 till 119 231 kr/barn,
enligt bilaga, för Trollkojans enskilda förskola.
2. Barn-och utbildningsnämnden beslutar att ansökan om tilläggsbelopp kan vid
behov göras för särskilt stöd eller modersmålsundervisning
Sammanfattning av ärendet
Vid pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem ska
kommunen lämna bidrag enligt skollagen 25 kap § 11 till en huvudman som har rätt
till bidrag enligt 10 §. Bidraget består av grundbelopp enligt 12 § och i vissa fall ett
tilläggsbelopp enligt 13§.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-12-07
Bilaga, Grundbelopp 2021
Beslutet skickas till
Trollkojan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-12-07
Handläggare

Jan Karlsson
0151-191 14
Jan.karlsson2@vingaker.se
Diarienummer

BU 2020/281

Ekonomisk beslut 2021 – Trollkojan
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Att fastställa grundbeloppet 2021 till 119 231 kr/barn, enligt bilaga, för Trollkojans
enskilda förskola.
2. Ansökan om tilläggsbelopp kan vid behov göras för särskilt stöd eller
modersmålsundervisning.
Sammanfattning av ärendet
Vid pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem ska
kommunen lämna bidrag enligt skollagen 25 kap § 11 till en huvudman som har rätt
till bidrag enligt 10 §. Bidraget består av grundbelopp enligt 12 § och i vissa fall ett
tilläggsbelopp enligt 13§.

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

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Aktuella grundbelopp BoU 2021
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Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Trollkojans förskola

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]"

Barn och elever som väljer förskola/skola i
annan kommun eller i fristående verksamhet
har rätt till samma belopp som barn och
elever i kommunens egna regi.

"[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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Barn och elever som väljer förskola/skola i annan
kommun eller i fristående verksamhet har rätt till
samma belopp som barn och elever i kommunens
egna regi.

"[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]"

120

vingaker.se

9 (9)

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?
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Datum

2021-12-07

Aktuella grundbelopp vid budget för kalenderår 2021
Förskola/pedagogisk omsorg 1 - 5 år
Pedagogisk omsorg
Pedagogisk
verksamhet/omsorg
Läromedel och utrustning
Måltider
Lokaler
Socioekonomisk ersättning
Delsumma

Enskilda förskolor

Kommunala förskolor

58 568

83 903

83 903

1 304
11 937
8 916

1 960
12 255
16 341
1 197
115 656

1 960
12 255
16 341
1 197
115 657

80 725

Administration 3 %
Administration 1 %
Besparing 3,25%
Momskompensation 6 %
Avdrag för föräldraavgifter

3 470

3 470

688
-2 111
4 041
-6 909

7 148
-7 042

-7 042

Bidrag per barn
Månadsbelopp

77 059
6 422

119 231
9 936

112 085
9 340

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg 6 - 12 år

Pedagogisk
verksamhet/omsorg
Läromedel och utrustning
Måltider
Lokaler
Delsumma

Pedagogisk
omsorg

Fritidsklubb

Enskilda
fritidshem

22 139

22 139

21 908

Kommunala
fritidshem utanför
kommunen
21 908

475
4 575
3 684
30 872

475
0
3 684
26 297

870
4 110
4 633
31 519

870
4 110
4 633
31 519

Administration 3 %
Administration 1 %
Besparing 3,25%
Momskompensation 6 %
Avdrag för föräldraavgifter

789

946

946

309
-1 038
1 809
-1 090

-1 038
1 563
-1 090

1 948
-4 896

-4 896

Bidrag per barn
Månadsbelopp

30 862
2 572

26 521
2 210

29 517
2 460

27 569
2 297

Barn- och utbildningsförvaltningen
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 34
E-post: bou@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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Aktuella grundbelopp för förskoleklass
Undervisning
Läromedel och utrustning
Elevhälsa
Måltider
Lokaler
Delsumma

Enskild verksamhet
29 790
1 137
4 262
6 809
9 114
56 333

Administration 3 %
Momskompensation 6 %
Bidrag per barn/elev
Månadsbelopp

1 533
3 159
55 804
4 650

2 (2)
Kommunal verksamhet
29 790
1 137
4 262
6 809
9 114
56 333
1 690
52 645
4 387

Aktuella grundbelopp för årskurs 1 - 6
Undervisning
Läromedel och utrustning
Elevhälsa
Måltider
Lokaler
Socioekonomisk ersättning
Delsumma
Administration 3 %
Momskompensation 6 %
Bidrag per barn/elev
Månadsbelopp

Friskolor
36 284
2 050
6 802
6 930
13 897
3 124
69 087

Kommunala skolor
36 284
2 050
6 802
6 930
13 897
3 124
69 087

2 073
4 270

2 073

75 429
6 286

71 160
5 930

Aktuella grundbelopp årskurs 7 - 9
Utbildning
Läromedel och utrustning
Elevhälsa
Måltider
Lokaler
Socioekonomisk ersättning
Delsumma
Administration 3 %
Momskompensation 6 %
Bidrag per barn/elev
Månadsbelopp

Friskolor
46 237
11 017
5 580
7 151
35 678
5 853
111 516
3 345
6 892
121 753
10 146

Kommunala skolor
46 237
11 017
5 580
7 151
35 678
5 853
111 516
3 345
114 861
9 572
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-16

BoU §

113 ()

BU 2020/282

Ekonomiskt beslut 2021 – Österåkersbygdens friskola
Förslag till beslut
Förslag till Barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp 2021 till 55 804 kr/barn,
för Österåkersbygdens friskolas förskoleklass
2. Barn-och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp 2021 till 90 047 kr/barn,
enligt bilaga, för Österåkersbygdens friskolas årskurs 1-6 grundskola.
3. Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp 2021 till 29 517 kr/barn,
enligt bilaga, för Österåkersbygdens friskolas enskilda fritidshem
4. Barn-och utbildningsnämnden beslutar att ansökan om tilläggsbelopp kan vid
behov göras för särskild stöd eller modersmålsundervisning.
Sammanfattning av ärendet
Vid pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem ska
kommunen lämna bidrag enligt skollagen 25 kap § 11 till en huvudman som har rätt
till bidrag enligt 10 §. Bidraget består av grundbelopp enligt 12 § och i vissa fall ett
tilläggsbelopp enligt 13§.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-12-07
Bilaga, Grundbelopp 2021
Beslutet skickas till
Österåkersbygdens friskola

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-12-07
Handläggare

Jan Karlsson
0151-191 14
Jan.karlsson2@vingaker.se
Diarienummer

BU 2020/282

Ekonomisk beslut 2021 – Österåkersbygdens friskola
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår
1. Att fastställa grundbelopp 2021 till 55 804 kr/barn, enligt bilaga, för
Österåkerbygdens friskolas förskoleklass.
2. Att fastställa grundbelopp 2021 till 90 047 kr/barn, enligt bilaga, för
Österåkerbygdens friskolas årskurs 1–6 grundskola.
3. Att fastställa grundbelopp 2021 till 29 517 kr/barn, enligt bilaga, för
Österåkerbygdens friskola enskilda fritidshem
4. Ansökan om tilläggsbelopp kan vid behov göras för särskilt stöd eller

Sammanfattning av ärendet
Vid pedagogisk omsorg eller skola som erbjuds i stället för kommunens förskola,
skola eller fritidshem ska kommunen lämna bidrag enligt skollagen 25 kap § 11 till en
huvudman som har rätt till bidrag enligt 10 §. Bidraget består av grundbelopp enligt
12 § och i vissa fall ett tilläggsbelopp enligt 13§.

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
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Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Grundbelopp BoU 2021
Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Österåkersbygdens friskola

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]"

Barn och elever som väljer förskola/skola i
annan kommun eller i fristående verksamhet
har rätt till samma belopp som barn och
elever i kommunens egna regi.

"[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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Barn och elever som väljer förskola/skola i annan
kommun eller i fristående verksamhet har rätt till
samma belopp som barn och elever i kommunens
egna regi.

"[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?
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Datum

2021-12-07

Aktuella grundbelopp vid budget för kalenderår 2021
Förskola/pedagogisk omsorg 1 - 5 år
Pedagogisk omsorg
Pedagogisk
verksamhet/omsorg
Läromedel och utrustning
Måltider
Lokaler
Socioekonomisk ersättning
Delsumma

Enskilda förskolor

Kommunala förskolor

58 568

83 903

83 903

1 304
11 937
8 916

1 960
12 255
16 341
1 197
115 656

1 960
12 255
16 341
1 197
115 657

80 725

Administration 3 %
Administration 1 %
Besparing 3,25%
Momskompensation 6 %
Avdrag för föräldraavgifter

3 470

3 470

688
-2 111
4 041
-6 909

7 148
-7 042

-7 042

Bidrag per barn
Månadsbelopp

77 059
6 422

119 231
9 936

112 085
9 340

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg 6 - 12 år

Pedagogisk
verksamhet/omsorg
Läromedel och utrustning
Måltider
Lokaler
Delsumma

Pedagogisk
omsorg

Fritidsklubb

Enskilda
fritidshem

22 139

22 139

21 908

Kommunala
fritidshem utanför
kommunen
21 908

475
4 575
3 684
30 872

475
0
3 684
26 297

870
4 110
4 633
31 519

870
4 110
4 633
31 519

Administration 3 %
Administration 1 %
Besparing 3,25%
Momskompensation 6 %
Avdrag för föräldraavgifter

789

946

946

309
-1 038
1 809
-1 090

-1 038
1 563
-1 090

1 948
-4 896

-4 896

Bidrag per barn
Månadsbelopp

30 862
2 572

26 521
2 210

29 517
2 460

27 569
2 297

Barn- och utbildningsförvaltningen
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 34
E-post: bou@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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Aktuella grundbelopp för förskoleklass
Undervisning
Läromedel och utrustning
Elevhälsa
Måltider
Lokaler
Delsumma

Enskild verksamhet
29 790
1 137
4 262
6 809
9 114
56 333

Administration 3 %
Momskompensation 6 %
Bidrag per barn/elev
Månadsbelopp

1 533
3 159
55 804
4 650

2 (2)
Kommunal verksamhet
29 790
1 137
4 262
6 809
9 114
56 333
1 690
52 645
4 387

Aktuella grundbelopp för årskurs 1 - 6
Undervisning
Läromedel och utrustning
Elevhälsa
Måltider
Lokaler
Socioekonomisk ersättning
Delsumma
Administration 3 %
Momskompensation 6 %
Bidrag per barn/elev
Månadsbelopp

Friskolor
36 284
2 050
6 802
6 930
13 897
3 124
69 087

Kommunala skolor
36 284
2 050
6 802
6 930
13 897
3 124
69 087

2 073
4 270

2 073

75 429
6 286

71 160
5 930

Aktuella grundbelopp årskurs 7 - 9
Utbildning
Läromedel och utrustning
Elevhälsa
Måltider
Lokaler
Socioekonomisk ersättning
Delsumma
Administration 3 %
Momskompensation 6 %
Bidrag per barn/elev
Månadsbelopp

Friskolor
46 237
11 017
5 580
7 151
35 678
5 853
111 516
3 345
6 892
121 753
10 146

Kommunala skolor
46 237
11 017
5 580
7 151
35 678
5 853
111 516
3 345
114 861
9 572
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Sammanträdesdatum

2020-12-16

114 ()

BoU §

BU 2020/247

Beslut om bidrag för FUB:s lekotekverksamhet
Förslag till beslut
Förslag till Barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden beviljar FUB ett anslag på 115 200 kr för FUB:s
lekotekverksamhet.
Sammanfattning av ärendet
Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB i Katrineholm,
Flen och Vingåker anhåller om anslag för 2021.
Kostnaderna kommer att uppgå till 1 066 500 kronor för 2021, och fördelas mellan de
tre kommunerna utifrån antalet invånare 2020-06-30. FUB har dividerat kostnaden
med antalet invånare i de tre kommunerna och fått fram ett genomsnitt på 17,64
kr/invånare. För Vingåkers del innebär det 9 123 x 17,64 = 161 000 kronor.
Förvaltningen anser inte att man i en redan ansträngd ekonomi kan öka anslaget till
FUB:s lekotekverksamhet. Därför föreslår förvaltningen att man utgår ifrån det
anslag som föreningen beviljades inför 2020 och beviljar samma summa för år 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-11-03
Bilaga från FUB, 2020-10-02
Beslutet skickas till
FUB i Katrineholm, Flen och Vingåker

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-11-03
Handläggare

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

BU 2020/247

Beslut om bidrag för FUB:s lekotekverksamhet
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden beviljar FUB ett anslag på 115 200 kr för FUB:s
lekotekverksamhet
Sammanfattning av ärendet
Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB i Katrineholm,
Flen och Vingåker anhåller om anslag för 2021.
Kostnaderna kommer att uppgå till 1 066 500 kronor för 2021, och fördelas mellan de
tre kommunerna utifrån antalet invånare 2020-06-30. FUB har dividerat kostnaden
med antalet invånare i de tre kommunerna och fått fram ett genomsnitt på 17,64
kr/invånare. För Vingåkers del innebär det 9 123 x 17,64 = 161 000 kronor.
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
Bidraget till lekoteksverksamheten ingår i det avtal som fördes över från landstingen
till kommunerna för ett antal år sedan. Lekoteket tar emot barn som behöver extra stöd
och stimulans. De flesta barnen är i förskoleåldern. Lekoteket rekommenderas av
bland andra barnhälsovården, barnhabiliteringen, logoped och pedagoger från de olika
kommunerna. Föräldrar kan också ta direkt kontakt med lekoteket, någon remiss
behövs inte.
Totalt har 141 barn varit inskrivna under 2019, varav 18 barn från Vingåker.
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Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen anser inte att man i en redan ansträngd ekonomi kan öka anslaget till
FUB:s lekotekverksamhet. Därför föreslår förvaltningen att man utgår ifrån det anslag
som föreningen beviljades inför 2020 och beviljar samma summa för år 2021.
Ekonomiska konsekvenser
En kostnad med 115 200 kronor.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
FUB Katrineholm, Flen och Vingåker
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]"

Bidrar till att ge ett extra stöd för barn i
behov av extra särskilt stöd.

"[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]"

Kan ha positiv inverkan på barnens mående.
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Kan bidrag till att barn som behöver får extra stöd i
sin utbildning.

"[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 med utvecklingsstörning som behöver extra stöd och stimulans.

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?

Barn med funktionsnedsättning ges en bättre möjlighet till extra stöd och
stimulans.

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

Barn med funktionsnedsättning ges en bättre möjlighet till extra stöd och
stimulans.
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Vingåkers kommun
Barn- och utbildningsnämnden
643 80 VINGÅKER
Ansökan om anslag till 2021 års lekoteksverksamhet i Katrineholm
Vi har slagit i taket och behövt utöka vår verksamhet från 1,0 tjänst till 1,5. Aldrig förr har så
många förskolebarn och deras familjer tagits emot av oss. 2017 var det för första gången fler
än 100 vid årets slut. 2018 blev det till slut 119 barn som varit aktuella. 2019 blev det till slut
144 barn. Hittills i år (tom augusti 2020) har vi tagit emot 102 barn. Vi uppskattar att vi vid
årets slut kommer att ha haft lika många aktuella barn som under 2019. Just nu finns
dessutom ett uppdämt behov efter viss restriktivitet under pandemin.

Antal aktuella barn per år (2020 avser tom 31/8)
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Sedan oktober 2020 har vi utökat våra specialpedagogers tjänster till 1,5 tjänst för att kunna
möta det ökade behovet av Lekotekets insatser. Detta trots att våra anslag från kommunerna
bara täcker knappt 1,0 tjänst. Detta kan förstås inte fortsätta i längden.
Därför ansöker vi för 2021 om anslag för 1,5 tjänst. Förutom det stadigt ökande barnantalet
finns en rad andra skäl, t.ex.
•

Många barn kommer från familjer som har svårt att ta sig till vår lokal vilket leder till
ett ökat antal hembesök och besök på barnens förskolor.

•

Många av de tillkommande barnen har en svårare problematik än de vi varit vana vid
vilket kräver både mer tid vid de enskilda besöken och ibland också tätare kontakt.
Dessutom ökar kraven på planering, förberedelser och individanpassning.

•

Vi ser också en påtaglig ökning av barn från nyanlända familjer där barnen har en
komplex sammansättning av problem. Vi menar att vi i arbetet med dessa barn och
deras familjer gör en viktig insats, inte bara för barnens utveckling utan även kring
familjernas integration och syn på funktionshinder.

Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB i Katrineholm, Flen och
Vingåker, anhåller härmed om anslag till lekoteket i Katrineholm. Under år 2019 har
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sammanlagt 141 barn varit aktuella, varav en minoritet med utvecklingsstörning/intellektuell
funktionsnedsättning. Av barnen bor 18 i Vingåkers kommun.
Som framgår av kalkylen för 2021 räknar FUB med att kostnaderna kommer att uppgå till
1 066 500 kronor. Vår förening hade 241 medlemmar vid årsskiftet 2019/20, varav ett tjugotal
var mantalsskrivna i Vingåker.
Som framgår av det bifogade bokslutet gick verksamheten 2019 med ett underskott på
drygt 215 000 kr. Det kommenteras på följande sätt i årsmötesprotokollet:
“Lekotekets kassör Inger Mustola föredrog Lekotekets räkenskaper för 2019.
Resultaträkningen visar ett underskott på drygt 215 000 kr. Detta beror på att
kommunernas anslag bara täcker knappt en tjänst medan vi har haft personal på 1,25 tjänst
under tre fjärdedelar av året och 2,0 tjänst under knappt tre månader (då vi gick ”dubbelt”
för att skola in vår nya Lekotekarie Sara som tog över Anitas jobb när hon gick i pension i
november efter 17 år på Lekoteket. Anita och Sara träffade under denna period alla barn
och familjer som Sara tog över. Styrelsen har hela tiden varit medveten om att underskottet
skulle bli i denna storleksordning /…../”
och
” Ordförande Kjell Clasborn kommenterade: Anslagen för 2020 blir oförändrade i
Katrineholm och Vingåker medan Flen beslutat om en mindre höjning. Läget är dock
bekymmersamt eftersom vi i nuläget använder våra besparingar för att finansiera
verksamheten. Därför kommer vi att vända oss till alla tre kommunerna för att få dem att
förstå allvaret i detta och ansöka om extra anslag för 2020, bland annat med hänvisning till
Lekotekets bidrag till kommunernas arbete med introduktion av nyanlända då vi kan visa
att nästan 80% av de aktuella barnen har ett annat modersmål än svenska”
FUB hemställer att 161 000 kronor beviljas i anslag till lekoteket i Katrineholm för år 2021.
Vi har räknat fram summan genom att dividera kostnaderna med antalet invånare i de tre
kommunerna 2020-06-30 (1 066 500:60 467), vilket blir 17,64 kr/invånare.
För Vingåkers del innebär det alltså 9 123 x 17,64 = 161 000 kronor.
Vi är naturligtvis medvetna om att den höjning vi begär föranleder en hel del frågor och
funderingar och ställer oss till förfogande för ett möte för att närmare diskutera våra
överväganden.
FUB I KATRINEHOLM, FLEN OCH VINGÅKER

Kjell Clasborn, ordförande
Anslaget utbetalas till
Bankgiro 458-1310
FUB:s Lekotek

Kassör Inger Mustola
tel: 0150-66 09 89
mob: 070-237 035 02
Villagatan 19
640 23 Valla
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Bilagor:

Lekotekets Verksamhetsberättelse för 2019
Lekotekets resultat- och balansräkning för 2019
Kostnadskalkyl för Lekoteket 2021
Revisionsberättelse för 2019
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BU 2020/267

Plan för strategisk lokalresursplanering
Förslag till beslut
Förslag till Barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om att anta Plan för strategisk
lokalresursplanering Barn- och utbildningsnämnden 2021 och överlämnar Plan
för strategisk lokalresursplanering Barn-och utbildningsnämnden 2021 till
kommunstyrelsen för fortsatt beredning.
Sammanfattning av ärendet
Ärendet avser barn- och utbildningsnämndens strategiska lokalresursplanering. De två
första faserna av arbetet, nulägesbeskrivning och behovsbedömning, genomfördes
förra året. Dessa delar har nu reviderats för att baseras på 2020 års uppdaterade
underlag.
Den tredje fasen av arbetet med lokalresursplaneringen innebär att ta fram en
lokalförsörjningsplan. Denna plan innehåller en analys av hur lokalbeståndet kan
anpassas för att möta verksamheternas behov, samt åtgärdsförslag för att uppnå detta.
Lokalförsörjningsplanens analys har resulterat i följande slutsatser:
•
De mest akuta bristerna inom förskoleverksamheten finns i lokalerna där
Grändens och Södergårdens förskolors bedrivs.
•
Kransorternas F-6-skolor, i Högsjö och Marmorbyn, har båda två ett stort
renoveringsbehov.
•
Centralortens F-6-skolor, Sävstaskolan och Slottsskolan F-6, har båda två stor
platsbrist.
I lokalförsörjningsplanen föreslås fem åtgärder för att åtgärda bristerna:
1. Nybyggnation av förskola i centralortens södra del, som inrymmer de
verksamheten som idag bedrivs i Grändens och Södergårdens förskolor.
2. Nybyggnation av skola i Marmorbyn.
3. Flytt av Slottets förskola till modulbyggnader.
4. Renovering av Högsjö skola.
5. Samorganisering av verksamheterna i kommunens F-6-skolor och Slottsskolan 79.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-12-09
Bilaga, Plan för strategisk lokalresursplanering Barn- och utbildningsnämnden
Bu §81/2020
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-12-09
Handläggare

My Zinderland
My.zinderland@vingaker.se
Diarienummer

BU 2020/267

Plan för strategisk lokalresursplanering
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om att anta Plan för strategisk
lokalresursplanering Barn- och utbildningsnämnden 2021 och överlämnar Plan för
strategisk lokalresursplanering Barn-och utbildningsnämnden 2021 till
kommunstyrelsen för fortsatt beredning.
Sammanfattning av ärendet
Ärendet avser barn- och utbildningsnämndens strategiska lokalresursplanering. De två
första faserna av arbetet, nulägesbeskrivning och behovsbedömning, genomfördes
förra året. Dessa delar har nu reviderats för att baseras på 2020 års uppdaterade
underlag.
Den tredje fasen av arbetet med lokalresursplaneringen innebär att ta fram en
lokalförsörjningsplan. Denna plan innehåller en analys av hur lokalbeståndet kan
anpassas för att möta verksamheternas behov, samt åtgärdsförslag för att uppnå detta.
Lokalförsörjningsplanens analys har resulterat i följande slutsatser:
• De mest akuta bristerna inom förskoleverksamheten finns i lokalerna där
Grändens och Södergårdens förskolors bedrivs.
• Kransorternas F-6-skolor, i Högsjö och Marmorbyn, har båda två ett stort
renoveringsbehov.
• Centralortens F-6-skolor, Sävstaskolan och Slottsskolan F-6, har båda två stor
platsbrist.
I lokalförsörjningsplanen föreslås fem åtgärder för att åtgärda bristerna:
1. Nybyggnation av förskola i centralortens södra del, som inrymmer de
verksamheten som idag bedrivs i Grändens och Södergårdens förskolor.
2. Nybyggnation av skola i Marmorbyn.
3. Flytt av Slottets förskola till modulbyggnader.
4. Renovering av Högsjö skola.
5. Samorganisering av verksamheterna i kommunens F-6-skolor och
Slottsskolan 7–9.
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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
För att aktivt försöka förutse behovet av lokaler och för att kontinuerligt anpassa
lokalbeståndet till förväntat behov behövs en strategisk lokalresursplanering. Arbetet
med detta genomförs i fyra faser: nulägesbeskrivning, behovsbedömning,
lokalförsörjningsplan och uppföljning.
I slutet av 2019 färdigställdes de två första faserna av arbetet och dessa presenterades
på barn- och utbildningsnämndens sammanträde i december det året. Den tredje fasen,
lokalförsörjningsplanen, är nu genomförd. Den planen innehåller en analys av hur
kommunens lokalbestånd kan anpassas för att möta verksamheternas behov, samt
åtgärdsförslag för att uppnå detta.
Förvaltningens ståndpunkt
En uppdaterad strategisk lokalresursplanering som inkluderar en lokalförsörjningsplan
behövs för att aktivt kunna förutse behovet av lokaler och för att kontinuerligt kunna
anpassa lokalbeståndet till förväntat behov.
Ekonomiska konsekvenser
Besluten i sig innebär inga ekonomiska konsekvenser för Barn- och
utbildningsnämnden.
Bilagor
Plan för strategisk lokalresursplanering BoU 2021
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Agneta Arvidsson
Tf. 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.

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.

I linje med Vingåkers landsbygdsstrategi tar
föreslagen Plan för lokalresursplanering
BoU 2021 sikte på likvärdighet inom alla
skolväsendets verksamheter. Genom att
grunda beslut om lokalförsörjning på fakta
och analys kommer likvärdigheten inom och
mellan Vingåkers kommunala skolor att öka.

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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Genom en strategisk lokalresursplanering ökar
förutsättningarna för kommunen att ge alla barn och
elever i Vingåker en likvärdig utbildning som leder
till hög måluppfyllelse.
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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 och elever i nämndens verksamheter, nu och i framtiden.

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?
Planen syftar till att öka likvärdigheten för alla barn och elever.

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?
Planen syftar till att öka likvärdigheten för alla barn och elever.
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1

Inledning

Strategisk lokalresursplanering innebär att aktivt försöka förutse behovet av lokaler och att
kontinuerligt anpassa lokalbeståndet till förväntat behov. Vid barn- och utbildningsnämndens
sammanträde i december 2019 presenterades den första lokalresursplanen för verksamheter inom
skolväsendet i Vingåkers kommun. Arbetet med lokalresursplanering består av fyra faser enligt bilden
nedan. I 2019 års plan genomfördes de två första faserna: nulägesbeskrivningen och
behovsbedömningen. På så sätt skapades en bild att utgå från.
Syftet med denna rapport är att komplettera 2019 års lokalresursplan med en lokalförsörjningsplan,
alltså den tredje fasen i arbetet. Lokalförsörjningsplanen innebär en analys av hur kommunens
lokalbestånd kan anpassas för att möta verksamheternas behov det kommande året, samt
åtgärdsförslag för att uppnå detta.

2

Sammanfattning – nulägesbeskrivning och
behovsbedömning

Här sammanfattas den nulägesbeskrivning och den behovsbedömning som gjordes i lokalresursplanen
2019. Nulägesbeskrivningen har kompletterats med aktuella beläggningssiffror och
kapacitetsbedömning från 2020, samt en uppdaterad statusbeskrivning av lokalerna.
2.1

Förskoleklass och grundskola

2.1.1

Högsjö skola
Kostnadsberäkning och kapacitetsbedömning
Högsjö skola
2020
Total lokalhyra SEK

2019

1 255 274

1 225 854

558

544

Nuvarande beläggning (av 124 platser)

49 %

46%

Lokalhyra/elev, nuvarande beläggning

20 578

21 506

Lokalhyra/kvadratmeter

3
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Prognos Elevantal Högsjö skola
F-klass

Åk 1
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Observera att prognosen inte har uppdaterats sedan december 2019.

Ovanstående diagram visar att elevantalet i Högsjö ser ut att sjunka konsekvent de kommande åren.
Till följd av detta kommer behovet av lokaler för grundskola och fritidshem att minska.
Beläggning 20/21
Antalet elever läsåret 20/21 har, i motsats till vad diagrammet ovan prognosticerade, ökat till 61 elever
istället för att sjunka till 56. Det innebär att beläggningen för innevarande läsår är 49 %.
I den kapacitetsbedömning som görs inom ramen för denna lokalresursplanering är det beläggningen
av elever som beräknas. Som vi kan se här ovanför finns utrymme för elever, men detta innebär inte
att lokalerna är tillräckliga ytmässigt. Flera grundläggande personalutrymmen saknas i skolan, som
exempelvis vilrum och personaldusch. Elevhälsopersonalen har inga egna utrymmen för sitt arbete
utan genomför det i fritidshemmets lokaler
Även för elever saknas vissa nödvändiga undervisningssalar. Bland annat saknar skolan en träslöjdssal
som är godkänd för undervisning. Detta framkom vid en besiktning tidigare under 2020 som visade på
allvarligare brister, bland annat ett nödstopp som inte fungerar som det ska. Även hemkunskapssal
saknas i skolan, vilket gör att eleverna måste utföra ämnets praktiska moment i skolköket.
Statusbeskrivning
I statusbeskrivningen från år 2019 beskrivs skolbyggnaden i Högsjö som sliten, till den grad att det
inte var lätt att avgöra om byggnaden borde rivas eller renoveras.1
Vid en uppföljande intervju med skolans rektor, som genomfördes i november 2020, klargörs att
samma status kvarstår och till vissa delar har försämrats. 2 Under det år som gått har inga av de brister
som tagits upp i protokollet från 2019 års fysiska skyddsrond åtgärdats. Det innebär bland annat att det
finns fortsatta problem med buller från ventilationssystemet.
Under 2020 har en omfattande skadegörelse skett vid Högsjö skola, både inom- och utomhus. Att
åtgärda de utvändiga brister som uppkommit genom detta har fram tills idag kostat 132 000 kronor.
När det gäller inomhusmiljön har de uppkomna bristerna ännu inte åtgärdats, utan väggar har bortrivna
tapeter och lampor är fortfarande trasiga.

1
2

Wickbom, Karl-Henrik; rektor vid Högsjö skola. Intervju 2019-10-22.
Wickbom, Karl-Henrik; rektor vid Högsjö skola. Intervju 2020-11-11.
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2.1.2

Marmorbyns skola
Kostnadsberäkning och kapacitetsbedömning
Marmorbyns skola
2020
1 475 720

Total lokalhyra SEK
Lokalhyra/m2
Nuvarande beläggning (av 170 platser)
Lokalhyra per elev, nuvarande beläggning

2019
1 453 205

903

890

60 %

55 %

14 468

15 626

Prognos Elevantal Marmorbyns skola
F-klass
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Observera att prognosen inte har uppdaterats sedan december 2019.

Utifrån ovanstående diagram ser elevantalet i Marmorbyn och Baggetorp ut att hålla sig förhållandevis
stabilt de kommande åren. I diagrammet ingår däremot inte eventuell in- och utflytt till Marmorbyns
skolområde i de siffror diagrammet grundar sig i. I dagsläget finns över 20 tomter till salu i Baggetorp,
och i Marmorbyn har 14 tomter sålts eller bokats och 6 tomter finns till försäljning. Det kan komma att
innebära ett betydande inflöde av barn till orten vilket i sin tur gör att elevunderlaget kommer att vara
större under de kommande åren än vad ovanstående diagram föreslår.
Beläggning 20/21
Antalet elever läsåret 20/21 har ökat något mer än prognosen beskrev. 102 elever går i skolan
innevarande läsår, vilket innebär att beläggningen är 60 %. I den kapacitetsbedömning som görs inom
ramen för denna lokalresursplanering är det beläggningen av elever som beräknas. Som vi kan se här
ovanför finns utrymme för elever, men detta innebär inte att lokalerna är tillräckliga ytmässigt. Flera
grundläggande personalutrymmen saknas i skolan, till exempel saknar den specialpedagog som har
anställts ett eget arbetsrum och får istället arbeta i biblioteket och skolans rektor arbetar numera från
personalrummet. Det finns inte heller något vilrum i skolan.
Även när det gäller eleverna finns utrymmesbrist, trots att skolan har tillräckligt med klassrum för att
kunna bedriva undervisning. Eftersom det bland annat saknas grupprum i skolan händer det till
exempel att elever måste sitta i korridorerna och jobba när det finns behov av att kunna arbeta utanför
klassrummet.

5
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Statusbeskrivning
I statusbeskrivningen från år 2019 beskrivs stora renoveringsbehov vid Marmorbyns skola.3 Lokalerna
är mycket slitna och det finns bland annat omfattande problem med fukt, och för att åtgärda det
planerade fastighetsägaren att genomföra en genomgripande renovering av skolans lokaler under 2019
och 2020.
Vid en uppföljande intervju med skolans rektor, som genomfördes i november 2020, klargörs dock att
inga förbättringsåtgärder alls har genomförts sedan förra året, utan samma status kvarstår.4 Detta beror
på att fastighetsägaren istället för att gå vidare med den planerade renoveringen efterfrågar barn- och
utbildningsnämndens inställning till att istället riva skola och satsa på en nybyggnation.

2.1.3

Slottsskolan F-6
Kostnadsberäkning och kapacitetsbedömning
Slottsskolan F-6
2020
Total lokalhyra SEK

2019

2 026 390 1 997 814

2

Lokalhyra/m

588

579

Nuvarande beläggning (av 382 platser)

70 %

61 %

Lokalhyra/elev, nuvarande beläggning

7 589

8 611

Prognos elevantal Slottsskolan F-6
F-klass
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Observera att prognosen inte har uppdaterats sedan december 2019.

Beläggning 20/21
Antalet elever läsåret 20/21 har ökat något mer än prognosen från 2019 förutspådde. 267 elever går i
skolan innevarande läsår, vilket innebär en beläggning på 70 %. Utifrån diagrammet ser inte behovet
av lokaler för grundskola och fritidshem i Slottsskolan F-6 ut att minska.
Det råder stor platsbrist i skolan och vid en uppföljande intervju med skolans rektor som genomfördes
i november 2020, påtalas att den har förvärrats sedan förra året och är än mer alarmerande. Det behövs

3
4

Förvaltningens ledningsgrupp. Intervju 2019-10-22.
Dreger-Eriksson Kerstin; rektor vid Marmorbyns skola. Intervju 2020-11-11.
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exempelvis utrymme för en förberedelsegrupp på Slottsskolan F-6, och det behövs utrymme för en
särskild undervisningsgrupp.5
Statusbeskrivning
I statusbeskrivningen från år 2019 beskrivs stora renoveringsbehov vid Slottsskolan F-6.6 Lokalerna
var mycket slitna och i stort behov av upprustning. Sedan dess har skolans klassrum renoverats, men
det återstår fortfarande att åtgärda exempelvis fritidshemmets kök, grupprum och andra
kringutrymmen.
I övrigt finns inte några nya brister rapporterade till huvudmannen, utöver att problemet med
skadedjur kvarstår.

2.1.4

Sävstaskolan
Kostnadsberäkning och kapacitetsbedömning
Sävstaskolan
2020
Total lokalhyra SEK

2019

2 737 606

2

2 694 618

Lokalhyra/m

568

560

Nuvarande beläggning (av 333 platser)

89%

96%

Lokalhyra/elev, nuvarande beläggning

9 249

8 447

Prognos elevantal Sävstaskolan
F-klass
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Observera att prognosen inte har uppdaterats sedan december 2019.

Behovet av lokaler för grundskola och fritidshem i Sävstaskolan ser utifrån diagrammet inte ut att
minska.
Statusbeskrivning
Under 2020 har en branddörr och svartmöglet i skolan åtgärdats. Vid en uppföljande intervju med
skolans rektor, som genomfördes i november 2020, beskrivs dock att det inte har hänt något när det
gäller den bristfälliga ventilationen.7 Någon upprustning av hus 4 har heller inte genomförts.

5

Wickbom, Karl-Henrik; rektor vid Slottsskolan F-6. Intervju 2020-11-11.
Förvaltningens ledningsgrupp. Intervju 2019-10-22.
7
Torssander, Susanne; rektor vid Sävstaskolan. Intervju 2020-11-11.
6

7
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Det finns fortsatt behov av att åtgärda ett flertal punkter som upptagits på tidigare skyddsronder,
exempelvis saknas lås till dörrar och en utetrappa behöver lagas. Sedan den förra skyddsronden har det
dock tillkommit ytterligare brister, exempelvis färgskador från tidigare års vattenskador och trasiga
dörrfoder. Skolornas korridorer har behov av generell upprustning och på grund av
ventilationsproblem kan vissa klassrum inte användas som annat än grupprum.
2.1.5

Slottsskolan 7–9
Kostnadsberäkning och kapacitetsbedömning
Slottsskolan 7–9
2020
Total lokalhyra SEK

2019

7 536 831

9 500 000

2

Lokalhyra/m

1 014

1 278

Nuvarande beläggning (av 400 platser)

69%

69 %

Lokalhyra/elev, nuvarande beläggning

27 307

34 545

Prognos elevantal Slottsskolan 7-9
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Observera att prognosen inte har uppdaterats sedan december 2019.

Prognosen ovan angav ett förväntat elevantal på 359 för läsåret 20/21. Utfallet blev dock lägre: 276
elever.
En aspekt som påverkar beläggningsgraden i Slottsskolan 7–9 är antalet elever som väljer att gå i
årskurs 7–9 i en skola i en annan kommun. Läsåret 19/20 valde 27 procent av kommunens
högstadieelever att göra det, och siffran ligger kvar på 27 procent läsåret 20/21.
Trots att skolan är byggd för att kunna rymma 400 elever förmedlade skolans rektor, vid en intervju
som genomfördes i november 2020, att storleken på klassrummen gör att det inte är möjligt att rymma
mer än 300 elever. Det beror på att klassrummen är byggda för klasser av liten eller stor storlek, till
skillnad från de mellanstora klasser som finns idag. 8
Statusbeskrivning
Skolan flyttade in i de nuvarande lokalerna i slutet av 2019. Skolans rektor beskriver att det kvarstår
en del saker att ta hand om för att lokalerna skall vara helt i iordningställda.9 Det saknas bland annat
uteförråd, och de soprum med plats för källsortering som skulle finnas gör inte det. Det finns också
problem med skolans larmsystem, och trots att tekniska har undersökt saken har problemen inte
kunnat avhjälpas.

8
9

Magnus, Karlsson; rektor vid Slottsskolan 7–9. Intervju 2020-11-11.
Ibid.
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2.2

Fritidshem

2.2.1

Högsjö fritidshem
Kostnadsberäkning och kapacitetsbedömning
Högsjö fritidshem
2020

2019

289 675

282 886

520

544

Nuvarande beläggning (av 124 platser)

27 %

30%

Lokalhyra/elev, nuvarande beläggning

8 520

7 646

Total lokalhyra SEK
Lokalhyra/m2

Statusbeskrivning
Vid en intervju med fritidshemmet rektor beskrevs inga brister som hade direkt koppling till
fritidshemmets verksamhet.10
2.2.2

Marmorbyns fritidshem
Kostnadsberäkning och kapacitetsbedömning
Marmorbyns fritidshem
Total lokalhyra SEK
2

Lokalhyra/m

2020

2019

163 967

161 466

903

3 755

Nuvarande beläggning (av 170 platser)

39 %

25%

Lokalhyra/elev, nuvarande beläggning

2 484

2 230

Statusbeskrivning
I Marmorbyn bedrivs fritidshemmets verksamhet i den lokal som tidigare tjänade som idrottssal vilket
är en del av skolbyggnaden. Då inga brister har åtgärdats i skolans lokaler, i väntan på beslut om
renovering eller nybyggnation, innebär det att de ventilationsbrister som fanns i den tidigare
idrottssalen 2019, fortfarande kvarstår. Utöver det framkom det inga brister med direkt koppling till
fritidshemmets verksamhet vid intervjun med fritidshemmets rektor.11
2.2.3

Slottets fritidshem
Kostnadsberäkning och kapacitetsbedömning
Slottets fritidshem
Total lokalhyra SEK
2

Lokalhyra/m

2020

2019

253 297

249 725

588

579

Nuvarande beläggning (av 382 platser)

35 %

29 %

Lokalhyra/elev, nuvarande beläggning

1 919

2 230

Statusbeskrivning
Fritidshemmets lokaler bedrivs i samma lokaler som det är undervisning i, och därför hänvisas till
statusbeskrivningen av Slottsskolan F-6.

10
11

Wickbom, Karl-Henrik; rektor vid Högsjö fritidshem. Intervju 2020-11-11.
Dreger-Eriksson Kerstin; rektor vid Marmorbyns fritidshem. Intervju 2020-11-11.
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2.2.4

Sävsta fritidshem
Kostnadsberäkning och kapacitetsbedömning
Slottets fritidshem
2020

2019

600 934

591 498

568

560

Nuvarande beläggning (av 333 platser)

40 %

44 %

Lokalhyra/elev, nuvarande beläggning

4 553

4 024

Total lokalhyra SEK
Lokalhyra/m2

Statusbeskrivning
Fritidshemmets lokaler bedrivs i hus 3 och 4, och för statusbeskrivning hänvisas till
statusbeskrivningen av Sävstaskolan.

Behovsbedömning - Fritidshem
När det gäller fritidshemmen ligger alla kommunala fritidshem i kommunen i anslutning till en skola.
Beläggningen i fritidshemmen är mindre begränsad av fritidshemslokaler än andra verksamheter är av
sina lokaler. Detta beror på att fritidshemsverksamheten kan bedrivas, och ofta bedrivs, i lokaler som
också har andra ändamål. Till exempel kan de klassrum som används för undervisning under vissa
tider under dagen användas för fritidsverksamhet under andra tider.
Utifrån detta, och utifrån att alla elever som går i årskurs F-6 och har ett behov av fritidshem har rätt
till en plats i verksamheten, kräver fritidshemsverksamheten inte samma behovsbedömning när det
gäller lokaler.
2.3

Förskola

2.3.1

Baggetorps förskola
Kostnadsberäkning och kapacitetsbedömning
Baggetorps förskola
Total lokalhyra SEK
Lokalhyra/m2
Nuvarande beläggning (41 platser)
Lokalhyra/barn, nuvarande beläggning

2.3.2

2020
365 254
1 268
73 %
12 175

2019
360 337
1 251
90 %
9 739

2020
402 397
473
72 %
6 820

2019
782 430
919
87 %
11 020

2020
339 276
1 001
87 %
9 979

2019
333 900
985
90 %
9 540

Grändens förskola
Kostnadsberäkning och kapacitetsbedömning
Grändens förskola
Total lokalhyra SEK
Lokalhyra/m2
Nuvarande beläggning (av 82 platser)
Lokalhyra/barn, nuvarande beläggning

2.3.3

Källstugans förskola
Kostnadsberäkning och kapacitetsbedömning
Källstugans förskola
Total lokalhyra SEK
Lokalhyra/m2
Nuvarande beläggning (av 39 platser)
Lokalhyra/barn, nuvarande beläggning
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2.3.4

Lindgårdens förskola – Österåker
Kostnadsberäkning och kapacitetsbedömning
Lindgårdens förskola - Österåker
Total lokalhyra SEK
Lokalhyra/m2
Nuvarande beläggning (av 42 platser)
Lokalhyra/barn, nuvarande beläggning

2.3.5

2020
341 463
1 013
48
17 073

2019
336 233
998
40 %
19 778

2020
135 168
994
100 %
9 011

2019
132 000
972
113 %
7 765

2020
362 763
1 002
83 %
10 670

2019
358 098
989
83 %
10 532

2020
386 237
557
46 %
20 328

2019
377 185
544
66 %
13 970

2020
253 297
588
82 %
6 031

2019
249 725
579
100 %
4 897

Satellitens förskola
Kostnadsberäkning och kapacitetsbedömning
Satellitens förskola
Total lokalhyra SEK
Lokalhyra/m2
Nuvarande beläggning (av 15 platser)
Lokalhyra/barn, nuvarande beläggning

2.3.6

Sjöstugans förskola – Marmorbyn
Kostnadsberäkning och kapacitetsbedömning
Sjöstugans förskola - Marmorbyn
Total lokalhyra SEK
Lokalhyra/m2
Nuvarande beläggning (av 41 platser)
Lokalhyra/barn, nuvarande beläggning

2.3.7

Skogsgläntans förskola – Högsjö
Kostnadsberäkning och kapacitetsbedömning
Skogsgläntans förskola - Högsjö
Total lokalhyra SEK
Lokalhyra/m2
Nuvarande beläggning (av 41 platser)
Lokalhyra/barn, nuvarande beläggning

2.3.8

Slottets förskola
Kostnadsberäkning och kapacitetsbedömning
Slottets förskola
Total lokalhyra SEK
Lokalhyra/m2
Nuvarande beläggning (av 51 platser)
Lokalhyra/barn, nuvarande beläggning
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2.3.9

Södergårdens förskola
Kostnadsberäkning och kapacitetsbedömning
Södergårdens förskola
2020
389 155
1 145
121 %
11 446

Total lokalhyra SEK
Lokalhyra/m2
Nuvarande beläggning (av 28 platser)
Lokalhyra/barn, nuvarande beläggning

2019
363 088
1 068
93 %
13 965

Södergårdens förskola har ytterligare en avdelning, Våren. Avdelningen Våren är öppen endast under
läsårets vårtermin, sedan januari 2020. Anledningen till att antalet avdelningar utökas under en del av
året är att antalet barn i kommunens förskolor alltid är större under årets första halva. Genom att ha en
avdelning som kan öppna då behovet ökar kan kommunen fullfölja sitt uppdrag att tillhandahålla
förskola till alla barn som har behov av det12. Våren är en avdelning för barn mellan 3–5 år, och under
den period då Våren är öppen blir avdelningen Nyckelpigan en avdelning för barn mellan 1–3 år.
2.3.10

Ålands förskola
Kostnadsberäkning och kapacitetsbedömning
Ålands förskola
2020
617 727
809
88 %
11 031

Total lokalhyra SEK
Lokalhyra/m2
Nuvarande beläggning (av 64 platser)
Lokalhyra/barn, nuvarande beläggning

2019
608 409
796
88 %
10 864

Under del av dagen går alla femåringar på förskolan, totalt 13 stycken, över till en egen avdelning som
heter Rödbetan.
2.3.11

Äppellundens förskola
Kostnadsberäkning och kapacitetsbedömning
Äppellundens förskola
Total lokalhyra SEK
Lokalhyra/m2
Nuvarande beläggning (av 103 platser)
Lokalhyra/barn, nuvarande beläggning

2020
2 052 000
2 686
87 %
22 800

2019
2 052 000
2 686
83 %
23 860

Prognosticerat antal barn i Vingåkers kommun
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95
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101
101
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97

103
100
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96
97

103
100
98
96
96
97

103
100
98
96
95
96
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100
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96
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95

600

588

589

591

590

588

584
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ÅR
Observera att prognosen inte har uppdaterats sedan december 2019.
12

Arvidsson, Agneta; rektor i förskolan. Intervju 2019-11-20.
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Enligt diagrammet kommer antalet barn i förskoleåldern att hållas ganska konstant de kommande åren,
med små ökningar och minskningar av antalet i olika åldrar. Detta påvisar att ingen större ökning eller
större minskning är förväntad även om detta kan ändras utifrån de påverkande faktorer som nämnts i
samband med prognosticerade elevantal ovan: in- och utflytt, nybyggnationer och inflöde av
asylsökande för att ta några exempel.
När det gäller behovsbedömningen av lokaler för förskoleverksamhet kan bedömningen därför i större
utsträckning komma att beröra vilken kvalitet verksamheten som kan bedrivas i de befintliga lokaler
kommunen redan hyr ska ha. Det finns dock inget i prognoserna som indikerar att större förändringar i
barnantalet är att vänta.
Statusbeskrivning förskolan
Lokalmässigt är det generellt sett godtagbar fysisk och teknisk status i kommunens förskolor. Det
övergripande bekymret när det gäller status för lokalerna i förskolan är snarast kopplat till
bedömningen av lokalernas kapacitet och storleken på verksamheternas barngrupper. Den frågan hör
dock inte till denna utredning.
Vid intervju med två av rektorerna i förskolan är det särskilt en av förskolornas lokaler som beskrivs
ha ett väldigt dåligt skick.13 Det är Grändens förskola, som är mycket sliten och där det finns ett stort
slöseri med energi som bland annat beror på undermålig isolering. Även utemiljön vid Gränden är
sämre än godtagbar, och både den och innemiljön beskrivs ha många brister.
Södergårdens förskola består av ombyggda lägenheter och målet är att den förskolan inte skall finnas
kvar permanent. Det är dock i Södergårdens förskola som man från och med vårterminen 2020 har
öppnat ytterligare en avdelning, vilket beskrivits ovan. Detta är dock inte ett bra alternativ då miljön i
Södergårdens förskola inte är anpassad för förskoleverksamhet.
Det saknas larm på ett flertal av förskolorna, främst i centralorten, vilket är en stor brist.

3

Lokalförsörjningsplan

I den tredje fasen analyseras hur kommunens lokaler kan anpassas för att möta verksamheternas behov
inom de olika verksamhetsområdena de kommande åren. Analysen utmynnar sedan i åtgärdsförslag
med konkreta beskrivningar av vad som kan göras för att utveckla lokalbeståndet utifrån de behov som
har framkommit av nulägesbeskrivningen och behovsbedömningen. På så sätt kan tillgång och
efterfrågan balanseras.
3.1

Anpassningsanalys

3.1.1

Grundskola och fritidshem

Kransorternas F-6-skolor
I den politiska majoritetens överenskomna punktlista över uppdrag inom barn- och
utbildningsnämndens ansvarsområde uttalas en tydlig avsikt att bibehålla antalet skolor i kommunen.
Denna avsikt innebär ett ställningstagande att skolorna i Högsjö och Marmorbyn skall vara kvar. De
beskrivningar som görs av dessa skolors skick och status påvisar dock en hel del brister.
I skollagens andra kapitel beskrivs att huvudmannen ansvarar för att de lokaler och den utrustning som
behövs för att syftet med utbildningen skall kunna uppfyllas finns.14 Vidare beskrivs syftet med
utbildningen bland annat som att hänsyn ska tas till barns och elevers olika behov, och att barn och
13
14

Ingberg, Ann-Louise och Sarah Hamegård; rektorer i förskolan. Intervju 2020-11-12.
2 kap. 35 §. SFS 2010:800. Skollag.
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elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att
uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.15
För att det ska vara möjligt för huvudmannen att ta sitt ansvar för lokalerna enligt skollagen krävs att
inomhusmiljön i Högsjö skola och fritidshem prioriteras. Det finns omfattande renoveringsbehov i
skolan, och vissa av de brister som finns drabbar i störst utsträckning elever som har behov av särskilt
stöd. Detta handlar bland annat om problem med buller och ventilation.
Det finns brister i Marmorbyns skola som gör att det är direkt olämpligt att bedriva verksamhet i den.
Alternativen för att kunna fortsätta erbjuda utbildning i Marmorbyn är att antingen totalrenovera och
bygga ut de befintliga lokalerna, eller att riva skolbyggnaden som står där idag och bygga en ny skola.
En eventuell renovering behöver enligt den besiktning som genomförts av fastighetsbolaget omfatta
bland annat en fullständig omdränering. Detta är nödvändigt då det finns stora problem med fukt. Det
finns även stort behov av renovering vid idrottssalen, där omklädnings- och duschutrymmen är så
slitna att de inte kan användas.
Det fria skolvalet, tillsammans med kravet om likvärdighet i skolan, innebär att särskild ansträngning
måste göras för att säkerställa att alla skolor bedriver verksamhet i lokaler som gör att barn och elever
ges den utbildning de har rätt till.

Centralortens F-6-skolor
När det gäller F-6-skolorna i centralorten är skick och status mer godtagbara än i kransorternas skolor.
Det är snarast kravet att kunna erbjuda plats i en skola till alla elever inom centralortens skolområde
som kräver åtgärder. Det råder stor brist på både platser och utrymmen, i båda skolorna.
Båda skolorna har ständigt en beläggning som pressar lokalerna, och därmed också elever och
medarbetare, till gränsen av vad som är möjligt. Fram till våren 2020 har platserna i förskoleklass och
grundskola i stor utsträckning fördelats utifrån en princip om att eleven har rätt till en plats i den skola
som ligger närmast elevens hem. Under våren antog dock barn- och utbildningsnämnden nya riktlinjer
för fördelningen av platser, och detta gjordes för att säkerställa att fördelningen av platser ger
huvudmannen möjlighet att implementera det fria skolvalet. Centralorten tillhör numera ett och samma
skolområde, vilket gör att det i större utsträckning är vårdnadshavarens önskan om placering som är
styrande, än barnets folkbokföringsadress.
Som en följd av denna förändring är det svårare för huvudmannen att styra placeringen av elever. Det
är detta som det fria skolvalet är till för så det finns inget negativt med det, men det kräver att
huvudmannens lokaler har kapacitet för att låta det fria skolvalet få en reell betydelse. I dagsläget finns
så små marginaler när det gäller elevantalet i skolornas klasser att det innebär svårigheter med
placering av varje ny elev i centralortens F-6-skolor. Ingen av skolorna har en uppenbar möjlighet att
ta emot eleven, utan beslutet måste fattas av förvaltningschefen som har insyn i tillgången på platser i
hela kommunen. Det leder till att processen med att placera elever ofta blir utdragen och elever får
vänta längre än önskvärt för att få sin placering.
En annan följd av bristen på platser är att Vingåkers kommun har svårigheter att leva upp till det
ansvar hemkommunen har när det gäller att garantera en plats i förskoleklass och grundskola till alla
elever som är hemmahörande i kommunen.16 Det bör finnas en möjlighet för hemkommunen att, både
teoretiskt och praktiskt, erbjuda plats i kommunal förskoleklass- och grundskoleverksamhet till de
elever som i dagsläget valt en friskola eller en kommunal skola i en annan kommun. Denna kapacitet
saknas i Vingåkers kommun idag.

15
16

1 kap. 4 §. SFS 2010:800. Skollag.
9 kap. 12 § samt 10 kap 24 §. SFS 2010:800. Skollag.
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Utöver bristen på platser finns en annan typ av utrymmesbrist i båda skolorna i centralorten. Detta
gäller personalutrymmen och övriga elevutrymmen. På Slottsskolan F-6 har bristen när det gäller
grupprum bland annat drabbat den pedagogiska verksamheten genom att det inte finns utrymme att
anordna den särskilda undervisningsgrupp och den förberedelsegrupp som det finns ett skriande behov
av. Även på Sävstaskolan finns dessa problem.
Detta är ett exempel på hur utrymmesbrister direkt drabbar barn och elever som går i centralortens F6-skolor, och det visar också hur utrymmesbristen gör det omöjligt för verksamheterna att genomföra
det kompensatoriska uppdraget. Det kompensatoriska uppdraget, som innebär att hänsyn ska tas till
barns och elevers olika behov och att skolan ska uppväga skillnader i barnens och elevernas
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, sköts bland annat genom att nyanlända barn och
elever bereds de bästa förutsättningarna för sin skolgång genom att ingå i en grupp som förbereder
dem för ordinarie undervisning. På Slottsskolan F-6 saknas denna möjlighet helt då det inte finns
lokaler för att ha förberedelsegrupper, och på Sävstaskolan har möjligheterna begränsats till att enbart
elever i mellanstadiet bereds möjligheten. Det leder till att det i hela Vingåkers kommun enbart är
elever i Sävstaskolans mellanstadium som ges möjlighet att ingå i en förberedelsegrupp.

Kommunens 7–9-skola
Det finns inget som har framkommit i nulägesbeskrivningen eller kapacitetsbedömningen som ger fog
för att barn- och utbildningsnämnden skall prioritera åtgärder av skolans beskrivna brister. Bristerna
skall till stor del åtgärdas genom ett direkt samarbete mellan skolan och fastighetsbolaget.

3.1.2

Förskola

Förskolans lokaler ska vara ändamålsenliga vilket bland annat betyder att lokalens storlek och
utformning ska stödja förskolans uppdrag som pedagogisk verksamhet. Lokalerna behöver också vara
av en storlek som är tillräcklig för att huvudmannen ska kunna ta ansvar för att förskolans barngrupper
har en lämplig sammansättning och storlek.17
I flera av Vingåkers förskolor är barngrupperna större än önskat, och det leder till sämre arbetsmiljö
för både barn och vuxna. Det leder också till mindre tid för varje barn med pedagogerna, sämre
ljudmiljö, sämre luftkvalitet, ökad smittspridning, högre tempo, stressig miljö, och ökad sjukfrånvaro
för både barn och vuxna. Även om det är fler faktorer än barngruppsstorleken som påverkar
ovanstående aspekter av förskolan, kvarstår faktum att dagens storlek på barngrupperna i Vingåkers
kommun ofta överstiger Skolverkets riktmärken. Detta är ett exempel på hur utrymmesbrist direkt kan
påverka barnen i kommunens förskolor.
Huvudmannen ansvarar enligt skollagen också för att barnen i förskolan erbjuds en god miljö i
övrigt.18 När det gäller skick och status i kommunens förskolor är det framförallt bristerna i Grändens
förskola som är särskilt omfattande. Byggnaden som Grändens verksamhet bedrivs i är mycket sliten
och det finns stora problem med energisvinn som bland annat beror på undermålig isolering. Även
Södergårdens förskola bedrivs i lokaler som bedöms som väldigt bristande. Förskolan är inhyst i
ombyggda lägenheter vilket inte är ett bra alternativ då miljön i inte är anpassad för
förskoleverksamhet.
Detta innebär att de lokaler Grändens och Södergårdens förskolor bedrivs i inte stödjer förskolans
uppdrag som pedagogisk verksamhet, och därmed saknas likvärdighet mellan kommunens förskolor.

17
18

9 kap. 8§. SFS 2010:800. Skollag.
Ibid.
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3.2

Åtgärdsförslag

Att åtgärda brister och anpassa lokalbeståndet till förväntat behov kan bland annat göras genom att
renovera eller bygga om en viss skola eller genom mer komplicerade förändringar som berör flera
skolor och förskolor i ett område. Vilka åtgärdsförslag som ska prioriteras avgörs dels av en
bedömning av vilka åtgärder som innebär störst förbättring för barn och elever, och det avgörs också
av barn- och utbildningsnämndens budget. Åtgärdsförslagen behöver därför prioriteras så att de mest
angelägna åtgärderna genomförs först.
3.2.1

Grundskola och fritidshem

Marmorbyns skola kan antingen totalrenoveras och byggas ut, eller rivas för att ge plats åt en nybyggd
skola. Med tanke på bristernas omfattning, och på möjligheten att tomterna i Baggetorp och
Marmorbyn medför en betydande ökning av skolans elevantal, skulle en renovering med tillhörande
utbyggnad bli både komplicerad och kostsam. Fastighetsbolaget förordar därför en nybyggnation.
Detta förslag kommer att medföra ökade hyreskostnader för barn- och utbildningsnämnden.
För att kunna åtgärda utrymmesbristen på Slottsskolan F-6 föreslås ett inköp av modulbyggnader att
bedriva förskoleverksamhet i, så att Slottets förskola kan flytta in där och lämna de lokaler som de i
dagsläget använder i Slottsskolan F-6. Genom att Slottsskolan F-6 återfår lokaler skapas möjlighet för
större flexibilitet när det gäller skolans elevantal och möjlighet för huvudmannen att skapa bättre
förutsättningar för att Slottsskolan F-6 ska kunna sköta det kompensatoriska uppdraget. Detta kan i
förlängningen bidra positivt till Sävstaskolans förutsättningar att hantera den nuvarande
utrymmesbrister i sina lokaler, genom att Slottsskolan F-6 kan erbjuda ett sånt stöd som idag enbart
finns på Sävstaskolan.
Detta förslag kommer att medföra inköpskostnader för modulbyggnaderna.
Det krävs en förbättring av lokalerna som Högsjö skola hyr, för att verksamheten skall kunna bedrivas
i ändamålsenliga lokaler som ger barn och elever en likvärdig utbildning. Ett alternativ till att renovera
byggnaden är att istället bygga en ny, men fastighetsbolaget har inte kommit med sådan information
till barn- och utbildningsnämnden att en nybyggnation framstår som ett nödvändigt alternativ. Istället
föreslås att Högsjö skola totalrenoveras med syfte att säkerställa en god arbetsmiljön för alla barn,
elever och medarbetare och likvärdiga förutsättningar för en utbildning av hög kvalitet.
Detta förslag kommer att medföra ökade hyreskostnader.
För att säkerställa att alla kommunens lokaler nyttjas till fullo föreslås en större samorganisering
mellan verksamheterna i kommunens F-6-skolor och Slottsskolan 7–9. Det är nödvändigt att
säkerställa att lokalerna i Slottsskolan 7-9 aldrig står tomma, utan att exempelvis lokaler för hem- och
konsumentkunskap eller slöjd används i möjligaste mån.
Detta förslag kommer inte att innebära några ökade kostnader med direkt koppling till lokaler.
Däremot kan det medföra kostnader för transport, om elever från andra skolor skall resa till och från
Slottsskolan 7-9 för att delta i viss undervisning.

3.2.2

Förskola

När det gäller Grändens förskola förordar fastighetsbolaget att bristerna åtgärdas genom ett nybygge
framför en renovering. Förslaget involverar också Södergårdens förskola vars lokaler inte heller
lämpar sig för förskoleverksamhet. Den nybyggda förskolan som föreslås i centralortens södra del
skulle inrymma båda de verksamheter som idag är belägna i Grändens och Södergårdens förskolor.
Att bygga en ny förskola skulle enligt fastighetsbolaget inte generera högre hyra än dagens
hyreskostnader för de befintliga lokalerna. Detta förslag finns upptaget som ett eget ärende vid barnoch utbildningsnämndens sammanträde i december 2020.

16

176

PLAN VINGÅKERS KOMMUN

3.2.3

Prioritering av åtgärder

1. Nybyggnation av förskola i centralortens södra del, som inrymmer de verksamheten som idag
bedrivs i Grändens och Södergårdens förskolor.
2. Nybyggnation av skola i Marmorbyn.
3. Flytt av Slottets förskola till modulbyggnader.
4. Renovering av Högsjö skola.
5. Samorganisering av verksamheterna i kommunens F-6-skolor och Slottsskolan 7–9.
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Plan för strategisk lokalresursplanering
Barn- och utbildningsutskottets beslut
Förslag till Barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om att anta Plan för strategisk
lokalresursplanering Barn- och utbildningsnämnden 2021 och överlämnar Plan
för strategisk lokalresursplanering Barn-och utbildningsnämnden 2021 till
kommunstyrelsen för fortsatt beredning.
Sammanfattning av ärendet
Ärendet avser barn- och utbildningsnämndens strategiska lokalresursplanering. De två
första faserna av arbetet, nulägesbeskrivning och behovsbedömning, genomfördes
förra året. Dessa delar har nu reviderats för att baseras på 2020 års uppdaterade
underlag.
Den tredje fasen av arbetet med lokalresursplaneringen innebär att ta fram en
lokalförsörjningsplan. Denna plan innehåller en analys av hur lokalbeståndet kan
anpassas för att möta verksamheternas behov, samt åtgärdsförslag för att uppnå detta.
Lokalförsörjningsplanens analys har resulterat i följande slutsatser:
•
De mest akuta bristerna inom förskoleverksamheten finns i lokalerna där
Grändens och Södergårdens förskolors bedrivs.
•
Kransorternas F-6-skolor, i Högsjö och Marmorbyn, har båda två ett stort
renoveringsbehov.
•
Centralortens F-6-skolor, Sävstaskolan och Slottsskolan F-6, har båda två stor
platsbrist.
I lokalförsörjningsplanen föreslås fem åtgärder för att åtgärda bristerna:
1. Nybyggnation av förskola i centralortens södra del, som inrymmer de
verksamheten som idag bedrivs i Grändens och Södergårdens förskolor.
2. Nybyggnation av skola i Marmorbyn.
3. Flytt av Slottets förskola till modulbyggnader.
4. Renovering av Högsjö skola.
5. Samorganisering av verksamheterna i kommunens F-6-skolor och Slottsskolan 79.
Tilläggsyrkande
Ordförande yrkar bifall på förslag till beslut samt gör ett tilläggsyrkande att lägga till i
beslutspunkten "och överlämnar Plan för strategisk lokalresursplanering Barn-och
utbildningsnämnden 2021 till kommunstyrelsen för fortsatt beredning”.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsutskottet
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-02

97 (101)

Propositionsordning
Ordföranden ställer följande propositionsordning, först tar barn-och
utbildningsutskottet ställning till förslag till beslut. Därefter tar barn-och
utbildningsutskottet ställning till tilläggsyrkandet.
Ordföranden finner att barn-och utbildningsutskottet beslutar enligt förslag.
Ordföranden finner att barn-och utbildningsutskottet beslutar att bifalla föreslaget
tilläggsyrkande.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-11-24
Bilaga, Plan för strategisk lokalresursplanering Barn- och utbildningsnämnden
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsutskottet
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-02

83 (101)

Tid och plats
Onsdagen den 2 december 2020 kl. 13.00-14.15 i Öljaren, kommunhuset i Vingåker
Beslutande ledamöter
Ing-Mari Frössevi (C), ordförande
Fredrik Andersson (M)
Erika Rask (S), tjänstg. ers
Övriga deltagare
Agneta Arvidsson, tf. förvaltningschef
Eva Karlsson, kanslichef
Alan Grande, sekreterare
Deltagare på distans
Fredrik Andersson (M) och Erika Rask (S), tjänstgörande ersättare deltog på distans via
videolänk

Paragrafer

70-85

Datum för justering

2020-12-08

Sekreterare

……………………………………………………………………………….

Alan Grande
Ordförande

……………………………………………………………………………….

Ing-Mari Frössevi
Justerande

……………………………………………………………………………….

Fredrik Andersson
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Barn- och utbildningsutskottet
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-02

84 (101)

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

Barn- och utbildningsutskottet

Sammanträdesdatum

2020-12-02

Datum för anslagsuppsättande

2020-12-09

Datum för anslagsnedtagande

2020-12-31

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

………………………………………………………………
Alan Grande

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-16

BoU §

116 ()

BU 2020/262

Beslut om ny förskola
Förslag till beslut
Förslag till Barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att en ny
förskola med sex avdelningar ska byggas för att ersätta Grändens och
Södergårdens förskolor i enlighet med förslag från fastighetsbolaget som inte
medför någon hyreshöjning för barn- och utbildningsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Fastigheten där Grändens förskola är inhyst har allvarliga brister, bland annat när det
gäller fukt, brandskydd och ventilation. Fastigheten där Södergårdens förskola är
inhyst består av lägenheter i två plan, och lokalerna har allvarliga brister bland annat
när det gäller i tillgänglighet, funktionalitet och arbetsmiljö.
Vingåkers kommunfastigheter har presenterat två alternativ till nybyggnation: en ny
förskola som liknar Äppellundens förskola och förskolan som Sjötorps bygg har
kontrakt på.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-12-02
Bu §82/2020
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-12-02
Handläggare

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

BU 2020/262

Beslut om ny förskola
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att
1.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att en ny
förskola med sex avdelningar ska byggas för att ersätta Grändens och
Södergårdens förskolor i enlighet med förslag från fastighetsbolaget som inte
medför någon hyreshöjning för barn- och utbildningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Fastigheten där Grändens förskola är inhyst har allvarliga brister, bland annat när det
gäller fukt, brandskydd och ventilation. Fastigheten där Södergårdens förskola är
inhyst består av lägenheter i två plan, och lokalerna har allvarliga brister bland annat
när det gäller i tillgänglighet, funktionalitet och arbetsmiljö.
Vingåkers kommunfastigheter har presenterat två alternativ till nybyggnation: en ny
förskola som liknar Äppellundens förskola och förskolan som Sjötorps bygg har
kontrakt på.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts på barn- och utbildningsförvaltningen
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Under 2019 har de lokaler som barn- och utbildningsnämnden hyr för sin verksamhet
besiktigats av miljöinspektör från kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen samt
Västra Sörmlands Räddningstjänst.
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Resultaten av besiktningarna visar akuta brister som kräver omedelbara åtgärder i
lokalerna som inhyser Grändens förskola.
Ärendet har beretts med utgångspunkt i Arbetsmiljölagen (1977:1160), särskilt Kap 3
§ 2, samt Skollagen (2010:800), särskilt Kap 5 §§ 3-4.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningens ståndpunkt är att ny förskola med sex avdelningar bör byggas för att
ersätta Grändens och Södergårdens förskolor.
Ekonomiska konsekvenser
Att bygga en ny förskola enligt förslaget från Fastighetsbolaget kommer inte medföra
någon förändring av hyran av Grändens och Södergårdens förskolor.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Barn och utbildningsnämnden
Kommunfullmäktige

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.

Att ersätta Grändens och Södergårdens
förskola med nybyggda lokaler kommer leda
till att nämnden undviker höga kostnader för
renovering och omfattande underhåll på både
kort och lång sikt. På så sätt bidrar detta
beslut till en ekonomi i balans.

Genom att erbjuda verksamhet i
ändamålsenliga och funktionella lokaler
förbättras barnens arbetsmiljö.

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.

Genom att bedriva verksamhet i ändamålsenliga och
funktionella lokaler ökar nämndens möjligheter att
säkerställa en god arbetsmiljö för både barn och
medarbetare. En god arbetsmiljö bidrar i sin tur till
en god hälsa och välbefinnande.
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Genom att bedriva verksamhet i ändamålsenliga och
funktionella lokaler ökar nämndens möjligheter att
säkerställa goda lärandemiljöer för barnen i
förskolan. Det utgör en nödvändig grund för en god
utbildning.

Genom nybyggnationen möjliggörs en god
energihushållning.
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Genom att bedriva verksamhet i ändamålsenliga och
funktionella lokaler ökar nämndens möjligheter att
säkerställa en god arbetsmiljö för både barn och
medarbetare.
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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 Grändens och Södergårdens förskolor.

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 av 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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Barn- och utbildningsutskottet
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-02

Bu § 82

98 (101)

BU 2020/262

Beslut om ny förskola
Barn- och utbildningsutskottets beslut
Förslag till Barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att en ny
förskola med sex avdelningar ska byggas för att ersätta Grändens och
Södergårdens förskolor i enlighet med förslag från fastighetsbolaget som inte
medför någon hyreshöjning för barn- och utbildningsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Fastigheten där Grändens förskola är inhyst har allvarliga brister, bland annat när det
gäller fukt, brandskydd och ventilation. Fastigheten där Södergårdens förskola är
inhyst består av lägenheter i två plan, och lokalerna har allvarliga brister bland annat
när det gäller i tillgänglighet, funktionalitet och arbetsmiljö.
Vingåkers kommunfastigheter har presenterat två alternativ till nybyggnation: en ny
förskola som liknar Äppellundens förskola och förskolan som Sjötorps bygg har
kontrakt på.
Ändringsyrkande
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut dock med ett
ändringsyrkande, i form av en ändring i beslutet: Att texten ”i enlighet med SKRs
upphandling” ersätts av ”i enlighet med förslag från fastighetsbolaget som inte medför
någon hyreshöjning för barn-och utbildningsnämnden.”
Propositionsordning
Ordföranden ställer följande propositionsordning, först tar barn-och
utbildningsutskottet ställning till förslag till beslut. Därefter tar barn-och
utbildningsutskottet ställning till ändringsyrkandet.
Ordföranden finner att barn-och utbildningsutskottet beslutar enligt förslag.
Ordföranden finner att barn-och utbildningsutskottet beslutar att bifalla föreslaget
ändringsyrkandet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-11-11
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsutskottet
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-02

83 (101)

Tid och plats
Onsdagen den 2 december 2020 kl. 13.00-14.15 i Öljaren, kommunhuset i Vingåker
Beslutande ledamöter
Ing-Mari Frössevi (C), ordförande
Fredrik Andersson (M)
Erika Rask (S), tjänstg. ers
Övriga deltagare
Agneta Arvidsson, tf. förvaltningschef
Eva Karlsson, kanslichef
Alan Grande, sekreterare
Deltagare på distans
Fredrik Andersson (M) och Erika Rask (S), tjänstgörande ersättare deltog på distans via
videolänk

Paragrafer

70-85

Datum för justering

2020-12-08

Sekreterare

……………………………………………………………………………….

Alan Grande
Ordförande

……………………………………………………………………………….

Ing-Mari Frössevi
Justerande

……………………………………………………………………………….

Fredrik Andersson
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Barn- och utbildningsutskottet
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-02

84 (101)

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

Barn- och utbildningsutskottet

Sammanträdesdatum

2020-12-02

Datum för anslagsuppsättande

2020-12-09

Datum för anslagsnedtagande

2020-12-31

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

………………………………………………………………
Alan Grande

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-16

117 ()

BoU §

BU 2020/257

Nämndplan 2021 och flerårsplan 2022-2023
Förslag till beslut
Förslag till Barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner nämndplanen för 2021 och flerårsplan
2022-2023.
Sammanfattning av ärendet
Nämndplanen är en politisk viljeyttring för Vingåker kommuns förbättringsarbete
under åren 2021–2023 för att stödja barns och ungdomars utveckling, lärande och
framtidstro under förskole- och grundskoleåren. Den pekar ut färdriktningen
långsiktigt och revideras årligen efter resultat från kvalitetsredovisningar/andra
uppföljningar samt ändringar i förutsättningar gällande kommun och stat.
Nämndplanen beskriver nämndens prioriterade områden och resultatmål för 2021 –
2023:
Trygghet
Barn, elever och medarbetare i barn- och utbildningsnämndens verksamheter känner
sig trygga och upplever att de har de bästa förutsättningar för lärande och
utveckling.
Lärande
Barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter upplever att de
erbjuds en undervisning som leder till att de utvecklas så långs som möjligt utifrån
sina förutsättningar och behov.
Till varje mål finns ett antal indikatorer som ska visa i vilken grad målen är
uppnådda. I nämndplanen finns beskrivet hur vi fastställer våra mål, nämndens
utgångspunkter för arbetet, de lokala förutsättningarna samt internkontrollpunkter.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-11-17
Bilaga, Nämndplan 2021 och flerårsplan 2022-2023

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-11-17
Handläggare

Eva Karlsson
0151-19111
eva.karlsson@vingaker.se
Diarienummer

BU 2020/257

Nämndplan 2021 och flerårsplan 2022 - 2023
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner nämndplanen för 2021 samt flerårsplan
2022-2023.
Sammanfattning av ärendet
Nämndplanen är en politisk viljeyttring för Vingåker kommuns förbättringsarbete
under åren 2021–2023 för att stödja barns och ungdomars utveckling, lärande och
framtidstro under förskole- och grundskoleåren. Den pekar ut färdriktningen
långsiktigt och revideras årligen efter resultat från kvalitetsredovisningar/andra
uppföljningar samt ändringar i förutsättningar gällande kommun och stat.
Nämndplanen beskriver nämndens prioriterade områden och resultatmål för 2021 –
2023:
Trygghet
Barn, elever och medarbetare i barn- och utbildningsnämndens verksamheter känner
sig trygga och upplever att de har de bästa förutsättningar för lärande och utveckling.
Lärande
Barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter upplever att de
erbjuds en undervisning som leder till att de utvecklas så långs som möjligt utifrån
sina förutsättningar och behov.
Till varje mål finns ett antal indikatorer som ska visa i vilken grad målen är uppnådda.
I nämndplanen finns beskrivet hur vi fastställer våra mål, nämndens utgångspunkter
för arbetet, de lokala förutsättningarna samt internkontrollpunkter.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med barn- och
utbildningsutskottet.
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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
Nämndplanen utgör det kommunala grunddokumentet för nämndens ansvarsområde
och ska i huvudsak ange klara och mätbara mål för de verksamheter som nämnden
ansvarar för. Planen anger vilka prioriteringar som ska göras och vilken ambitionsoch servicenivå som ska gälla, inom ramen för lagar och förordningar och kommunens
gemensamma styrdokument.
Nämndplanen fungerar som ett uppdrag till förvaltningsorganisationen och fastställs
av nämnden. Förvaltningen tar därefter fram ett verkställande dokument,
verksamhetsplan giltig för alla verksamheter i förvaltningen.
Förvaltningens ståndpunkt
2. Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner nämndplanen
för 2021 samt flerårsplan 2022-2023.

Ekonomiska konsekvenser
Inga
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Nämndplan 2021 och flerårsplan 2022 - 2023

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]"

Planen anger riktning och prioriterade mål
för år 2021-2023 för nämndens verksamheter

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.

199

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]"

Alla barn och elever ska trivas och må bra i våra
verksamheter
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God utbildning för alla barn och elever i Vingåkers
kommun

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

201

vingaker.se

6 (9)

"[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?

Alla barn och elever i Vingåkers kommun

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

Indirekt genom att besvara enkäter och vilka resultat som uppnåtts.

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?

Förskolan och skolan ska vara likvärdig för alla barn och elever.

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

Alla barn och elever har rätt till en god och likvärdig utbildning
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1 Inledning
”Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla
kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en
livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället
vilar på.
I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd
och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga
skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga
personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och
medborgare.”
(Skollagen SFS 2010:800, 1 kap. §4)
”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska
värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens
frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan
människor.
Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt
motverka alla former av kränkande behandling.
Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.”
(Skollagen SFS 2010:800, 1 kap. §5)
Utdragen ur skollagen här ovanför beskriver syftet med utbildningen inom skolväsendet och
vilken utformning utbildningen skall ha. Utifrån dessa lagparagrafer har barn- och
utbildningsnämnden formulerat vad detta betyder i Vingåkers kommun: vad vi vill uppnå i
våra verksamheter.
Framtidstro
Att känna framtidstro är att känna hopp om en ljus framtid för en själv, för sina närmaste och
för hela samhället. Det är att tro på en framtid där det finns goda förutsättningar för att lyckas
med det som är allra viktigast för en. För att kunna känna framtidstro krävs tillit och tilltro till
sig själv och sin egen förmåga, till andra människor och till hela samhället.

Alla barn och ungdomar i Vingåker ska ges bästa möjliga förutsättningar för att känna
framtidstro. Det innebär att vi arbetar för stärkt självförtroende och självkänsla, stärkta sociala
nätverk och stärkt tillit till våra verksamheter som en trygg och säker del av samhället.
Livslångt lärande
Ett livslångt lärande innebär att barnet och den unga inhämtar och utvecklar kunskaper och
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värden för att få ett självförsörjande och hälsofrämjande liv.
Varje barn och ungdom i Vingåker ska ges bästa möjliga förutsättningar för ett livslångt
lärande utifrån sina egna behov. Detta gör vi genom att möta varje barns och elevs
individuella behov, och genom att kompensera för skillnader i barns och elevers olika
förutsättningar. På så sätt kan alla tillgodogöra sig utbildningen och utvecklas så långt som
möjligt.

2 Nämndplanens syfte
Som huvudman för Vingåkers verksamheter inom skolväsendet ansvarar barn- och
utbildningsnämnden för att verksamheten ständigt och systematiskt utvecklas och förbättras.
Syftet med nämndplanen är att peka ut vilken riktning detta förbättringsarbete ska ha under
åren 2021–2023. Planen fastställs av nämnden och revideras årligen utifrån
uppföljningsresultat och eventuella förändringar i kommunens förutsättningar.
Efter att nämnden har antagit nämndplanen tar förvaltningen fram ett verkställande dokument,
en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen gäller för alla verksamheter i förvaltningen.

3 Hur vi fastställer våra resultatmål
Nämndens prioriterade resultatmål skall konkretisera de övergripande målen som
kommunfullmäktige har beslutat om. Samtidigt måste målen vara relevanta för de
verksamheter som barn- och utbildningsnämnden ansvarar för och som genom sitt arbete ska
styra mot målen.
Syftet med förbättringsarbetet är i slutänden att nämnden genom verksamheterna kan
tillhandahålla en utbildning som i så stor utsträckning som möjligt motsvarar barns och
elevers behov. För att säkerställa att målen är relevanta för verksamheterna krävs att de
underlag som beskriver barn och elevers behov samlas in, sammanställs och analyseras.
För varje resultatmål fastställs en målnivå som anger det resultat vi förväntas uppnås under
året. För att kunna mäta nivån används indikatorer.
3.1

Underlag

Här följer en beskrivning av de underlag som samlas in.
Verksamhetens kvalitetsredovisning
Det arbete som genomförts i nämndens verksamheter under föregående läsår redovisas i en
kvalitetsredovisning. Denna redovisning innehåller bland annat beskrivningar av de
förbättringsbehov som verksamheten själv har identifierat.
Verksamhetens trygghetsplan
Varje verksamhet arbetar för att främja likabehandling och förebygga kränkande behandling
och diskriminering. Detta arbete planeras, dokumenteras och följs upp i verksamhetens egen
trygghetsplan. Det innebär att trygghetsplanen innehåller beskrivningar av förbättringsbehov
som verksamheten har identifierat när det gäller trygghetsarbetet.
Inkomna klagomål
Genom barn- och utbildningsnämndens klagomålshantering kan elever, vårdnadshavare och
andra uppmärksamma eventuella brister i nämndens verksamheter. Huvudmannen ansvarar
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för att bristerna sedan åtgärdas, och den dokumentation som görs inom ramen för
klagomålshanteringen innehåller beskrivningar av förbättringsbehov som elever,
vårdnadshavare och andra har identifierat.
Anmälda händelser
Varje medarbetare inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter som får kännedom om
att det inträffat händelser som berör vissa särskilda tillsynsområden skall anmäla detta till
huvudmannen genom en e-tjänst som kommunen tillhandahåller. Dessa tillsynsområden är
kränkande behandling och diskriminering, hot och våld, skadegörelse samt olycksfall och
tillbud. Dessa anmälningar, och dokumentationen av de utredningar som genomförts för att
åtgärda anmälda brister, innehåller beskrivningar av identifierade förbättringsbehov.
Övriga underlag
För att kunna mäta upplevelsen av barn- och utbildningsnämndens verksamheter genomförs
ett antal enkäter varje läsår. Olika enkäter riktas till elever, undervisande personal,
vårdnadshavare och medarbetare, och enkätresultaten kan innehålla beskrivningar av
identifierade förbättringsbehov.
Även externa parter tar fram material som kan utgöra underlag för arbetet med att samla in
information om barns och elevers behov. Bland annat görs enkäter av Skolinspektionen och
Region Sörmland.
Under 2020 har dessutom två utredningar genomförts som har granskat olika delar av de
verksamheter som barn- och utbildningsnämnden ansvarar för. Den ena utredningen berör det
systematiska kvalitetsarbete som genomförs i hela nämnden, och den andra utredningen har
fokuserat på kunskapsresultat, likvärdighet och integration i de kommunala F-6-skolorna i
Vingåkers kommun. Båda dessa utredningar utgör underlag för arbetet med att fastställa mål
för barn- och utbildningsnämnden då de beskriver både brister och behov som har identifierats
i verksamheterna.
3.2

Styrkedjan

I denna bild av barn- och utbildningsnämndens styrkedja illustreras hur de olika nivåerna
inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde tillsammans arbetar och styr mot
målen.
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4 Barn- och utbildningsnämndens vision 2021 - 2023
Trygghet, lärande, delaktighet och hälsa kännetecknar nämndens verksamheter
Barn, elever och vuxna accepterar varandras olikheter, visar förståelse och tillit samt verkar
för en trygg miljö.
Verksamheterna fortsätter och fullföljer de utvecklingsarbeten som påbörjats liksom
avvecklar eller justerar sådant som inte visar sig vara verkningsfullt.
Alla verksamheter planerar sitt arbetsår genom att revidera enhetens årshjul. Genom
kontinuerliga uppföljningar och årliga utvärderingar analyseras arbetet genom att ställa frågor
som Var är vi nu? Vart ska vi? och verksamhet planeras sedan upp med svar på frågan Vad
behöver vi då göra och Hur gör vi det? Vem gör vad och hur följer vi upp det?
Det fysiska, sociokulturella och pedagogiska rummet samspelar för att ge barnen och eleverna
de bästa förutsättningarna för sitt lärande.
Specialpedagogiska myndigheten (Spsm) beskriver rummens innehåll så här.

5 Barn- och utbildningsnämndens prioriterade områden och resultatmål
2021 - 2023
Prioriterat område 1: Trygghet
I alla våra verksamheter gäller nolltolerans mot kränkande behandling och diskriminering och
det sker ett aktivt arbete för att främja likabehandling. Tidiga insatser säkerställer goda
förutsättningar för varje barn och elev att utvecklas och bygga en god självkänsla. Alla som
behöver stöd vet vem de ska vända sig till.
Resultatmål för prioriterat område 1:
Barn, elever och medarbetare i barn- och utbildningsnämndens verksamheter känner sig
trygga och upplever att de har de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling
Prioriterat område 2: Undervisning och lärande
Barn- och utbildningsnämndens verksamheter erbjuder alla barn och elever undervisning som
utgår från varje enskild individs behov. I enlighet med det kompensatoriska uppdraget ges alla
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en varierad, inkluderande undervisning som är tillgänglig för alla barn och elever.
Resultatmål för prioriterat område 2:
Barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter upplever att de erbjuds en
undervisning som leder till att de utvecklas så långt som möjligt utifrån sina
förutsättningar och behov

6 Våra utgångspunkter
Värdegrund för bemötande
All verksamhet ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska
värderingar, främja jämställdhet och motverka alla former av diskriminering och kränkande
behandling.
Medborgarnas delaktighet
En demokratisk grundsyn för det livslånga lärandet ska råda. Den demokratiska processen
behöver lyftas fram i stor utsträckning i alla sammanhang. Den behöver vara levande och
ständigt förankras och förtydligas bland barn och elever.
Öppenhet och information
Det ska finnas god insyn i barn- och utbildningsnämndens verksamhet. Fortlöpande
information om nämndens verksamhet och arbete ska på olika sätt delges medborgarna.
Barns och elevers inflytande
Barn i förskolan ska i enlighet med läroplanens mål ha en reell möjlighet att påverka såväl
arbetssätt som verksamhetens mål. De ska förstå och handla efter demokratiska principer
genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
Elever i förskoleklass och grundskola ska ha stort inflytande över undervisningens
utformning. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som rör deras utbildning.
Synpunkts- och klagomålshantering
Hantering av synpunkter och klagomål ska ske enligt antagna riktlinjer för att utveckla
verksamheterna.
Uppföljning av inkomna synpunkter och klagomål sker varje tertial. Om synpunkter och
klagomål av allvarligare art inträffar ska dessa händelser, när de rapporteras in till
förvaltningen, även rapporteras till förvaltningschef samt nämndens presidium.
Beaktande av barnkonventionen
Nämnden och verksamheterna ska i sina beslut ta hänsyn till Lagen om FN:s konvention om
barnets rättigheter (Barnkonventionen). Barnkonventionens principer är införlivade i den
nationella styrningen av skolan.
Uppföljning sker i det systematiska kvalitetsarbetet genom riktlinjerna i läroplanen för
”Normer och värden” och ”Elevernas ansvar och inflytande” samt arbetet med
trygghetsplanerna.
Kompetens och kompetensförsörjning
Kompetens är förmågan att tillämpa kunskap och erfarenhet för att lösa problem och hantera
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situationer som dagligen uppstår. För att medarbetarna ska ha de kunskaper som behövs för
att möta de utmaningar som de ställs inför i arbetet ska olika former för lärande användas i ett
kompetensutvecklande syfte.
Kompetensförsörjning innebär att sträva efter att vid varje tidpunkt ha medarbetare med rätt
kompetens på rätt plats och i rätt omfattning.
I barn- och utbildningsförvaltningen:
•
•

Ska medarbetarna ha kunskaper och färdigheter för att på bästa sätt kunna utföra sitt
uppdrag och hantera omvärldens krav på förändringar.
Ska kompetensförsörjning bidra till att verksamheten utvecklas och når målen utifrån
de behov som finns i dag och i framtiden.

Systematiskt kvalitetsarbete
Det systematiska kvalitetsarbetet ska främja individens och verksamhetetens lärande och
utveckling och säkerställa en likvärdig och hög kvalitet. Det är viktigt att titta på struktur- och
processkvaliteten för att kunna göra analyser kring vilket samband som finns mellan vidtagna
åtgärder och resultat. Nämnden tar del av övergripande analyser och får kännedom om vilka
förbättringsområden som har identifierats. Den kvalitativa styrinformationen ska också
användas för att kunna ge kommunfullmäktige en så bra bild av verksamheten som möjligt.
Synpunkts- och klagomålshanteringen är en viktig del av nämndens kvalitetsarbete.

7 Våra lokala förutsättningar
Lokaler
De senaste åren har barnantalet varit högt inom förskolan. De stora barnkullarna börjar nu i
skolan och vi börjar få svårt att få rum i våra lokaler. Det är framför allt Slottsskolan F-6 som
är trångbodd, då förskolan för några år sedan fick ”låna” två klassrum. Situationen börjar bli
ohållbar – skolan behöver sina lokaler för att kunna bedriva en kvalitativ undervisning och ge
elever och personal en dräglig arbetsmiljö. I nuläget finns det inte plats för dessa förskolebarn
på andra förskolor. Vi behöver lösa lokalfrågan inom en snar framtid.
Ekonomi
Kommunens ekonomi är ansträngd vilket gör att Barn- och utbildningsnämnden inte får
någon ökad budget. Inte heller ges kompensation för ökade löner eller hyror. Detta medför att
vi behöver effektivisera inom våra verksamheter samtidigt som antalet barn ökar inom skolan.
En stor utmaning när vi samtidigt vill höja våra resultat och åtminstone behålla den kvalitet vi
har.
Behörighet
Behörigheten på våra förskolor och skolor har ökat något de senaste åren, men vi har
fortfarande en stor utmaning i att rekrytera behörig personal. När de ekonomiska
förutsättningarna blir sämre och trycket hårdnar på personalen blir det än viktigare att den
personal vi har är behörig och kapabel att utföra ett arbete av hög kvalitet.
Elever med svaga socioekonomiska förhållanden
Vingåker har en stor andel barn och elever med svaga socioekonomiska förhållanden. Detta
medför att vårt kompensatoriska uppdrag sätts på hårt prov. Vi kommer under nästa år att
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kompetensutveckla personalen i ett inkluderande och språkinriktat förhållningssätt för att göra
undervisningen tillgänglig för fler barn och elever.
Trygghet och arbetsro
Vi har under år 2020 haft fokus på trygghet och arbetsro för barn, elever och personal genom
att ha det i vår interna kontroll med kontinuerlig uppföljning under året. Grunden för ett gott
lärande och välmående är att det är lugnt och tryggt på våra arbetsplatser och att barn, elever
och personal mår bra. Är det otryggt och stökigt går det inte att prestera optimalt – varken för
barn, elever eller personal. Vi har gjort vissa framsteg, men även märkt ett hårdnande klimat i
framför allt våra skolor. Därför väljer vi att fortsätta med samma internkontrollpunkter 2021
och intensifiera vårt arbete med att skapa en trygg arbetsmiljö för alla.
7.1

Detaljbudget och resursfördelning

Här inväntar vi material från ekonomi.

8 Internkontroll
Internkontroll är en process där den politiska ledningen, den professionella ledningen och
övrig personal samverkar för att med rimlig grad av säkerhet uppnå följande mål:
- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.
Inledningsvis görs en inventering av rutiner för att sedan bedöma hur stor sannolikheten är för
att rutinen fallerar samt hur stor konsekvensen blir vid ett eventuellt fallerande. Den samlade
bedömningen av dessa två faktorer utgör risken. I denna plan har risken bedömts enligt
matrisen nedan.
De rutiner som resulterar i en hög riskbedömning tas med i internkontrollplanen om det
bedöms att en kontrollaktivitet kan ge mer information om hur väl rutinen fungerar. I
internkontrollplanen anges hur man ska kontrollera att rutinen fungerar på avsett sätt samt till
vem rapportering ska ske. Internkontrollplanen fastställs av respektive nämnd senast januari
månad. Återrapportering ska enligt reglementet för internkontroll ske minst en gång per år till
respektive nämnd och till styrelsen.

8.1

Internkontrollplan 2021

Nedan beskrivs de kontrollpunkter som gäller för 2021. Dessa är framtagna genom en
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riskanalys i verksamhetsledningen inför 2020. Då vi inte anser att vi nått ett tillfredsställande
resultat behåller vi samma kontrollpunkter även för 2021.
Kontrollpunkt 1 - hög frånvaro
Beskrivning: Det är förhållandevis hög frånvaro hos både elever och personal inom flera av
barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter. Därmed finns anledning att djupare
analysera vad detta beror på och vilka åtgärder som kan sättas in för att vända detta.
För att kunna göra detta behövs mer kunskap om situationen; vilka orsaker ligger bakom
frånvaron? Vilka av dessa orsaker har vi möjlighet att påverka? Vilka åtgärder sätts in för att
vända frånvaro till närvaro? Fungerar de åtgärder som sätts in? Vilka insatser har gjorts för att
förebygga frånvaro? Har dessa insatser haft en förebyggande effekt?
Befarad risk: Nämnden befarar att det finns en risk för att frånvaro hos barn i förskola och
elever i förskoleklass och grundskola, samt frånvaro hos förvaltningens personal, inte hanteras
med tillräckligt effektiva metoder. Detta gäller både långtidsfrånvaro och frekvent
korttidsfrånvaro.
Nämnden befarar också att det finns en risk för att frånvaro hos barn, elever och personal inte
förebyggs med tillräckligt effektiva metoder.
Kontrollpunkt 2 - anmäla, utreda och åtgärda kränkningar
Beskrivning:
Personal som får kännedom om kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektorn.
Rektor som får kännedom om kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till
huvudmannen.
Rektor är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna och vidta åtgärder för att förhindra
kränkande behandling i framtiden.
Befarad risk: Nämnden befarar att det finns en risk för att den kränkande behandling som
sker i förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola inte anmäls, utreds och åtgärdas i
tillräcklig utsträckning.
Nämnden befarar också att det finns en risk för att de anmälningar, utredningar och åtgärder
som genomförs inte utvärderas i tillräcklig utsträckning.
Kontrollpunkt 3 - det sociala klimatet
Befarad risk: Nämnden befarar att det finns en risk för att arbetet med att främja
sammanhållning och trivsel för både elever och personal inte planeras, genomförs och följs
upp i tillräcklig utsträckning.
Kontrollpunkt 4 - inkluderande undervisning
Beskrivning: Det medför att alla barn och elever inte får samma möjlighet att utvecklas så
långt som möjligt, utifrån sina förutsättningar.
Befarad risk: Nämnden befarar att det finns en risk för att den undervisning som genomförs i
förskoleklass och grundskola inte utgår från och möter alla barn och elevers behov.
För utförligare beskrivning av granskningsmetoder och ansvar - se Internkontrollplan 2021.

10

215

9 Bilagor
9.1

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter
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9.2

Elevantal i skolorna i Vingåker 2019 - 2021

Volymmått
antal elever
i:

Utfall
2019 vt

Utfall
2019 ht

Budget
2020 vt

Budget
2020 ht

Budget
2020

Utfall
2020 vt

Utfall
2020 ht

Budget
2021 vt

Budget
2021 ht

Budget
2021

F-klass

9

4

4

11

7,5

6

13

13

5

9

Åk 1-6

49

53

53

45

49

51

48

48

57

52,5

Fritids

37

38

38

37

37,5

36

34

34

32

33

F-klass

21

13

13

18

15,5

14

19

19

18

18,5

Åk 1-6

70

80

80

82

81

81

83

83

90

86,5

Fritids

40

43

43

46

44,5

42

66

66

68

67

Baggetorps
fritids

20

22

22

21

21,5

20

F-klass

43

56

56

49

52,5

55

37

37

35

36

Åk 1-6

280

263

263

266

264,5

255

259

259

264

261,5

Fritids

150

147

147

148

147,5

136

132

132

133

132,5

F-klass

44

34

34

37

35,5

33

53

53

34

43,5

Åk 1-6

211

198

198

210

204

195

214

214

229

221,5

Fritids

120

113

113

116

114,5

106

132

132

130

131

Åk 7-9

284

275

275

280

277,5

272

276

276

261

268,5

Totalt skola
F-9

1011

976

976

998

962

1002

1002

993

Totalt fritids

367

363

363

368

340

364

364

363

Volymmått
antal elever
i:

Utfall
2019 vt

Utfall
2019 ht

Budget
2020 vt

Budget
2020 ht

Budget
2020

Utfall
2020 vt

Utfall
2020 ht

Budget
2021 vt

Budget
2021 ht

Budget
2021

Österåker F6

50

44

44

46

45

41

46

46

46

46

Övriga F-6

38

56

56

45

50,5

56

59

59

59

59

Övriga 7-9

109

106

106

80

93

107

98

98

82

90

Högsjö

Marmorbyn

Sävstaskolan

Slottsskolan
F-6

Slottsskolan
7-9

12
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9.3

Antal barn per förskola 2019 - 2021

Utfall
vt 2019

Utfall
ht 2019

Budget
vt 2020

Budget
ht 2020

Budget
2020

Utfall
vt 2020

Utfall
ht 2020

Budget
vt 2021

Budget
ht 2021

Budget
2021

Slottets
förskola

65

50

48

50

49

56

42

48

45

46,5

Satellitens
förskola

19

15

17

15

16

19

15

18

16

17

Ålands
förskola

63

55

61

57

59

66

55

63

56

59,5

Grändens
förskola

82

71

78

71

74,5

70

58

73

65

69

Källstugans
förskola

39

35

39

35

37

41

35

39

35

37

Södergårdens
förskola

50

35

47

40

43,5

43

35

47

35

41

83

98

95

96,5

97

90

98

85

91,5

Förskola

Äppellundens
förskola
Baggetorps
förskola

41

37

39

38

38,5

40

30

37

33

35

Skogsgläntans
förskola

28

27

28

20

24

29

21

25

20

22,5

Sjöstugans
förskola

37

35

37

35

36

37

37

41

35

38

Lindgårdens
förskola

20

17

19

19

19

21

21

23

19

21

Lärkans
förskola

31

Totalt i
kommunens
regi

475

460

511

475

493

519

439

512

444

478

Trollkojan

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

486

531

495

513

539

459

532

464

498

11

11

11

11

11

13

13

13

13

497

542

506

524

550

472

545

477

511

Little acorn
Totalt i
kommunen

6
495

Annan
kommun

Totalt antal
barn

495

13
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Antal elever i gymnasieskola och gymnasiesärskola 2019 2021

Volymmått
antal
elever i:

Utfall
2019 vt

Utfall
2019 ht

Budget
2020 vt

Budget
2020 ht

Budget
2020

Utfall
2020 vt

Utfall
2020 ht

Budget
2021 vt

Budget
2021 ht

Budget
2021

Gymnasiet

378

399

399

370

384,5

389

400

400

384

392

9.5

Indikatorer för resultatmål

Indikatorer för prioriterat område 1: Trygghet
Barn, elever och medarbetare i barn- och utbildningsnämndens verksamheter känner sig
trygga och upplever att de har de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling
Indikatorer i förskolan
•
•

Andel vårdnadshavare som svarar ”Mitt barn är tryggt i förskolan”
Andel vårdnadshavare som svarar ”I mitt barns förskola är det tydligt att kränkande
behandling inte accepteras”.

Indikatorer i grundskolan
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Andel elever som svarar ”Jag känner mig trygg i skolan”
Andel vårdnadshavare som svarar ”Mitt barn är tryggt i skolan”
Andel pedagoger som svarar ”På den här skolan känner eleverna sig trygga"
Andel elever som svarar ”De vuxna på skolan reagerar om de får reda på att någon har
varit elak mot eller kränkt en annan elev”
Andel vårdnadshavare som svarar ”I mitt barns skola framgår det tydligt att kränkande
behandling inte accepteras”
Andel pedagoger som svarar ”Jag vet vad jag ska göra om jag upptäcker att en elev
utsätts för kränkningar”
Andel elever som svarar ”Jag har studiero på lektionerna”
Andel vårdnadshavare som svarar ”Jag upplever att mitt barn har studiero på
lektionerna”
Andelen pedagoger som svarar ”Det är god studiemiljö på skolan”

Indikatorer i fritidshemmet
•
•

Andel vårdnadshavare som svarar ”Mitt barn är tryggt på fritidshemmet”
Andelen vårdnadshavare som svarar ”Personalen ingriper om någon elev behandlas
illa på fritidshemmet”

Indikatorer i personalgruppen
•

Andelen personal som svarar ”Jag ser fram emot att gå till arbetet”

Indikatorer på förvaltningskansliet
•
•

Antal inkomna anmälningar via e-tjänster samt hur dessa följs upp och åtgärdas
Antal inkomna klagomål samt hur dessa följs upp och åtgärdas
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Indikatorer för prioriterat område 2: Undervisning och lärande
Barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter upplever att de erbjuds en
undervisning som leder till att de utvecklas så långt som möjligt utifrån sina
förutsättningar och behov
Indikatorer i förskolan
•
•
•
•

Andelen vårdnadshavare som svarar ”På förskolan lär sig mitt barn nya saker inom t
ex språk, matematik, naturkunskap, teknik, bild och musik””
Andelen vårdnadshavare som svarar ”På förskolan får mitt barn träna sin motorik och
kondition genom rörelse och led ute och inne”.
Andelen vårdnadshavare som svarar ”Jag får fortlöpande information om mitt barns
situation på förskolan ( t ex trivsel, utveckling och lärande)”.
Screening i början av höstterminen av elever som börjar förskoleklass.

Indikatorer i skolan
•
•
•
•
•
•
•
•

Andelen elever som klarar de nationella proven i årskurs 3
Andelen elever som uppnår minst betyg E i alla ämnen i årskurs 6 och 9
(ingångsvärden 56,7 % resp 44,7 %)
Andelen elever med gymnasiebehörighet efter årskurs 9 (ingångsvärde 60,6 %)
Meritvärde i årskurs 6 och 9 (ingångsvärden 198,74 resp 180,19)
Andelen elever som svarar ”Min lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag
förstår”
Andelen vårdnadshavare som svarar ”Mitt barn får den hjälp som hen behöver för att
nå kunskapskraven
Andelen pedagoger som svarar ”Mina elever förstår vad de ska kunna för att nå
kunskapskraven”
Andelen pedagoger som svarar ”Jag anpassar min undervisning efter elevernas olika
förutsättningar”

Indikatorer i fritidshemmet
•

Andelen vårdnadshavare som svarar ”I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som
stimulerar mitt barns lärande”

Indikatorer i personalgruppen
•

Andelen personal som svarar ”Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete”

Målnivåer kommer sättas under våren och de kommer även finnas med i
verksamheternas planer för läsår 21/22.
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Revidering av Barn-och utbildningsnämndens
kvalitetspolicy 2021-2023
Förslag till beslut
Förslag till Barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner revideringen av kvalitetspolicyn för
2021-2023
Sammanfattning av ärendet
Kvalitetspolicyn beskriver hur förvaltningens arbete med det systematiska
kvalitetsarbetet bedrivs. Den revideras årligen och de nya nämndmålen från
nämndplanen skrivs in. Vid behov görs justeringar av planen för att stämma med
förvaltningens arbete.
Nämndens årshjul läggs till som bilaga där det framgår när olika ärenden tas upp i
nämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-11-17
Bilaga, Barn-och utbildningsnämndens kvalitetspolicy 2021-2023
Bilaga, Nämndens årshjul 2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-11-17
Handläggare

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

BU 2020/264

Revidering av Barn- och utbildningsnämndens
kvalitetspolicy 2021-2023
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner revideringen av kvalitetspolicyn för
2021-2023
Sammanfattning av ärendet
Kvalitetspolicyn beskriver hur förvaltningens arbete med det systematiska
kvalitetsarbetet bedrivs. Den revideras årligen och de nya nämndmålen från
nämndplanen skrivs in. Vid behov görs justeringar av planen för att stämma med
förvaltningens arbete. Nämndens årshjul läggs till som bilaga där det framgår när olika
ärenden tas upp i nämnden.
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
Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och
kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Sådant arbete skall även
genomföras på förskole- och skolenhetsnivå. (Skollagen 4 kap §§3,4)
Kvalitetspolicyn redogör för hur ett sådant arbete genomförs inom barn- och
utbildningsförvaltningen i Vingåkers kommun.
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Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen föreslår att Barn- och utbildningsnämnden godkänner revideringen av
kvalitetspolicyn för 2021-2023

Ekonomiska konsekvenser
Inga
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Barn- och utbildningsnämndens kvalitetspolicy 2021-2023
Nämndens årshjul 2021

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]"

Genom kvalitativa analyser kan vi utveckla
våra verksamheter för att nå en högre kvalitet

"[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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Genom kvalitativa analyser kan vi utveckla våra
verksamheter för att nå en högre kvalitet. Genom att
kontinuerligt analysera, planera och följa upp får vi
en bra bild över vilka insatser vi ska sätta in.

"[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?

Genom ett gott systematiskt kvalitetsarbete kan vi korrigera det som inte
fungerar och utveckla verksamheterna mot högre kvalitet.

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?

Kvalitetsarbetet skall förhoppningsvis leda till en likvärdighet för våra barn
och elever och mellan våra förskolor/skolor.

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

230

vingaker.se

10 (10
)

På vilket sätt?

Kvalitetsarbetet skall förhoppningsvis leda till en likvärdighet för våra barn
och elever och mellan våra förskolor/skolor samt till högre kvalitet.
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1

Styrning och uppföljning av den kommunala
verksamheten

Alla verksamheter i Vingåkers kommun styrs utifrån de mål som satts upp för
verksamheten. Målen sätts på olika nivåer inom organisationen och varje nivå
har sitt eget ansvar och arbetssätt. Den politiska organisationen ska arbeta utifrån frågeställningar om vad som ska uppnås och när i tiden det ska ske. Tjänstepersonsorganisationen avgör sedan hur uppdraget kommer att utföras samt av
vem.
1.1

Kommunens styrmodell

I kommunens styrmodell är kopplingen mellan kommunfullmäktiges mål,
nämndernas mål och verksamheternas mål tydliggjord:

Alla medarbetare i hela organisationen ska känna till och arbeta mot samma
mål. För att lyckas utgår vi från de här huvudprinciperna:
•
•
•

Våra mål och vårt förhållningssätt i arbetet vilar på kommunens värdegrund.
Våra mål ska i största möjliga mån ha ett medborgar- och brukarperspektiv. För oss betyder det att vi utgår från ett barn – och elevperspektiv.
Styrningen ska präglas av ett helhetstänkande. Det innebär att det som
bedöms vara det bästa för Vingåkers kommun som helhet är överordnat
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•
•

2

de enskilda verksamheternas behov och vilja.
Beslut fattas efter dialog och samspel mellan verksamheterna på olika
nivåer. Hur detta ska gå till för oss i barn- och utbildningsnämnden och
dess verksamheter beskrivs i vår styrkedja.
Uppföljning, utvärdering och omprövning är centrala delar i styrningen
och ska ske kontinuerligt på alla nivåer i organisationen. Det gäller såväl ekonomi som effekt.

Verksamhetsstyrning i Vingåkers kommun

Vingåkers kommuns verksamhetsstyrning bygger på kommunens vision och
värdegrund. Styrningen syftar till att stödja kommunens arbete med att använda
befintliga resurser effektivt och tillhandahålla tjänster av god kvalitet.
Verksamhetsstyrningen delas upp i mål- och resultatstyrning samt kvalitetsstyrning.
2.1

Mål- och resultatstyrning

Genom de mål som antagits av kommunfullmäktige ska kommunen arbeta för
att uppnå kommunens långsiktiga vision. Målen bryts ned till strategier av respektive nämnd och varje förvaltning bryter i sin tur ned strategierna till åtaganden och aktiviteter. Krav på uppföljning finns i fullmäktiges mål och budget.
2.2

Kvalitetsstyrning

Kvalitetsarbete är att kontinuerligt arbeta med förbättringar av verksamheten
och användningen av resurser på bästa sätt. Det är ett arbete som sker i årliga
processer, men även i det dagliga arbetet med ständiga förbättringar. Det är
viktigt att fånga upp förslag på förbättringar. Medborgarnas och medarbetarnas
idéer och förslag på hur verksamheten kan utvecklas ska tas tillvara.
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Systematiskt kvalitetsarbete

Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra kvalitet och likvärdighet, vad vi gör, varför och vad det leder till. Genom att planera, följa upp,
analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan vi skapa och dela kunskap om vad som leder till framgång. Ett fungerande kvalitetsarbete är avgörande för att kunna främja alla barns och elevers utveckling och lärande.
Skollagen innehåller ett tydligt krav på systematiskt kvalitetsarbete. Där framgår också att kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan
av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Elevernas vårdnadshavare,
barn i förskolan och deras vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet.
Rektorn ansvarar för arbetet. Även i läroplanerna finns krav på kvalitetsarbete.

3.1

Ett löpande och systematiskt kvalitetsarbete

Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att kvalitetsarbetet blir en naturlig del i
vardagen.

Planera
Verksamheterna planerar vilka aktiviteter som ska genomföras utifrån sitt uppdrag och utifrån resultat och analyser. När och hur aktiviteterna ska följas upp
bör också planeras i detta skede.
Genomföra
De olika aktiviteterna som har planerats genomförs med syfte att uppnå en
högre kvalitet i verksamheterna. Vissa aktiviteter kan genomföras direkt och
får ett tydligt genomslag med en gång medan andra aktiviteter tar längre tid
och kräver planering och det kan ta längre tid innan ett synligt resultat uppnås.
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Följa upp
Kvalitetsarbetet bygger på kontinuerlig kunskap om läget i verksamheten. För
att upptäcka brister och avvikelser måste verksamheten mäta resultat. Det
handlar om att få en bild av vilka resultat och vilken kvalitet som levereras
genom att sammanställa de verktyg som nämns nedan.
Åtgärda
Genom att följa upp kvalitetsarbetet får verksamheten en bild av vilka åtgärder
som är möjliga att genomföra direkt och vilka åtgärder som kommer att kräva
ett mer omfattande arbete. Åtgärderna ligger till grund för den nya planeringen
så att erfarenheterna från uppföljning och åtgärder tas till vara. På så sätt skapas ständiga förbättringar.

3.2

Framgångsfaktorer i ett systematiskt kvalitetsarbete

För att arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet ska blir framgångsrikt ser
vi att följande är viktigt:
•
•
•
•
•
•
•

3.3

Att tydlighet i roller och ansvar bildar en stark styrkedja
Att det finns en struktur på kvalitetsarbetet
Att analyser görs av resultat i alla verksamheter
Att det pågår en dialog mellan rektorer, förvaltning och huvudman
Att utvecklingsåtgärder vidtas
Att resurser riktas där de bäst behövs och i god tid
Att det systematiska arbetet förankras på alla nivåer

Verktyg för att arbeta med ständiga förbättringar

Till hjälp i kvalitetsarbetet finns ett antal verktyg för att arbeta med ständiga
förbättringar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elevresultat – omdömen, betyg och meritvärden
Nationella prov
Behörighet
Gruppstorlek
Frånvarostatistik
Statistik från den centrala elevhälsan
Enkäter till elever, personal och vårdnadshavare
Statistik av sjukfrånvaro bland personal
Ekonomi
Observationer
Förslag, synpunkter, klagomål och avvikelser samt felanmälan
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•
•

Statistik över kränkningar, hot och våld, tillbud och olycksfall samt
skadegörelse
Jämförelser

4

Mål 2021 – 2023

4.1

Kommunens övergripande mål

Den politiska majoriteten har beslutat om fyra prioriterade områden för mandatperioden och till dessa områden har de fastställt fyra övergripande mål. Syftet med dessa kommunövergripande mål är att sätta fokus på vad som är särskilt viktigt i verksamheten under perioden.
Ekonomi i balans
Kommunens resultat ska årligen 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.
(Antagna av kommunfullmäktige 2019)
Samtliga tjänsteutlåtanden skall ange hur minst ett av Agenda 2030´s 17 globala mål uppnås.

6
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4.2

Nämndens prioriterade områden och mål 2021 - 2023

Trygghet
• Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska främja trygga förhållanden för lärande och utveckling.
Undervisning och lärande
• I barn- och utbildningsnämndens verksamheter erbjuds alla barn och
elever en inkluderande och språkinriktad undervisning av hög kvalitet.

4.3

Verksamheternas mål

De olika verksamheterna tar årligen fram mål för kommande läsår utifrån sina
kvalitetsredovisningar. Målen och aktiviteterna för att nå dem blir verksamheternas Verksamhetsplan och ska vara ett levande dokument under läsåret.

5

Uppföljning av kvalitetsarbetet

De uppföljningar som görs på enhetsnivå ligger till grund för beslut på huvudmannanivå. Det är viktigt att uppföljningarna utförs enligt framtagna mallar för
att på så sätt försäkra sig om att dokumentationen är tillräcklig för att bedriva
ett kvalitativt analys- och uppföljningsarbete inom alla nivåer.
Uppföljning av verksamheternas kvalitetsarbete sker enligt förvaltningens årshjul, vilket är synkat med huvudmannens årshjul. Det är av största vikt att deadline hålls för att kedjan inte ska fallera.

5.1

Tidpunkter

Målen som kommunfullmäktige samt barn- och utbildningsnämnden beslutat
om följs upp och analyseras tre gånger per år.
Uppföljning på huvudmannanivå:
• Tertial 1 – januari-april
• Tertial 2 – Delårsrapport inklusive kvalitetsredovisning, januari - augusti
• Tertial 3 – Verksamhetsberättelse, januari - december
Däremellan sker vissa mindre uppföljningar till nämnd.
Tidpunkter för uppföljning framgår av nämndens årshjul.

7
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Årsplan Barn- och utbildningsnämnden 2021
JANUARI
13
18
18
20
27

Handlingar till ordförande
Ordförandeberedning
Tjänstepersonsberedning
Utskick utskott
Barn- och utbildningsutskott

FEBRUARI

S1
S1
S2
S1
S1

3
10
7
12
14
24

Utskick nämnd
SAMMANTRÄDE 1
Handlingar till ordförande
Ordförandeberedning
Utskick utskott
Barn- och utbildningsutskott

MAJ

5
12
19
24

Barn- och utbildningsutskott
Utskick nämnd
SAMMANTRÄDE 3
Tjänstepersonsberedning

Utskick utskott
Tjänstepersonsberedning
Barn- och utbildningsutskott
Utskick nämnd
SAMMANTRÄDE 4
Handlingar till ordförande
Ordförandeberedning
Utskick utskott

SAMMANTRÄDE 1

10 FEBRUARI
UTVÄRDERING
• Internkontroll 2020
UPPFÖLJNING
• Förskola och skola HT -20:
 Kunskapsuppdraget
 Värdegrundsuppdraget
• Gymnasium/KAA HT -20
REDOVISNING
• E-tjänster T3 – 20
• Delegationsbeslut
INFORMATION
• Nya lagar fr.o.m. 1 jan 2021
• Rektorer förskolan
• Samverkan för bästa skola
STYRDOKUMENT
EKONOMI
UPPDRAG OCH YRKANDEN

S2
S2
S2
S2

JUNI

S3
S3

7

3
Utskick nämnd
10 SAMMANTRÄDE 2
30 Tjänstepersonsberedning

S2
S3

Semester

16 Tjänstepersonsberedning
25 Handlingar till ordförande
30 Ordförandeberedning

NOVEMBER

OKTOBER

6
13
20
25

Barn- och utbildningsutskott
Utskick nämnd
SAMMANTRÄDE 5
Tjänstepersonsberedning

S5
S5

17 Handlingar till ordförande
22 Ordförandeberedning
24 Utskick utskott

S6

S3
S3
S3

T2

AUGUSTI

S4

S4
S5
S4
S4

22 Handlingar till ordförande
27 Ordförandeberedning
29 Utskick utskott

JULI

Ordförandeberedning inför hösten 2021

SEPTEMBER

1
2
8
15
22
22
27
29

S1

T1

APRIL

MARS

S4
S4
S4

T3

DECEMBER

S6
S6
S6

1
8
13
15

Barn- och utbildningsutskott
Utskick nämnd
Ordförandeberedning inför 2021
SAMMANTRÄDE 6

S6
S6

S5
S5
S5

SAMMANTRÄDE 2

10 MARS
UTVÄRDERING
• Kompetensbehov inför
21/22
UPPFÖLJNING
• Personal året 2020
REDOVISNING
• Statsbidrag 2021
• Fysisk skyddsrond HT -20
• Verksamhetsberättelse 2020
• Delegationsbeslut
INFORMATION
• Rektor Sävstaskolan
• Chef Centrala Elevhälsan
STYRDOKUMENT
• Rev. Tillämpn. föreskrifter
förskola och fritidshem
EKONOMI
• Ekonomiskt beslut
fristående verksamhet:
 Trollkojan
 Österåkers fritidshem
• Uppdatering budget 2021
UPPDRAG OCH YRKANDEN

SAMMANTRÄDE 3

19 MAJ
UTVÄRDERING
• Resursfördelningsmodell
UPPFÖLJNING
• Tertialrapport 1 T1 2021
• Personal T1 2021
• E-tjänster T1 2021
REDOVISNING
• Resultat av elevenkät
• Mitterminsavstämning
• Delegationsbeslut
INFORMATION
• Samverkan för bästa skola
• Rektor Slottsskolan F-6 och
Högsjö skola
• Nya lagar fr.o.m. 1 juni 2021
• Inför läsår 21/22:
 Rekrytering
 Lokaler
 Barn- och elevantal
STYRDOKUMENT
EKONOMI
• Budget 2022
UPPDRAG OCH YRKANDEN

SAMMANTRÄDE 4
22 SEPTEMBER
UTVÄRDERING
• Kvalitetsredovisning 20/21
UPPFÖLJNING
• Gymnasium/KAA VT -21
REDOVISNING
• Beläggning i förskola,
fritidshem, grundskola,
gymnasium
• HME-enkät våren 2021
• Delegationsbeslut
INFORMATION
• Samverkan för bästa skola
• Verksamhetsplan 21/22
• Rektor Marmorbyns skola
• Chef Kulturskolan
STYRDOKUMENT
EKONOMI
• Ekonomirapport T1+T2
2021
UPPDRAG OCH YRKANDEN

SAMMANTRÄDE 5

20 OKTOBER
UTVÄRDERING
Delårsrapport T1 + T2 2021
UPPFÖLJNING
• Personal T1 + T2 2021
• E-tjänster T2 – 21
REDOVISNING
• OSA Skyddsrond VT -21
• Delegationsbeslut
INFORMATION
• Plan för
kompetensutveckling
• Rektor Slottsskolan 7 – 9
• Chef Förvaltningsstöd
STYRDOKUMENT
EKONOMI
• Budget 2022
UPPDRAG OCH YRKANDEN

SAMMANTRÄDE 6

15 DECEMBER
UTVÄRDERING
•
UPPFÖLJNING
•
REDOVISNING
• Delegationsbeslut
INFORMATION
• Samverkan för bästa skola
• Nya lagar fr.o.m. 1 jan 2022
• Förvaltningschef
STYRDOKUMENT
• Nämndplan 2022 och
flerårs-plan 2023–2024
• Kvalitetspolicy 21-22 samt
årshjul
• Rev. delegationsordning
EKONOMI
• Ekonomisk uppföljning janokt 2021
• Detaljbudget 2022
UPPDRAG OCH YRKANDEN
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-16

BoU §

119 ()

BU 2020/63

Delegationsbeslut
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten
och lägger dem till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden tar del av sammanställningen av delegationsbeslut
Beslutsunderlag
Sammanställning av delegationsbeslut, 2020-12-09

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-16

BoU §

120 ()

BU 2019/95
BU 2020/188
BU 2020/191
BU 2020/191
BU 2020/207
BU 2020/270

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 fritidshemssatsningen för 2019
Beslut om statsbidrag
Vingåkers kommun beviljas 206 026 kronor i statsbidrag för barn som vistas i landet
utan tillstånd för hösten 2020.
Beslut om delårsrapport för Vingåkers kommun 2020
KS 153 § - Kommunstyrelsen har 2020-10-12 beslutat om att en generell restriktivitet
med ekonomin ska gälla samtliga verksamheter med målsättningen att hålla nere de
befarade underskotten i nämnderna och nå en ekonomi i balans vid planperiodens slut,
år 2022
Beslut om delårsrapport för Vingåkers kommun 2020
KF 104 § - Kommunfullmäktige har 2020-10-26 beslutat att delårsrapporten för
perioden januari-augusti 2020 fastställs och läggs till handlingarna.
Beslut om statsbidrag
Vingåkers kommun beviljas 396 480 kronor i statsbidrag för fortbildning för
specialpedagogik hösten 2020.
Beslut om sammanträdestider för 2021
KS 173 § - Kommunstyrelsen har 2020-11-09 beslutat att anta förvaltningens förslag
till sammanträdestider för 2021 för kommunstyrelsen, arbetsutskottet och
folkhälsoberedningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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