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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-10

3 (x)

BoU §

Godkännande av föredragningslista
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner föredragningslistan enligt utskickat
förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2

vingaker.se

Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-10

4 (x)

BoU §

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-10

5 (x)

BoU §

Information från rektorer
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna
Sammanfattning av ärendet
Rektor för Kulturskolan och Sävstaskolan informerar om sina verksamheter.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-10

6 (x)

BoU §

Information från barn- och utbildningsförvaltningen
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Agneta Arvidsson informerar om:
•
•
•
•

Skolmaten på Slottsskolan F-6
Situationen på kommunens skolor med anledning av Covid-19
Skolinspektionens beslut efter regelbunden kvalitetsgranskning av Vingåkers
kommun
Skolinspektionens riktade tillsyn av skolenheter i Vingåkers kommun under
vårterminen 2021.

Beslutsunderlag
Bilaga, Beslut efter regelbunden kvalitetsgranskning
Bilaga, Riktad tillsyn av grundskolor i Vingåkers kommun, våren 2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslut
efter regelbunden kvalitetsgranskning av
Vingåkers kommun
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Med anledning av den rådande situationen med
risker för smittspridning av Covid-19
Skolinspektionen/Barn- och elevombudet är medvetna att många skolor i dagsläget är
påverkade med anledning av Covid-19. Följden kan vara stor frånvaro av personal eller
att resurser måste tas i anspråk för nya förhållanden. Vi följer kontinuerligt situationen
och hur den påverkar skolsystemet i olika delar av landet. Om du som huvudman
behöver längre uppföljningstid kontakta Barn- och elevombudet/Skolinspektionen för
prövning.

Inledning
Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19-20 §§ skollagen (2010:800) genomfört en
kvalitetsgranskning vid Vingåkers kommun avseende de förutsättningar huvudmannen
skapar för att eleverna får en likvärdig utbildning. En kvalitetsgranskning ska belysa
hur väl huvudmannen klarar sitt uppdrag att ge elever förutsättningar att nå de
nationella målen.

Läsanvisning
Skolinspektionen bedömer huvudmannens arbete inom två områden, se bilagan 1. På
varje område bedöms om huvudmannen uppfyller framtagna kvalitetskriterier i hög
utsträckning, i flera delar eller i låg utsträckning. Om en huvudman bedöms uppfylla
kvalitetskriterierna i låg utsträckning eller i flera delar anger Skolinspektionen att utvecklingsarbeten behöver inledas och visar på vilka punkter. En skriftlig redovisning av
åtgärder begärs också av huvudmannen. Om en huvudman bedöms uppfylla
kriterierna i hög utsträckning begär inte Skolinspektionen motsvarande redovisning
men kan lämna framåtsyftande kommentarer.

Beslut:
Skolinspektionen bedömer att myndighetens kvalitetskriterier uppfylls i Vingåkers
kommun i följande utsträckning:
Huvudmannens analys av studieresultat och trygghet
Huvudmannen gör i låg utsträckning relevanta analyser av studieresultat och
resultat avseende trygghet, som kan utgöra underlag för förbättringsåtgärder inom
dessa områden.
Ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del:

7

Skolinspektionen

3 (14)



För att identifiera styrkor och utvecklingsbehov i verksamheterna behöver
huvudmannen utveckla sina analyser av vad som påverkar och orsakar olika
studieresultat och resultat avseende trygghet.

Huvudmannens kompensatoriska arbete
Huvudmannen har i låg utsträckning vidtagit relevanta kompensatoriska åtgärder,
som syftar till att elever med sämre förutsättningar ska nå utbildningens mål så
långt som möjligt.
Ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del:


Huvudmannen behöver utveckla arbetet med den systematiska analysen av
vilka behov av kompensatoriska åtgärder som finns på skolenheterna för att
elever med sämre förutsättningar ska kunna nå målen. Vidare bör
huvudmannen följa om resursfördelningen och andra kompensatoriska
åtgärder leder till faktiska förbättringar för elever med sämre
förutsättningar.

Uppföljning
Huvudmannen ska senast den 27 september 2021 redovisa till Skolinspektionen
vilka förbättringsåtgärder som vidtagits utifrån de identifierade utvecklingsområden
och resultatet av dessa åtgärder. Som stöd för redovisningen bör bifogad mall
(bilaga 3) användas.
Redogörelsen skickas via e-post, till
skolinspektionen.linkoping@skolinspektionen.se, eller per post till,
Skolinspektionen, Box 330, 583 01 Linköping. Hänvisa till Skolinspektionens
diarienummer för granskningen (dnr– SI 2020:6880) i de handlingar som sänds in.
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Skolinspektionens bedömningar
Nedan redovisas Skolinspektionens bedömningar för respektive område.

Huvudmannens analys av studieresultat och trygghet
Författningsstöd
1 kap. 9 §, 4 kap. 3, 5-7 §§, 5 kap. 3 § skollagen

Skolinspektionen bedömer följande: Huvudmannen gör i låg utsträckning relevanta
analyser av studieresultat och resultat avseende trygghet, som kan utgöra underlag för
förbättringsåtgärder inom dessa områden.
Skolinspektionens sammanfattade motivering är att huvudmannen bör utveckla
arbetet med att analysera studieresultat och resultat avseende trygghet.
Huvudmannen har inom ramen för Skolverkets utvecklingsuppdrag Samverkan för
bästa skola påbörjat ett arbete med att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet där
huvudmannen och skolenheterna systematiskt och kontinuerligt ska följa upp
verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån
det planera och utveckla utbildningen. Huvudmannens dialog med rektorerna har
hittills handlat om skolenheternas faktiska resultat men ingen analys eller förklaringar
till varför resultaten ser ut som de gör har genomförts. Det saknas således förklaringar
till resultaten på såväl skolenhets- som huvudmannanivå i kommunen. Huvudmannen
har dock påbörjat ett arbete med att utveckla analysarbetet där förvaltningen vid
avstämningar med rektorerna fokuserar på processer, exempelvis arbetet med
stödinsatser, snarare än resultatet. För att huvudmannen ska kunna ge förklaringar till
resultaten behöver dessa kopplas till skillnader i undervisningens genomförande och
till vilka förutsättningar skolenheterna får från huvudmannen.
Huvudmannens arbete med att analysera studieresultat
Granskningen visar att huvudmannen behöver utveckla arbetet med att analysera
studieresultaten. De resultat som huvudmannen följer upp är resultat avseende betyg
i årskurs 6 och 9. Av inkommen dokumentation framgår att huvudmannen följer upp
betygsresultaten utifrån kön, bakgrund, ämne och årskurs samt över tid. Av intervju
med förvaltningen framgår att de även följer upp hur måluppfyllelsen ser ut i olika
årskurser, genom att följa upp resultatutvecklingen för olika elevgrupper, över tid och i
olika ämnen. Skolinspektionen finner dock att huvudmannen behöver utveckla arbetet
med att söka förklaringar till vad som orsakar resultaten och ge belägg för dessa.
Visserligen framgår av intervjun att förvaltningen gjort antagandet att en skolenhets
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goda resultat exempelvis beror på bra ledarskap, duktiga lärare samt erfarenheter av
att undervisa elever med utländsk bakgrund. Det antagandet bygger dock inte på
någon strukturerad analys och har inte heller dokumenterats.
Att huvudmannen behöver analysera vad som påverkar och orsakar studieresultaten
är särskilt angeläget eftersom kunskapsresultaten som helhet är låga och varierar
mellan skolenheterna. Av nationell statistik framgår att genomsnittligt meritvärde för
årskurs 9 läsåret 2018/19 var 174,8 jämfört med rikets 229,8. Andel behöriga till
yrkesprogram var 58,5 procent jämfört med 84,3 procent för riket. Andel elever i
årskurs 6 som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen läsåret 2018/19 var 68,5
procent jämfört med rikets 73,9 procent. Av intervju med förvaltningen framgår att
resultaten generellt sett är låga i matematik, engelska och svenska som andraspråk.
Vidare uppger förvaltningen att det finns skillnader mellan skolenheterna vilket även
framgår av nationell statistik. Exempelvis har Slottsskolan F-6 en genomsnittlig
provbetygspoäng i matematik på 9,2 medan Marmorbyns skolas genomsnittliga
provbetygspoäng är 13,4.
Granskningen visar dock att förvaltningen initierat arbetssätt för att kunna analysera
vad som orsakar och påverkar studieresultaten. Av intervjuer med rektorer och
representanter för förvaltningen framgår att de har påbörjat ett nytt sätt att
genomföra så kallade mitterminskonferenser för att flytta fokus från
resultatrapportering till analys. Syftet är att rektorerna tillsammans med förvaltningen
sedan ska kunna förklara vilka arbetssätt och insatser som påverkar resultaten och
vilka som inte gör det. Av intervjuer med rektorer framgår att detta arbete har
påbörjats. Rektorerna förväntas på dessa konferenser redovisa vilka insatser som satts
in på skolenheten för att höja studieresultaten och hur dessa insatser fungerar på
individ- och gruppnivå.
Även av huvudmannens kvalitetsredovisning framgår att analysen av resultaten
behöver utvecklas. Exempelvis framgår att prioriterade utvecklingsområden för
årskurs 6-9 bland annat är att analysera skillnaderna i betyg mellan flickor och pojkar
samt analysera undervisningen framförallt i matematik och svenska som andraspråk
för att på så sätt finna förklaringar till de låga resultaten i dessa ämnen.
Behovet av att fördjupa arbetet med att analysera verksamhetens studieresultat har
också identifierats inom ramen för Skolverkets utvecklingsuppdrag Samverkan för
bästa skola.

10

Skolinspektionen

6 (14)

Huvudmannens arbete med att analysera resultat avseende trygghet
Av granskningen framgår att huvudmannen endast i några årskurser följer upp
tryggheten på ett mer strukturerat sätt. Av granskningen framgår att de resultat
huvudmannen tar del av är Region Sörmlands enkätundersökning ”Liv & hälsa ung”
som genomförs i årskurs 7 och 9. Vidare använder sig huvudmannen av resultaten från
Skolinspektionens enkäter för årskurs 5 och 9. Av intervju med rektorer och
representanter för förvaltningen framgår att egna enkäter avseende tryggheten
genomförs i alla årskurser på respektive skolenhet, men att resultaten varken
sammanställs eller efterfrågas av förvaltningen. I huvudmannens kvalitetsredovisning
beskrivs olika aktiviteter och utvecklingsområden inom området trygghet. Resultatet
avseende tryggheten i förskoleklass och årskurserna 1-6 saknas dock. Representanter
för förvaltningen uppger att de får viss information om resultaten av dessa enkäter via
diskussioner med rektorerna och att det därigenom framgår att resultaten skiljer sig åt
mellan skolenheterna. Granskningen visar således att det saknas en uppföljning av
resultaten avseende trygghet för årskurserna 1-4, 6 och 8, vilket innebär att
huvudmannen inte har ett tillräckligt brett underlag för att kunna analysera vad som
påverkar tryggheten på de olika skolenheterna.
Granskningen visar att huvudmannen inte heller analyserar resultaten av de
uppföljningar av tryggheten som de tar del av. Av intervjuer med rektorer framgår att
huvudmannen begär in underlag i form av beskrivningar av värdegrundsarbetet i
skolenheternas verksamhetsberättelser. Huvudmannen begär dock ingen förklarande
analys som bidrar till att identifiera orsaker till resultaten. Vidare framgår av intervju
med rektorer att Vingåkers kommun har ett verktyg där ärenden avseende kränkande
behandling rapporteras in, vilket enligt rektorerna innebär att underlaget blir tydligare
och uppföljningsarbetet på individnivå blir lättare att genomföra. Rektorerna uppger
dock att de inte ännu hunnit analysera detta och att huvudmannen inte heller har följt
upp och analyserat anmälningarna på skolnivå. Detta innebär att huvudmannen saknar
förklaringar till skillnader mellan skolenheter och mellan olika grupper av elever,
exempelvis flickor och pojkar.
Att resultaten analyseras på huvudmannanivå är inte minst viktigt mot bakgrund av att
Skolinspektionens skolenkät visar att trygghetsresultaten för eleverna i årskurs 5 i
Vingåkers kommun ligger under medelvärdet för samtliga medverkande skolenheter i
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Identifierat utvecklingsområde
I syfte att ytterligare höja verksamhetens kvalitet inom området bedömer
Skolinspektionen att ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del:


För att identifiera styrkor och utvecklingsbehov i verksamheterna behöver
huvudmannen utveckla sina analyser av vad som påverkar och orsakar olika
studieresultat och resultat avseende trygghet.

Skolinspektionen bedömer att huvudmannen behöver analysera studieresultat och
resultat avseende trygghet så att dessa kan förklaras med stöd av relevanta belägg.
Detta för att kunna planera och genomföra utvecklingsåtgärder som kan öka
måluppfyllelsen och likvärdigheten inom kommunens grundskolenheter.
Huvudmannen behöver utveckla en systematik i arbetet med att analysera
verksamheten ur ett övergripande perspektiv. Det kan till exempel innebära att
analysera variationer mellan skolenheternas resultat och måluppfyllelse.
Av skollagen framgår att huvudmannen systematiskt och kontinuerligt ska planera,
följa upp och utveckla utbildningen. Vidare framgår att inriktningen på det
systematiska kvalitetsarbetet ska vara att nationella mål uppfylls. Det systematiska
kvalitetsarbetet ska dokumenteras och om det framkommer brister i verksamheten
ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas.
Av Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2012:98, s. 26) med kommentarer om det
systematiska kvalitetsarbetet för skolväsendet framgår att huvudmannen bör samla in
och sammanställa resultaten för alla verksamheter tillsammans med underlag som
visar hur förutsättningar för och genomförandet av utbildningen påverkat
måluppfyllelsen. På huvudmannanivå är det viktigt att analyserna hur
förutsättningarna och arbetsprocesserna påverkar verksamhetens resultat och
måluppfyllelse. I huvudmannens analys är det dessutom viktigt att ta hänsyn till
enheternas egna analyser och bedömningar av vad som behöver utvecklas. På
huvudmannanivå behöver verksamheten analyseras ur ett övergripande perspektiv.
Det kan till exempel innebära att analysera variationer mellan skolenheternas resultat
och måluppfyllelse.
Skolinspektionen rekommenderar huvudmannen att fortsätta utveckla arbetet med
att analysera studieresultat och resultat avseende trygghet och relatera dessa till hur
utbildningen bedrivs och de förutsättningar skolenheterna får från huvudmannen.
Exempelvis kan variationer mellan skolenheternas resultat beskrivas och utvärderas så
att förklaringar till såväl höga som låga resultat lyfts fram i huvudmannens
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systematiska kvalitetsarbete. Tydliga och systematiska skillnader av resultat utifrån
kön behöver också analyseras. Vidare behöver huvudmannen skapa en förståelse för
hur studieresultat och resultat avseende trygghet påverkas av faktorer i
undervisningens genomförande men också hur genomförandet påverkas av de
förutsättningar lärare och rektorer har. Förklaringarna behöver också beläggas med
trovärdig fakta, exempelvis enkätresultat eller andra elevundersökningar, statistik över
kunskapsresultat och resultat avseende trygghet samt rektorernas bild över
undervisningens genomförande.

Huvudmannens kompensatoriska arbete
Författningsstöd
1 kap. 9 §, 2 kap. 8 §, 4 kap. 7 § skollagen

Skolinspektionen bedömer följande: Huvudmannen har i låg utsträckning vidtagit
relevanta kompensatoriska åtgärder, som syftar till att elever med sämre
förutsättningar ska nå utbildningens mål så långt som möjligt.
Skolinspektionens samlade motivering är att huvudmannen behöver kartlägga
elevernas förutsättningar och behov samt analysera hur dessa påverkar elevernas
möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen. Granskningen visar att huvudmannen
inte på ett strukturerat sätt har följt upp och analyserat hur elevers olika
förutsättningar påverkar deras möjligheter att nå utbildningens mål. Därmed saknar
huvudmannen ett nyanserat underlag för genomförandet av kompensatoriska
åtgärder. För att försäkra sig om att fördelningen av resurser motsvarar behoven,
behöver huvudmannen regelbundet följa upp hur tilldelade resurser används och
relatera detta till resultat och förväntade effekter av det kompensatoriska arbetet.
Analys av elevernas behov och förutsättningar
Granskningen visar att huvudmannen inte kartlägger eller analyserar hur elevers olika
behov och förutsättningar påverkar måluppfyllelsen. Genom intervjuer med
representanter för förvaltningen framkommer att fördelningen av resurser till viss del
baseras på hur stor andel av eleverna som beräknas få behörighet till yrkesprogram.
Av inkommen dokumentation framgår att detta görs via ett index som Skolverket tagit
fram med hjälp av SCB. Av intervju med förvaltningen framgår att de identifierat att en
skolenhet presterar bra utifrån sina förutsättningar och att de antar att det exempelvis
har med kontinuitet bland skolledning och personal att göra, men någon systematisk
analys av vilka behov av kompensatoriska åtgärder som finns på skolenheterna har
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inte genomförts. För att kunna bedöma behovet är det exempelvis viktigt att ta
hänsyn till lärarnas behörighet och hur elevernas förutsättningar påverkar deras
möjligheter att nå målen. Huvudmannen behöver därför exempelvis ta reda på hur
elever med sämre förutsättningar presterat över tid på de olika skolenheterna.
Resursfördelning och andra kompensatoriska åtgärder
Av intervju med representanter för förvaltningen framgår att huvudmannen genomför
få kompensatoriska åtgärder kopplade till identifierade behov hos elevgrupper med
sämre förutsättningar. Förvaltningen uppger att då Vingåkers kommun är relativt liten
har de en bild av vilka behov som finns på skolenheterna utan att det dokumenteras.
Exempelvis behöver vissa skolenheter bli bättre på att ta emot nyanlända elever och
att ett språkutvecklande arbetssätt generellt sett är något som behöver förbättras.
Ett exempel på kompensatoriska åtgärder är de resurser som chefen för elevhälsan
förfogar över. Fördelningen utgår dock inte tydligt från identifierade behov hos
elevgrupper med sämre förutsättningar. De personella resurserna fördelas snarare
utifrån önskemål från de olika skolenheterna, exempelvis önskemål om handledning
till lärare eller arbetslag.
Övrig specialpedagogisk kompetens fördelas inte utifrån ett kompensatoriskt
perspektiv. Antalet specialpedagoger på de olika skolenheterna beror enligt chefen för
den centrala elevhälsan istället på i vilken utsträckning det varit möjligt att rekrytera
specialpedagoger. Chefen för den centrala elevhälsan uppger dock att det finns en viss
flexibilitet under läsåret gällande resursfördelning och att personal kan omfördelas
beroende på vad skolenheterna har för behov. Inte heller fördelning av förstelärare
fördelas efter elevernas behov. Av intervju med rektorer framgår att huvudmannen
har fördelat förstelärare till skolenheterna baserat på elevantal och att det är upp till
rektorerna att bestämma vilka specifika uppdrag som förstelärarna ska ha.
I intervju uppger representanter för förvaltningen att även statsbidraget för likvärdig
skola används för att kompensera mellan skolenheterna. Vidare visar granskningen att
kommunen ger tilläggsbelopp till skolenheterna för elever som har ett omfattande
behov av särskilt stöd. Fördelningen görs av den centrala elevhälsan och följs inte upp
av huvudmannen.
Uppföljning av kompensatoriska åtgärder
Granskningen visar att huvudmannen inte följer upp i vilken utsträckning de åtgärder
som genomförs bidrar till att elever med sämre förutsättningar når målen.
Representanter för förvaltningen uppger att huvudmannen inte följer upp vilka
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resultat dessa insatser leder till utan endast följer upp att skolenheterna följer budget.
Följaktligen saknas en uppföljning av det kompensatoriska arbetet.
Identifierat utvecklingsområde
I syfte att ytterligare höja verksamhetens kvalitet inom området bedömer
Skolinspektionen att ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del:


Huvudmannen behöver utveckla arbetet med den systematiska analysen av
vilka behov av kompensatoriska åtgärder som finns på skolenheterna för att
elever med sämre förutsättningar ska kunna nå målen. Vidare bör
huvudmannen följa upp om resursfördelningen och andra kompensatoriska
åtgärder leder till faktiska förbättringar för elever med sämre förutsättningar.

Skolinspektionen bedömer att huvudmannen behöver utveckla arbetet med att
genomföra analyser av skolenheternas behov av kompensatoriska åtgärder. Vidare
behöver huvudmannen följa upp och utvärdera i vilken utsträckning resursfördelning
och andra kompensatoriska åtgärder möter elevernas behov och förutsättningar.
Granskningen visar att huvudmannen i liten utsträckning genomför kompensatoriska
åtgärder och har begränsad kännedom om i vilken utsträckning genomförda
kompensatoriska åtgärder leder till faktiska förbättringar av elevernas möjligheter att
tillgodogöra sig utbildningen.
Av 1 kap. 4 och 9 §§ skollagen framgår att utbildningen ska vara likvärdig inom varje
skolform oavsett var i landet den anordnas och att en strävan ska vara att uppväga
skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
Enligt 2 kap. 8b § skollagen ska också kommuner fördela resurser till utbildningen
inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.
Huvudmannens fördelning av ekonomiska medel, kompetenser med mera är en
central faktor när det gäller att kompensera för elevers olika möjligheter att
tillgodogöra sig utbildningen. I förarbetena till skollagen (proposition 2009/10:165, s.
221-222) beskrivs att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag beträffande de elever
som har sämre förutsättningar. Med elever med sämre förutsättningar syftar
Skolinspektionen dels på elever som har sådana bakgrundsförhållanden, exempelvis
kopplat till socioekonomi och migrationsbakgrund, som riskerar att påverka deras
möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen, dels elever som oberoende av
bakgrundsförhållanden har behov av särskilt stöd.

15

Skolinspektionen

11 (14)

Skolinspektionen rekommenderar därför huvudmannen att analysera behovet av
kompensatoriska åtgärder på de olika skolenheterna samt systematiskt följa upp om
resursfördelningen och andra kompensatoriska åtgärder leder till faktiska
förbättringar för elever med sämre förutsättningar. Med faktiska förbättringar avses
förbättringar som gett effekter i praktiken och som kan påvisas genom konkreta
resultat, mätningar och samtal med elever och personal. Det kan till exempel handla
om att höjda kunskapsresultat men också om att undervisningen har förbättrats på ett
sådant sätt att elever med sämre förutsättningar bättre kan tillgodogöra sig
utbildningen.

På Skolinspektionens vägnar

X

Eleonor Duvander

X

Helena Lanver

Eleonor Duvander

Helena Lanver

Beslutsfattare

Föredragande

Signerat av: Eleonor Duvander

Signerat av: Helena Lanver

I handläggningen av ärendet har även utredare Hans-Göran Arvidsson medverkat.
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Bilaga 1: Underlag för bedömning regelbunden
kvalitetsgranskning
Vid granskningen inhämtas information om såväl styrkor som utvecklingsområden
inom verksamheten. Värderingarna i detta beslut grundar sig på:


En gruppintervju med rektorer.



En gruppintervju med förvaltningspersonal.



En intervju med chef för centrala elehhälsan.



En intervju med ekonomiansvarig för Barn- och utbildningsnömnden.



Två intervjuer med ansvariga politiker.



Dokumentstudier. Dels de dokument som begärts in från huvudmannen och
skolan samt den officiella statistik som finns att tillgå om den aktuella
huvudmannen.

Innan beslut har fattats har huvudmannen fått ta del av Skolinspektionens protokoll
från besöket för faktakontroll.
Som underlag för bedömningarna har Skolinspektionens utredare använt sig av bedömningsunderlag, vilka är utformade i enlighet med forskning och beprövad erfarenhet. Bedömningsunderlagen beskriver de områden som utredarna ska värdera vid
besök på skolenheter. Bedömningsunderlagen är uppdelade i bedömningsområ-den.
Respektive bedömningsområde är sedan nedbrutet till ett antal punkter Dessa punkter
beskriver mer i detalj vad som ska utredas, för att identifiera var skolans styrkor
respektive förbättringsområden finns.

Bedömningsområden
För huvudmannen granskas följande delar:
Bedömningsområde 1: I vilken utsträckning det finns en förklarande ansats i huvudmannens analys av studieresultat och resultat avseende trygghet, som kan utgöra
underlag för förbättringsåtgärder inom dessa områden.
Bedömningsområde 2: I vilken utsträckning huvudmannen har vidtagit relevanta
kompensatoriska åtgärder, som syftar till att elever med sämre förutsättningar ska nå
utbildningens mål så långt som möjligt.
Skolinspektionen har i den regelbundna kvalitetsgranskningen valt ut två väl definierade och begränsade granskningsområden i syfte att få ett djup förståelse av hur
huvudmannen arbetar inom dessa områden inom en specifikt utvald skolform. De två
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ovanstående områdena representerar inte hela huvudmannens arbete. Inom
huvudmannens ansvar för skolan finns många viktiga områden som tillsammans bildar huvudmannens samlade ansvar för sin verksamhet och det finns därmed andra
områden som är betydelsefulla för ett framgångsrikt arbete. Granskningen ger dock en
god inblick i med vilken kvalitet huvudmannens arbete sker inom ovanstående
områden för den valda skolformen. Resultaten av denna granskning kan även ge
information till hur hur huvudmannen kan utveckla sitt arbete inom andra områden
och i andra skolformer.
Mer information om kvalitetsgranskningen finns på Skolinspektionens hemsida:
www.skolinspektionen.se
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Bilaga 2: Bakgrundsuppgifter om verksamheten
Skolinspektionen intervjuade huvudmannen via Teams den 10-12 november 2020.
Intervjuerna genomfördes av utredarna Helena Lanver och Hans-Göran Arvidsson.
Grundskolorna i Vingåkers kommun är organiserad i fem skolenheter varav en
skolenhet för årskurserna 7-9, övriga skolenheter för årskurserna 1-6 samt
förskoleklass. Ansvarig nämnd för grundskolan i Vingåkers kommun är Barn- och
utbildningsnämnden. Till nämndens stöd finns en förvaltning som leds av en
förvaltningschef, tillika skolchef.
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Dnr 2021:195
Dnr 2021:196

Riktad tillsyn av grundskolor
i Vingåkers kommun, våren 2021
Bakgrund
Skolinspektionen har beslutat genomföra en riktad tillsyn av skolenheter i Vingåkers
kommun under vårterminen 2021. Denna tillsyn omfattar styrning och förutsättningar
för verksamheten samt skolans resultat och anpassning till elevernas behov. Den riktade tillsynen kommer att genomföra i följande skolenheter:
•
•

Högsjö skola, dnr 2020:195
Slottsskolan 7–9, dnr 2020:196

Urval av skolor
Skolinspektionen gör årligen med utgångspunkt från kunskapsresultaten och vad tidigare granskning och tillsyn har visat, en kartläggning. Vidare granskas om skolenheten
varit föremål anmälningar. Kartläggningen omfattar även resultaten från Skolinspektionens enkät med elever, vårdnadshavare och lärare. Utifrån dessa underlag har
ovanstående skolenheter valts ut.

Genomförande
Den riktade tillsynen inleds genom att efterfrågade dokument/underlag för respektive
skola sänds in till Skolinspektionen. Skolinspektionen kommer kontakta respektive rektor för att klargöra vilka intervjuer som ska genomföras och hur de praktiska/tekniska
detaljerna ska lösas, inga fysiska besök vid skolenheten kommer dock att genomföras.

Efter tillsynen
Efter tillsynen får huvudmannen ta del av den information och det material som Skolinspektionen samlat in under och i samband med tillsynen. Skolinspektionen fattar
därefter ett beslut där eventuella brister framgår och där huvudmannen åläggs åtgärda bristerna.

Skolinspektionen. Telefon: vx 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se
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Underlag inför riktad tillsyn
Inför tillsynen vill Skolinspektionen ta del av följande dokument för respektive skolenhet:
•
•

Informationsinhämtning för skolenhet
Förteckning över undervisande lärare och deras behörighet

Allt underlag ska lämnas till Skolinspektionen via huvudmannen. Underlagen ska
skickas med aktuellt diarienummer och skolenhetens namn via e-post till Skolinspektionen senast den 1 mars 2021 till adress
skolinspektionen.linkoping@skolinspektionen.se

Mer information
Läs mera om Skolinspektionens tillsyn på: www.skolinspektionen.se
Vid frågor om tillsynen är du välkommen att kontakta undertecknad
tfn: 08-586 083 17, e-post: tobias.thoren@skolinspektionen.se

Tobias Thorén

Bilagor
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Informationsbrev till rektor inför tillsyn
Informationsbrev till elever och vårdnadshavare inför tillsyn
Informationsinhämtning inför riktad tillsyn
Förteckning över undervisande lärare och deras behörighet

Skolinspektionen. Telefon: vx 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-10

BoU §

7 (x)

BU 2018/52

Information om samarbete med Skolverket, Samverkan
för bästa skola
Förslag till beslut
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 inleddes arbetet med en tredje insats, och den berör det
systematiska kvalitetsarbetet. Då genomfördes en gemensam utbildningsinsats som
syftade till att skapa en delad utgångspunkt för nämnden och ledningsgruppen.
Den insats som vänder sig till förvaltningsledningen har också inletts och gruppen har
genomfört den första träffen med handledare Christer Blomqvist från Uppsala
universitet. Fokus för arbetet ligger inledningsvis på att utveckla övergripande
uppföljning och utvärdering, samt att utveckla en tydlig struktur för förvaltningens
informationsflöden.
Verksamhetsledningen har haft ett par handledningsträffar under december och
januari. Vid dessa träffar har särskilt fokus legat på analysarbete, med syfte att
fördjupa förståelsen av bakomliggande orsaker till verksamheternas resultat.
Arbetet fortsätter under vårterminen och kommer som tidigare att följas upp av
Skolverkets processledare.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-01-12

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-01-12
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 inleddes arbetet med en tredje insats, och den berör det
systematiska kvalitetsarbetet. Då genomfördes en gemensam utbildningsinsats som
syftade till att skapa en delad utgångspunkt för nämnden och ledningsgruppen.
Den insats som vänder sig till förvaltningsledningen har också inletts och gruppen har
genomfört den första träffen med handledare Christer Blomqvist från Uppsala
universitet. Fokus för arbetet ligger inledningsvis på att utveckla övergripande
uppföljning och utvärdering, samt att utveckla en tydlig struktur för förvaltningens
informationsflöden.
Verksamhetsledningen har haft ett par handledningsträffar under december och
januari. Vid dessa träffar har särskilt fokus legat på analysarbete, med syfte att
fördjupa förståelsen av bakomliggande orsaker till verksamheternas resultat.
Arbetet fortsätter under vårterminen och kommer som tidigare att följas upp av
Skolverkets processledare.

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
Denna information innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Agneta Arvidsson
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.

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.

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

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

2021-02-10

BoU §

8 (x)

BU 2020/295

Redovisning av betygsresultat – höstterminen 2020
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av meritvärden och behörigheter för årskurs 6-9, höstterminen 2020.
Samtliga årskurser visar ett högre meritvärde jämfört med höstterminen 2019.
I årskurs 9 är det fler elever (59,0 %) som är behöriga till ett yrkesprogram jämfört
med ht-19 (55,0 %). Det är också fler elever som klarat alla mål – 41,0 % jämfört med
39,6 %.
De flesta ämnen har ett högre, genomsnittligt meritvärde jämfört med ht-19. Det är
bara matematik, samhällskunskap och svenska A som har ett lägre meritvärde.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-01-04
Bilaga, Meritvärde och behörighet ht-20

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-01-04
Handläggare

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

BU 2020/295

Betygsresultat ht-20
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av meritvärden och behörigheter för årskurs 6-9, höstterminen 2020.
Samtliga årskurser visar ett högre meritvärde jämfört med höstterminen 2019.
I årskurs 9 är det fler elever (59,0 %) som är behöriga till ett yrkesprogram jämfört
med ht-19 (55,0 %). Det är också fler elever som klarat alla mål – 41,0 % jämfört med
39,6 %.
De flesta ämnen har ett högre, genomsnittligt meritvärde jämfört med ht-19. Det är
bara matematik, samhällskunskap och svenska A som har ett lägre meritvärde.
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
Höst och vår får elever i årskurs 6-9 betyg. Denna sammanställning visar utvecklingen
i Vingåkers kommun över tid från vt-17 till ht-20.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen föreslår att informationen läggs till handlingarna.
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Ekonomiska konsekvenser
Inga.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Meritvärden och behörighet, höstterminen 2020.

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden

Agneta Arvidsson
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]"

Betygen är ett kvitto på hur eleverna i
Vingåkers kommun kan tillägna sig den
undervisning de får. Vi ser en positiv trend
över tid.

"[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 har rätt till en god utbildning. Ett kvitto på
hur de lyckas är betygen och här ser vi en positiv
trend över tid.

"[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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Meritvärde och behörighet ht‐20
Årskurs 9

Termin
Ht 20
Vt 20
Ht 19
Vt 19
Ht 18
Vt 18
Ht 17
Vt 17

Andel
behöriga till
Meritvärde yrk.gy, i %
59,0
176,50
180,19
60,6
165,43
55,0
168,01
52,9
157,35
49,0
167,74
50,0
158,11
44,5
176,81
60,0

Klarat alla
mål, i %
41,0
44,7
39,6
40,4
38,5
39,0
44,2
51,5

Andel
behöriga till
Meritvärde yrk.gy, i %
53,0
194,20
186,29
62,5
174,97
54,4

Klarat alla
mål, i %
42,0
45,5
46,7

Andel
behöriga till
Meritvärde yrk.gy, i %
44,0
171,30
182,25
54,5
168,69
48,8

Klarat alla
mål, i %
33,0
41,1
42,0

behöriga till
Meritvärde yrk.gy, i %
63,1
189,70
198,74
64,0
169,17
60,6

Klarat alla
mål, i %
51,2
56,7
52,2

Meritvärde
Meritvärde
185,00
185
180,00
180
175,00
175
170
170,00
165
165,00
160
160,00
155
150
155,00
145
150,00
Vt Ht Vt Ht Vt Ht Vt
145,00
20 19 19 18 18 17 17
Ht 20 Vt 20 Ht 19 Vt 19 Ht 18 Vt 18 Ht 17 Vt 17

Årskurs 8

Termin
Ht 20
Vt 20
Ht 19

Årskurs 7

Termin
Ht 20
Vt 20
Ht 19

Årskurs 6
Termin
Ht 20
Vt 20
Ht 19
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Meritvärde per ämne i Vingåkers kommun, ht 2020
Årskurs 9

Ämne
Ht 2020
Bild
13,0
Biologi
9,4
Engelska
12,2
Fysik
8,8
Geografi
10,1
9,7
Hemkunska
Historia
12,6
Idrott och h 10,8
Kemi
8,6
7,6
Matematik
Tyska
9,4
Franska
10,3
Spanska
10,2
Musik
9,7
10,7
Religionsku
10,9
Samhällsku
Slöjd
12,3
Svenska
11,7
Svenska A
9,2
Teknik
10,3
Somaliska
15,6
Tigre
14,4
Arabiska
10,9
Dari
10,0
Finska
Kurdiska
Ryska
13,5

Vt 2020
12,4
9,6
11,1
8,9
12,3
10,4
11,0
10,3
9,2
8,5
12,3
3,3
11,0
9,4
11,4
11,0
12,8
11,6
7,9
9,8
14,8
15,8
18,3
20,0
15,0
10,0

Ht 2019
11,9
8,5
9,3
7,9
8,9
8,8
10,1
9,6
7,4
8,0
9,3
3,3
10,2
8,1
9,0
11,7
12,1
10,8
9,8
12,3
14,2
16,9
20,0
15,0

Vt 2019
11,9
8,9
9,4
8,9
10,4
9,4
10,4
8,9
8,5
7,4
9,9
3,9
12,3
9,7
10,9
10,6
11,8
12,0
5,2
8,9
13,3
15,5
16,3

Ht 2018
11,2
9,7
8,6
9,3
10,8
10,2
11,0
8,9
8,8
7,2
10,7
4,4
12,1
9,6
10,9
10,9
11,3
10,0
3,5
10,2
12,3
10,4
12,5

Snitt i
riket vt‐
19
14,7
13,5
14,5
13,2
13,8
14,7
13,8
14,6
13,1
12,0

14,7
13,7
14,0
14,8
14,2
8,0
13,9
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Uppföljning av kommunens aktivitetsansvar –
höstterminen 2020
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som har fullföljt sin
skolplikt men inte fyllt 20 år och som inte genomför eller har fullföljt utbildning på
nationella program på gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande
utbildning, arbetar, har annan sysselsättning eller saknar sysselsättning.
Alternativ sysselsättning
I december 2020 var det 27 ungdomar som varken studerade på ett nationellt program
eller ett introduktionsprogram. Sysselsättningen för dessa var istället: arbete (22%),
praktik (4%), Vinka in (4%), och ingen sysselsättning (70%).
Avbrutna gymnasiestudier
Åren 2013–2015 hoppade cirka 5–6 elever per läsår av gymnasieskolan, 2016–2017
fördubblades det till cirka 11–12 elever per läsår. Sedan 2018–2019 har det legat på ca
11–12 elever per termin, dvs 22–23 elever per läsår. Höstterminen 2020 avbröt 11
elever (3 pojkar och 8 flickor) sina gymnasiestudier.
Detta innebär att antalet elever som avbrutit sina gymnasiestudier har mer än
fyrdubblats från läsåret 13/14 till läsåret 20/21.
Av de 11 elever som avbröt sina studier höstterminen 2020 har 1 börjat arbeta, 1
praktiserar, 2 har fyllt 20 år och 7 har ingen sysselsättning.
Inflyttade elever
Antalet studerande gymnasieelever varierar under läsåret, varje månad är det några
som flyttar in eller ut och ibland hoppar av. Statistik tas ut den 15:e i varje månad och
har under höstterminen 2020 pendlat mellan 397 och 400 elever.
Under vårterminen 2020 flyttade det bland annat in 9 elever som tidigare hoppat av
gymnasiet och var utan sysselsättning då de kom hit. Det är fler än tidigare terminer.
Under höstterminen 2020 har 5 av dessa 9 elever flyttat tillbaka till tidigare kommun,
1 arbetar, 2 studerar på gymnasiet och 1 har ingen sysselsättning.
Hösten 2020 har det inte flyttat in någon elev som varit utan sysselsättning då de kom
hit.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-01-11

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-01-11
Handläggare

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

BU 2020/294

Uppföljning av kommunens aktivitetsansvar (KAA) –
höstterminen 2020
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsförvaltningen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som har fullföljt sin
skolplikt men inte fyllt 20 år och som inte genomför eller har fullföljt utbildning på
nationella program på gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande
utbildning, arbetar, har annan sysselsättning eller saknar sysselsättning.
Alternativ sysselsättning
I december 2020 var det 27 ungdomar som varken studerade på ett nationellt program
eller ett introduktionsprogram. Sysselsättningen för dessa var istället:

Sysselsättning - ungdomar som inte studerar
22%

4%
4%
70%

Arbete

Praktik

Vinka in

Ingen sysselsättning
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Avbrutna gymnasiestudier
Åren 2013–2015 hoppade cirka 5–6 elever per läsår av gymnasieskolan, 2016–2017
fördubblades det till cirka 11–12 elever per läsår. Sedan 2018–2019 har det legat på ca
11–12 elever per termin, dvs 22–23 elever per läsår. Höstterminen 2020 avbröt 11
elever (3 pojkar och 8 flickor) sina gymnasiestudier.
Detta innebär att antalet elever som avbrutit sina gymnasiestudier har mer än
fyrdubblats från läsåret 13/14 till läsåret 20/21.

Antal elver som avbrutit studier 2013-2020 (HT)
25
20
15
10
5
0
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Observera att antalet för år 2020 baseras på höstterminens antal på 11 elever, med ett antagande
om ett lika stort antal vårterminen 2021.

Av de 11 elever som avbröt sina studier höstterminen 2020 har 1 börjat arbeta, 1
praktiserar, 2 har fyllt 20 år och 7 har ingen sysselsättning.
Inflyttade elever
Antalet studerande gymnasieelever varierar under läsåret, varje månad är det några
som flyttar in eller ut och ibland hoppar av. Statistik tas ut den 15:e i varje månad och
har under höstterminen 2020 pendlat mellan 397 och 400 elever.
Under vårterminen 2020 flyttade det bland annat in 9 elever som tidigare hoppat av
gymnasiet och var utan sysselsättning då de kom hit. Det är fler än tidigare terminer.
Under höstterminen 2020 har 5 av dessa 9 elever flyttat tillbaka till tidigare kommun,
1 arbetar, 2 studerar på gymnasiet och 1 har ingen sysselsättning. Hösten 2020 har det
inte flyttat in någon elev som varit utan sysselsättning då de kom hit.
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Ärendets beredning
Barn- och utbildningsförvaltningens kansli har tillsammans med studie- och
yrkesvägledare berett ärendet.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Kommunen har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som har fullföljt sin
skolplikt men inte fyllt 20 år och som inte genomför eller har fullföljt utbildning på
nationella program på gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande
utbildning, arbetar, har annan sysselsättning eller saknar sysselsättning
Aktivitetsansvaret innebär att kommunen löpande under året ska hålla sig informerad
om hur kommunens ungdomar är sysselsatta. Kommunen ska erbjuda lämpliga
individuella åtgärder till de ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret. Åtgärderna
ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta
utbildning. Kommunen ska också dokumentera sina insatser på lämpligt sätt och föra
ett register över ungdomarna. Kommunens skyldighet regleras i 29 kap 9 § skollagen.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen föreslår att nämnden lägger informationen till handlingarna.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet i sig innebär inga ekonomiska konsekvenser för barn- och
utbildningsnämnden.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden

Agneta Arvidsson
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.

Genom att granska det arbete som görs inom
ramen för kommunens aktivitetsansvar
säkerställs att kommunen inkluderar alla
ungdomar i Kommunfullmäktiges ”skolmål”.

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

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

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Genom att granska det arbete som görs inom
ramen för kommunens aktivitetsansvar
säkerställs att kommunen inkluderar alla
ungdomar i Kommunfullmäktiges ”skolmål”.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☐

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

Gymnasieungdomar

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

Studie- och yrkesvägledaren samverkar med eleven om vilka åtgärder som kan
sättas in.

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

Både flickor och pojkar ingår i kommunala aktivitetsansvaret.

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
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På vilket sätt?
Kommunen ansvarar för att elever upp till 20 års ålder, som inte genomför eller
har fullföljt utbildning på nationella program på gymnasieskolan,
gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning, arbetar, har annan sysselsättning
eller saknar sysselsättning.
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Utvärdering av ärenden som anmälts via etjänstsystemet
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
En utvärdering av de ärenden som anmälts via förvaltningens e-tjänster har
genomförts. Anmälningarna handlar om kränkande behandling, hot och våld,
skadegörelse samt olycksfall och tillbud.
Utvärderingen syftar till att granska och värdera om:
1. Barn- och utbildningsnämndens verksamheter möter lagkraven för respektive
område.
2. Huvudmannen tillhandahåller de förutsättningar som krävs för att verksamheterna
skall kunna möta lagkraven.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-02-03
Bilaga, Utvärdering av ärenden som anmälts via e-tjänster
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-02-03
Handläggare

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

BU 2020/297

Utvärdering av ärenden som anmälts via etjänstsystemet
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
En utvärdering av de ärenden som anmälts via förvaltningens e-tjänster har
genomförts. Anmälningarna handlar om kränkande behandling, hot och våld,
skadegörelse samt olycksfall och tillbud.
Utvärderingen syftar till att granska och värdera om:
1. barn- och utbildningsnämndens verksamheter möter lagkraven för respektive
område.
2. huvudmannen tillhandahåller de förutsättningar som krävs för att
verksamheterna skall kunna möta lagkraven.
Här följer en sammanfattning av resultaten av utvärderingen.

Kränkande behandling
Antal anmälningar under perioden:
Anmälan
•
•
•

48

Kravet på skyndsam anmälan möts i 42 procent av ärendena som anmälts via
e-tjänstsystemet.
Det innebär att huvudmannen inte i tillräcklig utsträckning tillhandahåller de
förutsättningar som krävs för att verksamheterna skall kunna möta kravet, när
det gäller de ärende som anmälts via e-tjänstsystemet.
Föreslagna utvecklingsområden:
o Möjliggöra anmälan i två steg
o Fördefiniera kategorier i e-tjänstsystemet
o Slå samman kategorier
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Utredning
•
•
•

Kravet på skyndsam utredning möts inte i cirka hälften av ärendena. I den
andra hälften är det inte möjligt att bedöma om kravet mötts, utifrån de
underlag som använts.
Det innebär att huvudmannen inte i tillräcklig utsträckning tillhandahåller de
förutsättningar som krävs för att verksamheterna skall kunna möta kravet.
Föreslagna utvecklingsområden:
o Implementering av stödmaterial för utredning
o Utveckling av e-tjänstsystemets utredningsdel

Åtgärder
•

•
•
•

Åtgärder som ofta används och som har god effekt:
o Konflikthantering
o Samtal med vårdnadshavare
o Samarbete med skolans elevhälsoteam
Utvärderingen pekar på att verksamheterna till viss del möter kravet att
skyndsamt åtgärda händelser.
Det indikerar att huvudmannen i viss utsträckning tillhandahåller de
förutsättningar som krävs för att verksamheterna ska kunna möta lagkravet.
Föreslagna utvecklingsområden:
o Konkreta beskrivningar av åtgärder
o Dokumentera tid i e-tjänstsystemet
o Två vägar för att ange åtgärder

Hot och våld
Antal anmälningar under perioden:
Anmälan
•
•
•

98

Kravet på skyndsam anmälan möts i 55 procent av ärendena som anmälts via
e-tjänstsystemet.
Det innebär att huvudmannen inte i tillräcklig utsträckning tillhandahåller de
förutsättningar som krävs för att verksamheterna skall kunna möta kravet.
Föreslagna utvecklingsområden: att slå samman de två kategorierna
kränkande behandling och hot och våld. I övrigt föreslås samma
utvecklingsområden som under avsnittet om anmälan av kränkande
behandling ovan.

Utredning
•
•
•

Kravet på skyndsam utredning möts inte i cirka en tredjedel av ärendena. I
övriga två tredjedelarna av ärenden är det inte möjligt att bedöma om kravet
mötts, utifrån de underlag som använts.
Det innebär att huvudmannen inte i tillräcklig utsträckning tillhandahåller de
förutsättningar som krävs för att verksamheterna skall kunna möta kravet.
Föreslagna utvecklingsområden: samma som under avsnittet om utredning av
kränkande behandling ovan.

Åtgärder
•

Åtgärder som ofta används och som har god effekt:
o Konflikthantering
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•
•
•

o Samtal med vårdnadshavare
o Samarbete med skolans elevhälsoteam
Utvärderingen pekar på att verksamheterna till viss del möter kravet att
skyndsamt åtgärda händelser.
Det indikerar att huvudmannen i viss utsträckning tillhandahåller de
förutsättningar som krävs för att verksamheterna ska kunna möta lagkravet.
Föreslagna utvecklingsområden: samma som under avsnittet om åtgärdande
av kränkande behandling ovan

Skadegörelse
Antal anmälningar under perioden:
7
• Skadegörelsen har polisanmälts vid 4 av 7 händelser.
• I samma 4 händelser som polisanmälan gjorts har det varit okänt vem eller
vilka personer som deltagit i skadegörelsen.
• I de 3 händelser som inte polisanmälts har det varit känt vem eller vilka
personer som har deltagit i skadegörelsen.
• 6 av 7 händelser har skett på kommunens högstadieskola.

Olycksfall och tillbud
Antal anmälningar under perioden:
39
• Av anmälningarna var 77 procent olycksfall.
• Exempel på olycksfall: barn och elever som faller/halkar/ramlar/snubblar.
•
•

Av anmälningarna var 23 procent tillbud.
Exempel på tillbud: barn och elever som fått i sig allergener utan skada,
snubblat/ramlat utan skada.

Åtgärder
När det gäller olycksfall och tillbud är det allra vanligast att händelsen hanteras genom
att eleven tas om hand och vårdnadshavare kontaktas. I det fall händelsen innebär att
personal fått kännedom om något som kan utgöra en risk för ytterligare olycksfall eller
tillbud, exempelvis saker som är trasiga, planeras för åtgärdande av detta.

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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Bakgrund
Ett av barn- och utbildningsnämndens resultatmål är att barn, elever och medarbetare i
nämndens verksamheter känner sig trygga och upplever att de har de bästa
förutsättningarna för lärande och utveckling. Ett steg mot att uppnå målet är det arbete
som görs för att förebygga och åtgärda kränkande behandling, hot och våld,
skadegörelse samt olycksfall och tillbud.
Utvärderingen avser att granska och värdera hanteringen av de ärenden som inkommit
inom dessa områden via e-tjänstsystemet. Detta förväntas kunna bidra till utveckling
som ökar möjligheten att barn- och utbildningsnämndens resultatmål uppnås.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen anser att utvärderingen tydliggör flera av de utvecklingsbehov som
behöver mötas för att hanteringen av ärenden skall innebära att lagkraven uppnås helt.
Ekonomiska konsekvenser
Utvärderingen innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Bilagor
Agenda 2030
Barnchecklista
Utvärdering av ärenden som anmälts via e-tjänster

Agneta Arvidsson
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.

För att kunna uppnå kommunfullmäktiges
mål när det gäller skolan krävs att både barn,
elever och personal upplever att miljön i
verksamheten är trygg och lugn. Arbetet med
att utvärdera hanteringen av de händelser
som avviker från detta förväntas bidra till en
större förståelse för nuläget i
verksamheterna. Därigenom kan ett ännu mer
ändamålsenligt utvecklingsarbete
genomföras.

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

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

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

En trygg och lugn miljö är viktig för allas hälsa och
välbefinnande. Genom denna utvärdering förväntas
förutsättningarna för detta i nämndens verksamheter
bli ännu bättre.
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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?

Hanteringen av avvikelser syftar delvis till att främja likabehandling.
4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?

Utvecklingsarbetet som ska följa på utvärderingen fokuserar på att sätta
barnets bästa i det främsta rummet.

67

Utvärdering av ärenden som
anmälts via e-tjänster
Barn- och utbildningsnämnden
Tertial 3 2020

68

UTVÄRDERING VINGÅKERS KOMMUN

Sammanfattning
Kränkande behandling
Antal anmälningar under perioden:

48

Anmälan
• Kravet på skyndsam anmälan möts i 42 procent av ärendena som anmälts via e-tjänstsystemet.
• Det innebär att huvudmannen inte i tillräcklig utsträckning tillhandahåller de förutsättningar
som krävs för att verksamheterna skall kunna möta kravet, när det gäller de ärende som
anmälts via e-tjänstsystemet.
• Föreslagna utvecklingsområden:
o Möjliggöra anmälan i två steg
o Fördefiniera kategorier i e-tjänstsystemet
o Slå samman kategorier
Utredning
• Kravet på skyndsam utredning möts inte i cirka hälften av ärendena. I den andra hälften är det
inte möjligt att bedöma om kravet mötts, utifrån de underlag som använts.
• Det innebär att huvudmannen inte i tillräcklig utsträckning tillhandahåller de förutsättningar
som krävs för att verksamheterna skall kunna möta kravet.
• Föreslagna utvecklingsområden:
o Implementering av stödmaterial för utredning
o Utveckling av e-tjänstsystemets utredningsdel
Åtgärder
• Åtgärder som ofta används och som har god effekt:
o Konflikthantering
o Samtal med vårdnadshavare
o Samarbete med skolans elevhälsoteam
• Utvärderingen pekar på att verksamheterna till viss del möter kravet att skyndsamt åtgärda
händelser.
• Det indikerar att huvudmannen i viss utsträckning tillhandahåller de förutsättningar som krävs
för att verksamheterna ska kunna möta lagkravet.
• Föreslagna utvecklingsområden:
o Konkreta beskrivningar av åtgärder
o Dokumentera tid i e-tjänstsystemet
o Två vägar för att ange åtgärder

Hot och våld
Antal anmälningar under perioden:

98

Anmälan
• Kravet på skyndsam anmälan möts i 55 procent av ärendena som anmälts via e-tjänstsystemet.
• Det innebär att huvudmannen inte i tillräcklig utsträckning tillhandahåller de förutsättningar
som krävs för att verksamheterna skall kunna möta kravet.
• Föreslagna utvecklingsområden: att slå samman de två kategorierna kränkande behandling
och hot och våld. I övrigt föreslås samma utvecklingsområden som under avsnittet om
anmälan av kränkande behandling ovan.

1
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Utredning
• Kravet på skyndsam utredning möts inte i cirka en tredjedel av ärendena. I övriga två
tredjedelarna av ärenden är det inte möjligt att bedöma om kravet mötts, utifrån de underlag
som använts.
• Det innebär att huvudmannen inte i tillräcklig utsträckning tillhandahåller de förutsättningar
som krävs för att verksamheterna skall kunna möta kravet.
• Föreslagna utvecklingsområden: samma som under avsnittet om utredning av kränkande
behandling ovan.
Åtgärder
• Åtgärder som ofta används och som har god effekt:
o Konflikthantering
o Samtal med vårdnadshavare
o Samarbete med skolans elevhälsoteam
• Utvärderingen pekar på att verksamheterna till viss del möter kravet att skyndsamt åtgärda
händelser.
• Det indikerar att huvudmannen i viss utsträckning tillhandahåller de förutsättningar som krävs
för att verksamheterna ska kunna möta lagkravet.
• Föreslagna utvecklingsområden: samma som under avsnittet om åtgärdande av kränkande
behandling ovan

Skadegörelse
Antal anmälningar under perioden:
•
•
•
•

7

Skadegörelsen har polisanmälts vid 4 av 7 händelser.
I samma 4 händelser som polisanmälan gjorts har det varit okänt vem eller vilka personer som
deltagit i skadegörelsen.
I de 3 händelser som inte polisanmälts har det varit känt vem eller vilka personer som har
deltagit i skadegörelsen.
6 av 7 händelser har skett på kommunens högstadieskola.

Olycksfall och tillbud
Antal anmälningar under perioden:

39

•
•

Av anmälningarna var 77 procent olycksfall.
Exempel på olycksfall: barn och elever som faller/halkar/ramlar/snubblar.

•
•

Av anmälningarna var 23 procent tillbud.
Exempel på tillbud: barn och elever som fått i sig allergener utan skada, snubblat/ramlat utan
skada.

Åtgärder
När det gäller olycksfall och tillbud är det allra vanligast att händelsen hanteras genom att eleven tas
om hand och vårdnadshavare kontaktas. I det fall händelsen innebär att personal fått kännedom om
något som kan utgöra en risk för ytterligare olycksfall eller tillbud, exempelvis saker som är trasiga,
planeras för åtgärdande av detta.

2
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Inledning
Utvärderingen avser ärenden som har inkommit under perioden september-december 2020 inom dessa
kategorier:
1.
2.
3.
4.

Kränkande behandling, diskriminering och trakasserier
Hot och våld
Skadegörelse
Olycksfall och tillbud

Underlag
Utvärderingen baseras på två olika underlag:
-

data från e-tjänstsystemet
reflektioner och analysunderlag gjorda av verksamheternas rektorer

Syften
Ett av barn- och utbildningsnämndens resultatmål är att barn, elever och medarbetare i nämndens
verksamheter känner sig trygga och upplever att de har de bästa förutsättningarna för lärande och
utveckling. Ett steg mot att uppnå målet är det arbete som görs för att förebygga och åtgärda
kränkande behandling, hot och våld, skadegörelse samt olycksfall och tillbud.
Denna utvärdering avser att granska och värdera hanteringen av de ärenden som inkommit inom dessa
områden via e-tjänstsystemet. Fokus i utvärderingen är att särskilt granska och värdera:
1. om barn- och utbildningsnämndens verksamheter möter lagkraven för respektive område.
2. om huvudmannen tillhandahåller de förutsättningar som krävs för att verksamheterna skall
kunna möta lagkraven.
Detta förväntas kunna bidra till utveckling som ökar möjligheten att barn- och utbildningsnämndens
resultatmål uppnås.

1

Kränkande behandling
6 kap 10 § Skollagen: Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder
mot kränkande behandling
En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett
barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i
samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektorn.
En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit
utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att
anmäla detta till huvudmannen.
Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de
uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som
skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

Vad innebär kravet på skyndsamhet?
Enligt skollagen skall alla händelser ett barn eller en elev kan uppleva som kränkande behandling
skyndsamt utredas, vilket kräver att händelsen också skyndsamt anmäls av personal till rektor, och av
rektor till huvudman.
4
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Lagen definierar inte närmare vad skyndsamt innebär men den juridiska tjänst kommunen använder, JP
Infonet, tillhandahåller följande tolkning:
Skyndsamhetskravet gällande anmälan
Skyndsamhetskravet måste uppfyllas. Det är därför viktigt att anmälan till
huvudmannen sker så snart som möjligt, helst samma dag som händelsen inträffat,
men i vart fall inte senare än en eller ett par dagar efter händelsen.1
Skyndsamhetskravet gällande utredning
I förarbetena till skollagens bestämmelser om kränkande behandling framhålls det
att en utredning av påtalade kränkningar av elever ska ske ”så skyndsamt som
möjligt”. Detta krav tolkas också väldigt strikt av Skolinspektionen och BEO som i
ett flertal beslut kommit fram till att enbart ett par dagars fördröjning kan vara för
mycket. Efter att en anmälan gjorts till skolans huvudman bör därför en utredning
startas tämligen omgående.2
För att möta skyndsamhetskravet krävs därmed att händelsen anmäls och utreds så snart som möjligt,
men senast inom 2 dygn från det att den har inträffat. Anmälan och utredning skall göras via etjänstsystemet.

1.1

Anmälan, utredning och åtgärdande av händelser

1.1.1

Anmälan

Under perioden har 48 anmälningar om kränkande behandling gjorts i e-tjänstsystemet.
Resultat - Tid från att personal fått kännedom om händelse till den anmälts
35

Andel av e-tjänstanmälningar som
gjorts inom 2 dygn

•

Snittid från att personal fått
kännedom om händelse till den
anmälts

•

Maxtid från att personal fått
kännedom om händelse till den
anmälts

30

42 %

7 dygn

25
Antal dygn

•

20
15
10
5

32 dygn

0
0

20

40

60

Ärenden

Möter verksamheterna lagkravet att skyndsamt anmäla händelser?
De anmälningar som illustreras i diagrammets första ruta (längst ned, längst till vänster), har gjorts
inom de två dygn skyndsamhetskravet kräver. Det innebär att kravet att skyndsamt anmäla händelser
möts i 42 procent av ärendena som anmälts via e-tjänstsystemet.
Resterande anmälningar har gjorts senare än två dygn efter att personalen fått kännedom om
händelsen, vilket innebär att kravet att skyndsamt anmäla händelser inte möts i cirka 58 procent av de
anmälda ärendena.

1

Källa

2

Källa
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Tillhandahåller huvudmannen de förutsättningar som krävs för att verksamheterna
skall kunna möta lagkravet?
Eftersom majoriteten av de anmälningar som gjorts via e-tjänstsystemet inte möter
skyndsamhetskravet behöver förutsättningarna för verksamheternas personal och rektorer att möta
kravet förbättras. För att kunna möta användarnas specifika behov är det viktigt att hämta in mer
kunskap om vad som skulle kunna skapa sådana möjligheter för personal och rektorer.
Förvaltningsledningen skall därför genomföra en sådan inventering så snart som möjligt, för att kunna
anpassa e-tjänsten utifrån användarnas behov.
Utvecklingsområden
Här följer några möjliga utvecklingsåtgärder som kulle kunna medföra förbättrade förutsättningar för
verksamheterna:
•

Möjliggöra anmälan i två steg
Det är viktigt att anmälningsförfarandet tar så lite tid i anspråk som möjligt, för då ökar
möjligheten att anmälan kan göras. I dagsläget kan anmälan vara tidskrävande då hela
anmälan skall färdigställas innan den skickas in, och det innebär att en ganska stor mängd
information skall matas in av anmälaren.
En lösning på detta skulle kunna vara att förändra den initiala anmälan av händelsen så att
personal och rektor fullgör sin skyldighet att anmäla händelsen till rektor respektive
huvudman genom att mata in en mindre om fattande informationsmängd. Den initiala anmälan
kan sedan kompletteras längre fram, då anmälaren har möjlighet till det.

•

Använda fördefinierade kategorier
Ytterligare ett sätt att förenkla anmälningsförfarandet är att minska antalet fält där anmälaren
skall mata in beskrivningar. Om dessa fält istället byts ut mot fördefinierade kategorier att
klicka i skulle det kunna gå snabbare att fylla i anmälan. Genom att inkludera ett frivilligt fält
för fritext bevaras ändå möjligheten att mata in korrekt data i det fall de fördefinierade
kategorierna inte passar den aktuella händelsen.

•

Slå samman kategorier
I reflektionsunderlaget från verksamheterna beskriver flera rektorer att det finns svårigheter att
avgöra om en händelse skall definieras som kränkande behandling eller som hot och våld.
Detta utgör ett exempel på en situation som försvårar processen att göra en anmälan: att man
helt enkelt inte vet vad som menas med olika begrepp.
En lösning på detta kan vara att tillsammans arbeta fram en gemensam begreppsapparat, och
att förbättra e-tjänsten så att definitionerna finns lättillgängliga vid ifyllandet.
I det specifika fallet med svårigheten att avgöra vilken kategori en händelse tillhör skulle
kunna lösas genom att slå samman de två kategorierna till en. Det finns inget i lagen som talar
för att kränkande behandling och hot och våld skall separeras. Vid en snabb förfrågan i
förvaltningen vad uppdelning grundar sig i verkar svaret vara att det är ett beslut som fattats
för länge sedan, men ingen vet varför.

1.1.2

Utredning

Skolans utredningsskyldighet beskrivs i skollagen som att ”huvudmannen är skyldig att skyndsamt
utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna.” Denna formulering lägger formellt sett
ansvaret för utredningen av kränkande behandling på skolans huvudman. I Vingåkers kommun har det
praktiska ansvaret för detta genom delegation överlåtits till skolornas rektorer.3

3

Punkt 5.2 i Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden
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Resultat - Tid som anmäld händelse funnits ohanterad i e-tjänstsystemet
120

•
•

Andel ohanterade ärenden av totala
mängden inkomna ärenden

54 %

Snittid som gått sedan ohanterade
ärenden anmälts

42 dygn

Maximal tid som gått sedan ärendet
anmälts

113 dygn

100
Antal dygn

•

80
60
40
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0
0
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20

30

Ärenden
Observera att dessa siffror endast gäller ärenden som
finns i systemet vid periodens slut och som inte har
utretts
eller åtgärdats.
Möter
verksamheterna
lagkravet att skyndsamt

utreda händelser?
E-tjänstsystemet genererar inte data som visar hur lång tid som gått från att anmälan kommer in till
dess att anmälan hanteras av rektor. Det innebär att det inte finns någon möjlighet att bedöma
skyndsamheten när det gäller utredningen av de ärenden som har hanterats under perioden.
Det är däremot möjligt att konstatera att när det gäller de ärenden som fanns ohanterade i systemet vid
slutet av den aktuella perioden, uppgår den genomsnittliga tid som förflutit sedan händelsen anmäldes
i systemet till 42 dygn.
De ohanterade ärenden som fanns i systemet vid periodens slut utgör nästan hälften av de ärenden som
inkom under perioden. Det innebär att i cirka hälften av ärendena möts inte lagkravet om en skyndsam
utredning.
Tillhandahåller huvudmannen de förutsättningar som krävs för att verksamheterna
skall kunna möta lagkravet?
Att lagkravet om en skyndsam utredning inte möts i cirka hälften av de aktuella ärendena indikerar att
huvudmannen inte tillhandahåller de förutsättningar som krävs.
Utvecklingsområden
Dokumentationen av utredningen görs bland annat via e-tjänstsystemet. Exempelvis används
elevhälsans dokumentationssystem för dokumentation av utredning och beslutade åtgärder i en del
ärenden. I denna utvärdering granskas enbart de ärenden vars dokumentation av utredning och
beslutade åtgärder gjorts via e-tjänstsystemet.
Här följer några möjliga utvecklingsåtgärder som kulle kunna medföra förbättrade förutsättningar för
verksamheterna:
•

Implementera stödmaterial för utredning
Under höstterminen 2020 tog den centrala elevhälsan fram ett stödmaterial till rektorer vid
utredning av kränkande behandling. Innan materialet togs fram fanns inget gemensamt
underlag för verksamheternas chefer att använda, och därför antas det nya stödmaterialet fylla
det tomrummet. Detta utvecklingsförslag avser ökad spridning och användning av materialet,
och vid behov även revidering av materialet när det har använts en tid.

•

Utveckla e-tjänstsystemets utredningsdel
De ärenden som hanteras i systemet innehåller i många fall knapphändig information om både
resultat och metoder. Det kan vara så att detta dokumenteras på annan plats, eller att det inte
dokumenteras eller att det inte genomförs. Oavsett vad som är orsaken till bristen på
dokumentation finns behov av att detta förbättras.
7
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Ett sätt att förbättra detta skulle kunna vara att använda fördefinierade kategorier för
utredningsmetoder och -resultat i e-tjänsten. Istället för att mata in text kan anmälaren klicka i
fördefinierade kategorier. Genom att inkludera ett frivilligt fält för fritext bevaras ändå
möjligheten att mata in korrekt data i det fall de fördefinierade kategorierna inte passar den
aktuella händelsen.
1.1.3

Åtgärder

Enligt skollagen är huvudmannen skyldig att i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan
krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Denna formulering lägger formellt sett
ansvaret för åtgärdande av kränkande behandling på skolans huvudman. I Vingåkers kommun har det
praktiska ansvaret för detta genom delegation överlåtits till skolornas rektorer.4
I e-tjänstsystemet för anmälan av kränkande behandling är beskrivningen av vidtagna åtgärder
uppdelad i två olika delar. Anmälande personal kan beskriva de åtgärder som genomförts eller
påbörjats innan utredningen har genomförts, ofta i syfte att stoppa den kränkande behandlingen.
Ansvarig rektor kan sedan beskriva de åtgärder som genomförts efter att utredningen genomförts.
Dessa åtgärder syftar ofta både till att stoppa den kränkande behandlingen, och att förhindra kränkande
behandling i framtiden.
Dokumentationen av verksamheternas uppföljning och utvärdering av vidtagna åtgärder ingår inte som
en del i e-tjänstsystemet. Eftersom detta är en utvärdering av e-tjänstsystemet fokuserar granskningen
och värderingen på att åtgärder har genomförts eller påbörjats snarare än åtgärdernas effekt, även om
effekten berörs i beskrivningarna av vissa åtgärder.
Resultat - Åtgärder som genomförts eller påbörjats innan utredning
•

•

Det är allra vanligast att samtal
förs med berörd elevs
vårdnadshavare som en åtgärd
innan utredning.

66 %

63 %

Värt att notera: vid mer än var
tredje händelse sker inte samtal
med elev/vårdnadshavare.

Samtal VH

66%

Samtal elev

63%

Samtal elevgrupp

20%

Ledning involverad

17%

Extra koll

12%

Kurator involverad

10%

Extra struktur

Observera att den totala summan överstiger 100 %
eftersom flera åtgärder kan sättas in för en kränkning.

10%

Extra stöd

7%

EHT kontaktat

5%
0% 20% 40% 60% 80%

Resultat - Åtgärder som genomförts eller påbörjats efter utredning
•

•

Det är allra vanligast att man
anger att EHT kontaktas. Det
anges dock inte vad EHT sätter in
för åtgärder.

66 %

63 %

Nästan en tredjedel av
händelserna åtgärdas genom att
extra stöd sätts in.

Observera att den totala summan överstiger 100 %
eftersom flera åtgärder kan sättas in för en kränkning.
4

Punkt 5.2 i Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden

EHT kontaktat

50%

Samtal VH

41%

Samtal elev

41%

Extra stöd

27%

Extra struktur

18%

Extra koll

14%

Ledning involverad

5%

Kurator involverad

5%
0%

20%

40%

60%
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Resultat - Reflektioner kring genomförda åtgärder och deras effekter
Rektorn vid varje skolenhet har inför denna utvärdering sammanställt och analyserat sin
dokumentation av de åtgärder som genomförts och påbörjats enheten. Dessa reflektioner avser
åtgärder som vidtagits både innan och efter utredningen.
•

Samtal med vårdnadshavare
Precis som diagrammen ovan visar är kontakt med inblandade elevers vårdnadshavare en av
de allra vanligaste åtgärderna som vidtas. Åtgärden beskrivs som väldigt effektiv för att
förhindra framtida kränkande behandling, och bidrar därför ofta till att förhindra att en enskild
kränkning övergår till mobbning. Flera av enheterna anger att man i sin trygghetsplan har
angivit att kontakt med vårdnadshavaren är den första åtgärd som ska sättas in då kränkande
behandling skett.
Men trots att åtgärden är både effektiv och fastställd som rutin på många enheter är det långt
ifrån alltid som åtgärden finns angiven i e-tjänstanmälan. Detta kan innebära att åtgärden inte
används i så stor utsträckning som den borde utifrån effektivitet och i vissa fall rutin, eller att
den används men inte dokumenteras i så stor utsträckning som den borde.

•

Konflikthantering
Flera av rektorerna beskriver vikten av att personalen hjälper barn och elever med
konflikthantering så snart en händelse har inträffat. På så sätt är det många incidenter som inte
eskalerar till kränkande behandling, och kränkande behandling fortgår inte som mobbning.

•

Elevhälsoteamet
Att involvera elevhälsoteamet i hanteringen av kränkande behandling anges som en lyckosam
åtgärd som medför flera goda effekter: om elevhälsoteamet görs delaktiga innan en utredning
genomförts uppges att åtgärden i sig kan bidra till att utredningen genomförs med god kvalitet.
Om elevhälsoteamet engageras i ärendet först efter genomförd utredning beskrivs att en
särskilt positiv effekt av åtgärden är att den ofta innebär en hjälp att identifiera behov av
särskilt stöd.

Möter verksamheterna lagkravet att skyndsamt åtgärda händelser?
Rektorernas reflektioner kring vidtagna åtgärder redogör, som beskrivits ovan, för att skyndsam
konflikthantering leder till att många kränkningar omgående upphör. Det pekar på att verksamheterna i
dessa ärenden ofta möter lagkravet att skyndsamt åtgärda händelser.
I övrigt är det inte möjligt att dra slutsatser om huruvida lagkravet möts eller inte. Skollagen beskriver
att kränkande behandling skall åtgärdas, inte att åtgärder skall genomföras. Det innebär att det
egentligen inte går att avgöra om lagkravet är mött förrän det åtgärdande arbetet har följts upp och
utvärderats, för utan detta går det inte att veta om åtgärden faktiskt har haft avsedd effekt. Som
beskrivits ovan tillhör detta inte denna utvärdering.
Tillhandahåller huvudmannen de förutsättningar som krävs för att verksamheterna
skall kunna möta lagkravet?
Då utvärderingen pekar på att verksamheterna i stor utsträckning möter lagkravet att skyndsamt
åtgärda händelser, indikerar detta att huvudmannen i stor utsträckning tillhandahåller de
förutsättningar som krävs för att verksamheterna ska kunna möta lagkravet.
Utvecklingsområden
• Konkreta beskrivningar
För att dokumentationen av åtgärderna skall ha ett värde krävs att den är tillräckligt konkret
och detaljerad. Svepande och övergripande beskrivningar gör det svårt att förstå vad åtgärder
innefattar för handlingar eller aktiviteter.

9
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Ett exempel på detta är åtgärden konflikthantering: ingenstans i dokumentationen finns
beskrivet vad detta konkret innebär i praktiken. Det gör det svårt att sprida det goda arbete
som görs och det minskar möjligheterna att lära sig av varandras arbete.
•

Dokumentera tid i e-tjänstsystemet
För att det ska vara möjligt att granska och värdera om verksamheterna möter lagkravet om
skyndsamma åtgärder, krävs tidsrelaterade data om åtgärderna. I dagsläget finns ingen
möjlighet att få sådan information ur e-tjänstsystemet så ett utvecklingsförslag är att
undersöka möjligheterna till det.

•

Två vägar för att ange åtgärder
Verksamheterna behöver kunna dokumentera de vidtagna åtgärderna i andra system än etjänstsystemet, i de fall där ärendet hanteras av skolans elevhälsoteam. För att ändå säkerställa
att alla åtgärder dokumenteras skulle det kunna gå att införa två vägar att gå i e-tjänstsystemet
när det gäller att ange vidtagna åtgärder.
Om ett ärende lämnats vidare till elevhälsoteamet anges detta som enda åtgärd, i etjänstsystemet. Förslagsvis görs detta genom att alternativet klickas i, i systemet.
Om ett ärende inte lämnas vidare till elevhälsoteamet skall vidtagna åtgärder anges i etjänstsystemet. Även detta genom att alternativ kan klickas i.

10
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2

Hot och våld

Hot och våld utgör kränkande behandling. Detta medför att samma lagar och lokala regler som
tillämpas vid regleringen av kränkande behandling tillämpas även för kategorin hot och våld.

2.1

Anmälan, utredning och åtgärdande av händelser

2.1.1

Anmälan

Under perioden har 98 anmälningar om hot och våld gjorts i e-tjänstsystemet.
Resultat - Tid från att personal fått kännedom om händelse till den anmälts

Andel anmälning som gjorts inom 2
dygn

•

Snittid från att personal fått
kännedom om händelse till den
anmälts

•

Maxtid från att personal fått
kännedom om händelse till den
anmälts

57 %

7 dygn

84 dygn

Antal dygn

•

90
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50

100
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Ärenden

Möter verksamheterna lagkravet att skyndsamt anmäla händelser?
De anmälningar som illustreras i diagrammets första ruta (längst ned, längst till vänster), har gjorts
inom de två dygn skyndsamhetskravet kräver. Det innebär att kravet att skyndsamt anmäla händelser
möts i 57 procent av ärendena.
Resterande anmälningar har gjorts senare än två dygn efter att personalen fått kännedom om
händelsen, vilket innebär att kravet att skyndsamt anmäla händelser inte möts i cirka 43 procent av
ärendena.
I cirka 17 procent av ärendena överskrider tiden mellan personalens kännedom och anmälan 10 dygn,
och det maximala tidsspannet uppgår till 84 dygn.
Tillhandahåller huvudmannen de förutsättningar som krävs för att verksamheterna
skall kunna möta lagkravet?
Eftersom 43 procent av anmälningarna inte möter skyndsamhetskravet finns det behov av att förbättra
förutsättningarna för verksamheternas personal och rektorer att möta kravet.
Utvecklingsområden
• Tydliga definitioner
Utifrån antagandet att kategorierna kränkande behandling och hot och våld slås samman, krävs samma
utvecklingsåtgärder för båda kategorierna. Dessa finns beskrivna ovan, i avsnittet om kränkningar:
•
•

Möjliggöra anmälan i två steg
Använda fördefinierade kategorier

11
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2.1.2

Utredning

Resultat - Tid som anmäld händelse funnits ohanterad i e-tjänstsystemet
80

•
•

70

Andel ohanterade ärenden av totala
mängden inkomna ärenden

33 %

Snittid som gått sedan ohanterade
ärenden anmälts

43 dygn

Maximal tid som gått sedan ärendet
anmälts

68 dygn

60
Antal dygn

•
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40

Ärenden
Observera att dessa siffror endast gäller ärenden som
finns i systemet vid periodens slut och som inte har
utretts eller åtgärdats.

Möter verksamheterna lagkravet att skyndsamt utreda händelser?
E-tjänstsystemet genererar inte data som visar hur lång tid som gått från att anmälan kommer in till
dess att anmälan hanteras av rektor. Det innebär att det inte finns någon möjlighet att bedöma
skyndsamheten när det gäller utredningen av de ärenden som har hanterats under perioden.
Det är däremot möjligt att konstatera att när det gäller de ärenden som fanns ohanterade i systemet vid
slutet av den aktuella perioden, uppgår den genomsnittliga tid som förflutit sedan händelsen anmäldes
i systemet till 43 dygn.
De ohanterade ärenden som fanns i systemet vid periodens slut utgör en tredjedel av de ärenden som
inkom under perioden. Det gör att det går att dra en slutsats om att i cirka en tredjedel av ärendena
möts inte lagkravet om en skyndsam utredning.
Tillhandahåller huvudmannen de förutsättningar som krävs för att verksamheterna
skall kunna möta lagkravet?
Att lagkravet om en skyndsam utredning inte möts i cirka en tredjedel av ärendena innebär att
huvudmannen inte tillhandahåller de förutsättningar som krävs för att verksamheterna skall kunna
möta lagkravet.
Utvecklingsområden
Utifrån antagandet att kategorierna kränkande behandling och hot och våld slås samman, krävs samma
utvecklingsåtgärder för båda kategorierna. Dessa finns beskrivna ovan, i avsnittet om kränkningar:
•
•

Implementera stödmaterial för utredning
Utveckla e-tjänstsystemets utredningsdel

12
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2.1.3

Åtgärder

Resultat - Åtgärder som genomförts innan utredning
•

•

Det är allra vanligast att samtal
förs med berörd elevs
vårdnadshavare som en åtgärd
innan utredning.

66 %

Samtal VH

53%

Samtal elev

44%

Ledning involverad

63 %

Värt att notera: vid nästan
varannan händelse sker inte
samtal med vårdnadshavare.

Observera att den totala summan överstiger 100 %
eftersom flera åtgärder kan sättas in för en kränkning.

10%

Extra struktur

8%

Extra stöd

7%

Samtal elevgrupp

4%

Kurator involverad

3%

Extra koll

1%
0%

20%

40%

60%

Resultat - Åtgärder som genomförts eller påbörjats efter utredning
•

•

Det är allra vanligast att man
anger att EHT kontaktas. Det
anges dock inte vad EHT sätter in
för åtgärder.
”Inga åtgärder” innebär att inget
mer än de åtgärder som gjorts
innan utredning vidtas.

Analys och utvecklingsförslag
Observera att den totala summan överstiger 100 %
eftersom flera åtgärder kan sättas in för en kränkning.

66 %

63 %

EHT kontaktat
Samtal VH
Extra stöd
Samtal elev
Extra struktur
Inga åtgärder
Ledning involverad
Orosanmälan
Trygghetsteam
Extra koll
Polisanmälan

55%
36%
18%
17%
15%
11%
9%
6%
6%
6%
5%
0%

20%

40%

60%

Möter verksamheterna lagkravet att skyndsamt åtgärda händelser?
Rektorernas reflektioner kring vidtagna åtgärder redogör, som beskrivits ovan, för att skyndsam
konflikthantering leder till att många händelser som involverar hot och våld omgående upphör. Det
pekar på att verksamheterna i dessa ärenden ofta möter lagkravet att skyndsamt åtgärda händelser.
I övrigt är det inte möjligt att dra slutsatser om huruvida lagkravet möts eller inte. Skollagen beskriver
att kränkande behandling (och därmed också hot och våld) skall åtgärdas, inte att åtgärder skall
genomföras. Det innebär att det egentligen inte går att avgöra om lagkravet är mött förrän det
åtgärdande arbetet har följts upp och utvärderats.
Tillhandahåller huvudmannen de förutsättningar som krävs för att verksamheterna
skall kunna möta lagkravet?
Då utvärderingen pekar på att verksamheterna i flera fall möter lagkravet att skyndsamt åtgärda
händelser, indikerar detta att huvudmannen i viss utsträckning tillhandahåller de förutsättningar som
krävs för att verksamheterna ska kunna möta lagkravet.
Utvecklingsområden
• Konkreta beskrivningar
• Dokumentera tid i e-tjänstsystemet
• Två vägar för att ange åtgärder
13
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3

Skadegörelse

3.1

Anmälda ärenden

•

Antal anmälda ärenden

7

Polisanmält
43%
57%

•
•
•
•

Ej
polisanmält

Skadegörelsen har polisanmälts vid 4 av 7 händelser.
I samma 4 händelser som polisanmälan gjorts har det varit okänt vem eller vilka personer som
deltagit i skadegörelsen.
I de 3 händelser som inte polisanmälts har det varit känt vem eller vilka personer som har
deltagit i skadegörelsen.
6 av 7 händelser har skett på kommunens högstadieskola.

14
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4

Olycksfall och tillbud

4.1

Anmälda ärenden

4.1.1

Antal

•

Antal anmälda ärenden

•

Exempel olycksfall: barn och elever som
faller/halkar/ramlar/snubblar

•

39

23%

Olycksfall
Tillbud

Exempel tillbud: barn och elever som fått i sig
allergener utan skada, snubblat/ramlat utan skada
77%

4.1.2

Åtgärder

När det gäller olycksfall och tillbud är det allra vanligast att händelsen hanteras genom att eleven tas
om hand och vårdnadshavare kontaktas. I det fall händelsen innebär att personal fått kännedom om
något som kan utgöra en risk för ytterligare olycksfall eller tillbud, exempelvis saker som är trasiga,
planeras för åtgärdande av detta.

15
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-10

BoU §

1 (x)

BU 2020/300

Redovisning av ekonomiskt utfall 2020
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna
Sammanfattning av ärendet
I verksamhetsberättelsen, som tas på nämnden i mars, presenteras en mer detaljerad
analys per verksamhet. Nedan följer några övergripande kommentarer.
På grund av covid 19 har oförutsedda utgifter uppstått.
• Högre sjuklöne- och vikariekostnader än normalt eftersom personal varit mer sjuk
samt uppmanats att stanna hemma vid minsta symtom. Verksamheten får då betala
både sjuklön samt ersättning till vikarier.
• När lärare undervisat på distans har det ändå krävts personal på plats i
klassrummet för att säkerställa tryggheten och arbetsron
• Inköp av IT-program för att snabbt kunna ställa om till distansundervisning
• Ökade kostnader för hygienartiklar för att minska smittspridningen
• Dyrare skolskjuts för att minska trängsel för särskoleelever
Övriga extra utgifter under året
• Arbetsmiljöanpassning för personal på 2 skolor
• Dyrare lokalvård än budgeterat
• De besparingar som skulle genomföras under hösten – 5 300 tkr lyckades till
hälften
• Besparing från gymnasiet som lagts tillbaka på förvaltningskansliet på 3 493 tkr
lyckades endast till hälften.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-02-03
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-02-03
Handläggare

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

BU 2020/300

Redovisning ekonomiskt utfall 2020
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Verksamhet

Ack utfall dec
2020

Ack budget dec
2020

Avvikelse mot
budget 2020

Förvaltningskansli

23 270

21 527

-1 743

Slottsskolan 7-9 inkl IM

29 808

28 758

-1 050

Slottsskolan F-6

20 144

18 353

-1 791

Sävstaskolan

25 321

24 879

-442

Högsjö skola
Marmorbyns skola inkl
modersmål

5 535

5 339

-196

12 189

10 911

-1 278

Förskolan

51 308

51 572

264

Kulturskolan

3 035

3 000

-35

Centrala elevhälsan

9 644

9 431

-213
-6 484

Särskola

11 933

10 223

-1 710

Gymnasiet

46 029

42 315

-3 714

Totalt BoU

238 216

226 308

-11 908
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I verksamhetsberättelsen, som tas på nämnden i mars, presenteras en mer detaljerad
analys per verksamhet. Nedan följer några övergripande kommentarer.
På grund av covid 19 har oförutsedda utgifter uppstått.
• Högre sjuklöne- och vikariekostnader än normalt eftersom personal varit mer
sjuk samt uppmanats att stanna hemma vid minsta symtom. Verksamheten får
då betala både sjuklön samt ersättning till vikarier.
• När lärare undervisat på distans har det ändå krävts personal på plats i
klassrummet för att säkerställa tryggheten och arbetsron
• Inköp av IT-program för att snabbt kunna ställa om till distansundervisning
• Ökade kostnader för hygienartiklar för att minska smittspridningen
• Dyrare skolskjuts för att minska trängsel för särskoleelever
Övriga extra utgifter under året
• Arbetsmiljöanpassning för personal på 2 skolor
• Dyrare lokalvård än budgeterat
• De besparingar som skulle genomföras under hösten – 5 300 tkr lyckades till
hälften
• Besparing från gymnasiet som lagts tillbaka på förvaltningskansliet på 3 493
tkr lyckades endast till hälften.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av barn- och utbildningsförvaltningen och ekonomiavdelningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Nämndmålet, en ekonomi i balans, är inte uppnått för år 2020. Delvis på grund av
ovanstående kommentarer, men också en för hög personaltäthet i vissa av våra
verksamheter. Förvaltningen har lagt upp en plan för 2021 där en ordentlig
genomgång av alla våra verksamheter kommer genomföras.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen föreslår att Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till
handlingarna.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
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Barnchecklista

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden

Agneta Arvidsson
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.

Bidrar till en större en större förståelse för
det ekonomiska läget.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Bidrar till en större en större förståelse för det
ekonomiska läget.

"[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 ungdomar 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?

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

Budgeten fördelas utifrån barnens bästa och en likvärdig förskola/skola.
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-10

12 (x)

BoU §

BU 2020/299

Redovisning av kostnad för modulförskola
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna och beslutar
att uppdra åt förvaltningen att undersöka kostnaden för att bygga en permanent
förskola i anslutning till Slottsskolan F-6.
Sammanfattning av ärendet
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 16 december 2020 (BoU
§104/2020) fick förvaltningschefen i uppdrag att undersöka kostnaderna för att
uppföra en modulförskola i anslutning till Slottskolan F-6.
Enligt information från Vingåker kommunfastigheter kan en modulförskola med tre
avdelningar uppföras till augusti 2021. Fastighetsbolaget beräknar att detta skulle
medföra en årshyra på cirka 1 294 388 kronor.
En permanent förskola skulle ur ett ekonomiskt långsiktigt perspektiv kunna vara
fördelaktigt, varför vi bör undersöka kostnaden för en permanent byggnation.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-01-27
Bu § 14/2021
Beslutet skickas till
Vingåkers kommunfastigheter AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-01-27
Handläggare

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

BU 2020/299

Redovisning av kostnad för modulförskola
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna och beslutar
att uppdra åt förvaltningen att undersöka kostnaden för att bygga en permanent
förskola i anslutning till Slottsskolan F-6.
Sammanfattning av ärendet
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 16 december 2020 (BoU
§104/2020) fick förvaltningschefen i uppdrag att undersöka kostnaderna för att
uppföra en modulförskola i anslutning till Slottsskolan F-6.
Enligt information från Vingåker kommunfastigheter kan en modulförskola med tre
avdelningar uppföras till augusti 2021. Fastighetsbolaget beräknar att detta skulle
medföra en årshyra på cirka 1 294 388 kronor.
En permanent förskola skulle ur ett ekonomiskt långsiktigt perspektiv kunna vara
fördelaktigt, varför vi bör undersöka kostnaden för en permanent byggnation.
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
Det råder stor platsbrist på Slottskolan F-6 och detta behöver åtgärdas till starten av
läsåret 21/22. I den plan för strategisk lokalresursplanering som barn- och
utbildningsnämnden antog i december 2020 beskrivs uppförandet av en modulförskola
i anslutning till Slottsskolan F-6 som en prioriterad åtgärd för att komma till rätta med
platsbristen.
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Förvaltningens ståndpunkt
Barn- och utbildningsförvaltningen anser att platsbristen på Slottsskolan F-6 behöver
åtgärdas till läsårsstart 21/22 senast till läsårsstart 22/23.
Uppförandet av en modulförskola följer nämndens beslutade plan för åtgärder, samt
utgör det bästa alternativet ur ett tidsmässigt perspektiv då det brådskar att sätta in
åtgärder.
En permanent förskola skulle ur ett ekonomiskt långsiktigt perspektiv kunna vara
fördelaktigt, varför vi bör undersöka kostnaden för en permanent byggnation.
Ekonomiska konsekvenser
Att lägga informationen till handlingarna innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Att besluta att uppföra en modulförskola i anslutning till Slottsskolan F-6 innebär en
årshyra på cirka 1 294 388 kronor. Fastighetsbolagets kalkyl nedan.
Parmaco

enl. ritning

År
969000 räknat på 190 kr/m2 & 425 m2

månhyra x 12

0 ingår i månhyran

montage

0 ingår i månhyran

demontage

200000
63750 räknat på 150 kr/m2

markarbeten uppskattade
drift räknat på 425m2 á 150 kr/m2 (dvs el,sophämtning m.m.)

1232750 årskostnad
1294388
1 294 388

CA 5% (bolagets adm, risk,vinst)
Årshyra

exklusive mvsk

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Beslutet skickas till
Barn och utbildningsnämnden
Vingåkers kommunfastigheter AB

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

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

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

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

Möjliggör effektiv verksamhet

Förbättring av barns och elevers arbetsmiljö

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.
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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 barn, elever och personal
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Möjliggör goda lärandemiljöer

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Förbättrad arbetsmiljö

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☐

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

Barn i förskola,

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

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

Nybyggnation innebär tillgänglighetsanpassning till och i lokalerna

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

Förbättrad miljö för hälsa och lärande
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Barn- och utbildningsutskottet

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-01-27

18 (22)

Bu§ 14

BU 2020/299

Redovisning av kostnad för modulförskola
Barn- och utbildningsutskottets beslut
Förslag till Barn- och utbildningsnämnden
I.

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna och beslutar
att uppdra åt förvaltningen att undersöka kostnaden för att bygga en permanent
förskola i anslutning till Slottsskolan F-6.

Sammanfattning av ärendet
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 16 december 2020 (BoU
§ I 04/2020) fick förvaltningschefen i uppdrag att undersöka kostnaderna för att
uppföra en modulförskola i anslutning till Slottskolan F-6.
Enligt information från Vingåker kommunfastigheter kan en modulförskola med tre
avdelningar uppföras till augusti 2021. Fastighetsbolaget beräknar att detta skulle
medföra en årshyra på cirka 1 294 3 88 kronor.
En permanent förskola skulle ur ett ekonomiskt långsiktigt perspektiv kunna vara
fördelaktigt, varför vi bör undersöka kostnaden för en permanent byggnation.
Ändringsyrkande
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut dock med ett
ändringsyrkande, i form av att ändra från "beslutar att uppdra åt förvaltningen att
undersöka kostnaden för att bygga en permanent förskola till hästterminen 2022 i
anslutning till Slottsskolan F-6" till" beslutar att uppdra åt förvaltningen att
undersöka kostnaden för att bygga en permanent förskola i anslutning till Slottsskolan
F-6".
Propositionsordning
Ordförande ställer följande propositionsordning: förvaltningens förslag till beslut mot
ändringsyrkandet.
Ordförande finner att utskottet beslutar i enlighet med ändringsyrkandet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-01-18

J usterandes s ign

Utdrags bestyrkande
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Barn- och utbildningsutskottet

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-01-27

7 (22)

Tid och plats
Onsdagen den 27 januari 2021 kl. 13.00-14.20 i Hjälmaren, kommunhuset i Vingåker.
Beslutande ledamöter
lng-Mari Frössevi (C), ordförande
Erika Rask (S), tjänstg. ers
Fredrik Andersson (M)
Övriga deltagare
Agneta Arvidsson, förvaltningschef
Eva Karlsson, kanslichef
Jan Karlsson, ekonom
Alan Grande, sekreterare
Deltagare på distans
Erika Rask (S), Fredrik Andersson (M), och Jan Karlsson deltar på distans via videolänk.

Paragrafer

5-18

Datum för justering

2021-01-29

Sekreterare

(f

i/~1{.
Alan Grande

Ordförande

Justerande

cc~

~-L~~

;:;;zev;,Q_~

7. ························································

Fredrik Andersson
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Barn- och utbildningsutskottet

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-01-27

8 (22)

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

Barn- och utbildningsutskottet

Sammanträdesdatum

2021-01-27

Datum för anslagsuppsättande

2021-02-01

Datum för anslagsnedtagande

2021-02-23

::~::~:~i~lats för protokollet
Namnförtydligande

J usterandes s ign

:\ . -~ -~°lJ?.nh~~v~Jte~

.

Al~~ande

Utdrags bestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-10

13 (x)

BoU §

BU 2020/287

Tillsyn av enskild verksamhet - Trollkojan
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Trollkojans förskolas godkännande ska
fortsätta gälla.
Sammanfattning av ärendet
Under november månad 2020 genomfördes tillsyn vid Trollkojans förskola, som
bedriver enskild förskola i Vingåkers kommun.
På grund av Covid-19 genomfördes tillsynen digitalt, för protokoll se bilaga, och i
intervjun framkom att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagar, föreskrifter
och riktlinjer.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-01-12
Bilaga, Tillsynsrapport Trollkojans förskola

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-01-12
Handläggare

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

BU 2020/287

Tillsyn av enskild verksamhet – Trollkojan

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Trollkojans förskolas godkännande bör fortsätta gälla.
Sammanfattning av ärendet
Under november månad 2020 genomfördes tillsyn vid Trollkojans förskola, som
bedriver enskild förskola i Vingåkers kommun. På grund av Covid-19 genomfördes
tillsynen digitalt, för protokoll se bilaga, och i intervjun framkom att verksamheten
bedrivs i enlighet med gällande lagar, föreskrifter och riktlinjer.
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
Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsynsansvar, enligt skollagen 2010:800 kap.
2-9 §§, för fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Vingåkers
kommun. Genom tillsynen säkerställs att verksamheten bedrivs enligt gällande
styrdokument:
-

Skollagen
Läroplan för förskolan
Skolverkets Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i förskolan
Skolverkets Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i fritidshem
Skolverkets Allmänna råd och kommentarer för pedagogisk omsorg
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-

Barn- och utbildningsnämndens nämndplan
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan
Tillämpningsföreskrifter för barnomsorgen i Vingåkers kommun

Förvaltningens ståndpunkt
2. Förvaltningen föreslår att Trollkojans förskolas godkännande bör fortsätta gälla.
Ekonomiska konsekvenser
Inga
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Tillsynsrapport Trollkojans förskola

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden

Agneta Arvidsson
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]"

Allas rätt till likvärdig utbildning

"[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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Allas rätt till likvärdig 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]"

115

vingaker.se

8 (9)

"[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?

Barnen vid Trollkojans förskola

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?

Likvärdig utbildning jämfört med övriga förskolor i Vingåkers kommun

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

Allas rätt till likvärdig utbildning.

117

vingaker.se

1 (6)

Tillsynsrapport – enskild verksamhet,
Trollkojans förskola
Tillsynsbedömning 201203
Bilaga 1 – Tillsynsprotokoll

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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Tillsynsbedömning
Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsynsansvar, enligt skollagen 2010:800 kap.
2-9 §§, för fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Vingåkers
kommun. Genom tillsynen säkerställs att verksamheten bedrivs enligt gällande
styrdokument:
-

Skollagen
Läroplan för förskolan
Skolverkets Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i förskolan
Skolverkets Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i fritidshem
Skolverkets Allmänna råd och kommentarer för pedagogisk omsorg
Barn- och utbildningsnämndens nämndplan
Barns- och utbildningsnämndens verksamhetsplan
Tillämpningsföreskrifter för barnomsorgen i Vingåkers kommun

Under november månad 2020 genomfördes tillsyn vid Trollkojans förskola, som
bedriver enskild förskola i Vingåkers kommun. På grund av Covid -19 genomfördes
tillsynen digitalt, för protokoll se bilaga 1, och i intervjun framkom att verksamheten
bedrivs i enlighet med gällande lagar, föreskrifter och riktlinjer.
Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning är därför att Trollkojans förskolas
godkännande bör fortsätta gälla.

VINGÅKERS KOMMUN
Barn- och utbildningsförvaltningen

Eva Karlsson
Kanslichef

Delegationsbeslut, enligt 1.2 i Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden,
Vingåkers kommun
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Bilaga 1 – Tillsynsprotokoll
Datum för genomförd tillsyn:

2020-12-03

Namn på verksamheten.

Föräldrakooperativet Trollkojan ek.för

Deltagare från verksamheten:

Elisabeth Olson
Verksamhetsansvarig

Deltagare från Vingåkers kommun:

Eva Karlsson, kanslichef
Maria Redfors, förskole- och fritidshandl.

Organisation
Verksamheten har öppet 6.15 – 17.00. Om behov finns för längre öppethållande löser
personalen det om det är vid enstaka tillfällen. Om behovet omfattar en längre period
går vårdnadshavare in och täcker sista timmen på ett rullande schema.
Verksamheten stänger fyra veckor på sommaren – i juli. Vid jul efterfrågas behov och
är det mer än 3 barn som behöver vara på förskolan håller de öppet.
Känsliga handlingar förvaras inlåsta i ett skåp som verksamhetsansvarig har nycklar till.
Ekonomi
Verksamheten har ut föräldraavgift i enlighet med förordningen om maxtaxa.
Kö
Verksamheten sköter sin egen kö och de har en liten kö till hösten, men räknar med att
alla får plats.
Barngruppen
Det är låg omsättning på barn. De flesta går i verksamheten tills de börjar förskoleklass.
I nuläget finns inga barn från andra kommuner.
Det är något fler pojkar än flickor. Bland 5-åringarna är det just nu bara pojkar.
Personal
Låg omsättning på personal. Det är i nuläget bara kvinnor.
Medarbetarsamtal genomför rektor med personalen en gång per år. Lönen sätts av
föreningens ordförande.
En kompetensutvecklingsplan finns inte, men verksamhetsansvarig inventerar behovet
bland personalen och håller koll på vad som ligger i tiden. De har under de senaste åren
haft kompetensutveckling i Barnkonventionen, nedstressad förskola, Lpfö 18 samt
genus. Utöver det läser de böcker och har studiecirkel kring dessa.
De försöker anpassa kompetensutvecklingen utifrån barngruppens behov, vilken kan
ändras år från år. Ibland handlar det om att fokus är på att utmana och ibland på att
träna.
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Verksamheten stänger för planering ett par gånger per år. Då i samband med semesteroch julstängning.
Föräldrasamverkan och kommunikation
Utvecklingssamtal genomförs en gång per termin med barn och vårdnadshavare.
Information och samtal sker vid hämtning och lämning. Vårdnadshavarna står för
städningen av lokalerna genom ett rullande städschema. De deltar även vid hela
arbetsdagar för att rusta och snygga till ett par gånger per år.
Särskilt stöd
I nuläget finns ett barn med särskilt stöd. Tilläggsbeloppet används till en assistent för
barnet. Det finns ingen handlingsplan upprättad och vårdnadshavarna vill inte att
tidigare förskola kontaktas.
Det finns fler barn i gruppen som behöver lite mer stöd.
Personalen har lång erfarenhet av olika typer av svårigheter. De läser på och utbildar sig
tillsammans, bl a bildstöd, lågaffektivt bemötande, positiv förstärkning. De ser en styrka
i att arbetslaget är litet. De har lätt för att prata med varandra och komma fram till
lösningar tillsammans.
Normer och värden
Värdegrunden är en av inriktningarna så detta genomsyrar hela verksamheten. De
använder olika material inom ämnet, tränar konfliktlösning. De läser böcker om
värdegrund, delar in gruppen i blandade åldrar och kön. Tränar dem på att kunna leka
med alla. Det fungerar bra.
Språk- och matematikutveckling
Verksamheten jobbar målinriktat med språk, matematik och natur. Undervisning sker i
leken. De läser mycket, gör böcker – både digitalt och med papper. De sjunger mycket,
jobbar med rim och ramsor, tar stöd i tecken och bilder. Detta ingår i den dagliga
verksamheten. De jobbar mycket med det matematiska språket. Gör olika saker och
pratar vardagsmatematik med barnen.
Kvalitetsarbete
Verksamheten har ett årshjul som de följer. De planerar och utvärderar kontinuerligt i
olika grupper och sammanställer för hela verksamheten. Eftersom liknande aktiviteter
återkommer blir det återkommande tillfällen till reflektion och utveckling.
Metoder för att mäta vårdnadshavare och barns upplevelse
De utvärderar med vårdnadshavare vid utvecklingssamtalen och vid hämtning och
lämning och de har en låda där synpunkter och klagomål kan läggas. Det finns också
vårdnadshavare som är med i styrelsen.
Barnen intervjuas med hjälp av enkäter i form av glada gubbar. Barnen är med och
skriver och utvärderar sina individuella utvecklingsplaner.
Miljö
Innemiljön är hemtrevlig. De renoverar lite i taget. I år har de installerat en
varmluftspump, vilket gjort inomhusklimatet behagligare. De har tagit in offert på nya
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mattor som behöver bytas ur. De försöker byta ut leksaker vartefter det behövs –
framför allt gamla plastleksaker.
Utemiljön är en naturtomt med många olika lekmiljöer. Leksakerna börjar bli gamla.
Några saker tas bort och några rustas.
Personalens arbetsmiljö är lite psykiskt påfrestande. De försöker hjälpas åt och det
fungerar bra. Personalutrymme finns, men det är litet. De har köpt in stavar,
massagekragar för att hjälpa personalen att må bra. De är ett sammansvetsat arbetslag
som har roligt på jobbet.
Verksamhetens synpunkter och önskemål
Verksamheten önskar bli informerade när kommunen har föreläsningar o dyl. De är
beredda att betala för detta.

Eva Karlsson
Kanslichef
Vingåkers kommun
2020-12-03

Maria Redfors
Förskole- och fritidshemshandläggare
Vingåkers kommun
2020-12-03
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Handlingar överlämnade till kommunen
Handling
Budget

Överlämnad
201114

Årsredovisning för föregående räkenskapsår 201114
Verksamhetsberättelse med
kvalitetsredovisning

201114

Föreningens/bolagets stadgar

201114

Föreningens/bolagets firmatecknare

201114

Ev F-skattebevis
Hyresavtal eller motsvarande för lokalen
Ev. protokoll från brandmyndigheter

Äger
fastigheten
201114

Ev protokoll från miljö- och
hälsoskyddsmyndigheter
Utbildningsbevis för föreståndaren

201114

Beskrivning av personalens utbildning och
erfarenhet
Utdrag ur belastningsregistret avseende
personal som arbetat på
förskolan/fritidshem (inkl. timanställda)
under de senaste 12-månadersperioden
Brandskyddspolicy

201114

201114

Ansvarig
intygar att
detta finns.
201114
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-10

BoU §

14 (x)

BU 2020/288

Tillsyn av enskild verksamhet – Österåkersbygdens
fritidshem
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Österåkersbygdens fritidshems
godkännande ska fortsätta gälla
Sammanfattning av ärendet
Under november månad 2020 genomfördes tillsyn vid Österåkersbygdens fritidshem,
som bedriver enskild fritidshemsverksamhet i Vingåkers kommun.
På grund av Covid-19 genomfördes tillsynen digitalt, för protokoll se bilaga, och i
intervjun framkom att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagar, föreskrifter
och riktlinjer.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-01-12
Bilaga, Tillsynsrapport Österåkersbygdens fritidshem

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-01-12
Handläggare

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

BU 2020/288

Tillsyn av enskild verksamhet – Österåkersbygdens
fritidshem

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Österåkersbygdens fritidshems godkännande bör fortsätta gälla.
Sammanfattning av ärendet
Under november månad 2020 genomfördes tillsyn vid Österåkersbygdens fritidshem,
som bedriver enskild fritidshemsverksamhet i Vingåkers kommun. På grund av Covid19 genomfördes tillsynen digitalt, för protokoll se bilaga, och i intervjun framkom att
verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagar, föreskrifter och riktlinjer.
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
Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsynsansvar, enligt skollagen 2010:800 kap.
2-9 §§, för fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Vingåkers
kommun. Genom tillsynen säkerställs att verksamheten bedrivs enligt gällande
styrdokument:
-

Skollagen
Läroplan för förskolan
Skolverkets Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i förskolan
Skolverkets Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i fritidshem
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-

Skolverkets Allmänna råd och kommentarer för pedagogisk omsorg
Barn- och utbildningsnämndens nämndplan
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan
Tillämpningsföreskrifter för barnomsorgen i Vingåkers kommun

Förvaltningens ståndpunkt
2. Förvaltningen föreslår att Österåkersbygdens fritidshems godkännande bör fortsätta
gälla.
Ekonomiska konsekvenser
Inga
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Tillsynsrapport Österåkersbygdens fritidshem

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden

Agneta Arvidsson
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]"

Likvärdig skola för alla.

"[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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Likvärdig skola för alla.

"[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 som går på fritidshemmet.

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?

Likvärdighet jämfört med kommunens övriga fritidshem.

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

Allas rätt till likvärdig utbildning.
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Tillsynsrapport – enskilt fritidshem,
Österåkersbygdens friskolas fritidshem
Tillsynsbedömning 201203
Bilaga 1 – Tillsynsprotokoll

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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Tillsynsbedömning
Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsynsansvar, enligt skollagen 2010:800 kap.
2-9 §§, för fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Vingåkers
kommun. Genom tillsynen säkerställs att verksamheten bedrivs enligt gällande
styrdokument:
-

Skollagen
Läroplan för förskolan
Skolverkets Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i förskolan
Skolverkets Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i fritidshem
Skolverkets Allmänna råd och kommentarer för pedagogisk omsorg
Barn- och utbildningsnämndens nämndplan
Barns- och utbildningsnämndens verksamhetsplan
Tillämpningsföreskrifter för barnomsorgen i Vingåkers kommun

Den 3:e december 2020 genomfördes tillsyn vid Österåkersbygdens friskolas
fritidshem, som bedriver enskilt fritidshem i Vingåkers kommun. På grund av Covid 19 genomfördes tillsynen digitalt, för protokoll se bilaga 1, och i intervjun framkom
att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagar, föreskrifter och riktlinjer.
Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning är därför att Österåkersbygdens
friskolas fritidshems godkännande bör fortsätta gälla.

VINGÅKERS KOMMUN
Barn- och utbildningsförvaltningen

Eva Karlsson
Kanslichef

Delegationsbeslut, enligt 1.2 i Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden,
Vingåkers kommun
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Bilaga 1 – Tillsynsprotokoll
Datum för genomförd tillsyn:
Namn på verksamheten.

2020-12-03
Österåkersbygdens friskolas fritidshem

Deltagare från verksamheten:

Anna Frössevi
Ulrica Axberg

Rektor

Deltagare från Vingåkers kommun:

Eva Karlsson
Maria Redfors

Kanslichef
Förskole- och fritidshandläggare

Organisation och ledning
Verksamhetens öppettider är 6.00 – 18.00.
Verksamheten stänger tre veckor under sommarlovet. Under dessa veckor erbjuds barnen
fritidshemsplats i det kommunala fritidshem som är öppet under sommaren.
Verksamheten är öppen under jullovet.
Känsliga handlingar förvaras inlåsta i ett dokumentskåp som rektor ansvarar för.
Ekonomi
Verksamheten tar ut avgift i enlighet med förordningen om maxtaxa och inga andra avgifter
tas ut. Verksamheten efterfrågar inkomstuppgift från vårdnadshavare en gång per år.
Köregler
Det finns ingen kö då alla barn som går på skolan får plats i fritidshemmet. Idag är ca 30 barn
inskrivna. Ytan medger 50 barn.
Barngruppen
Det är en övervägande andel pojkar i verksamheten. Omsättningen på barn är låg. De flesta går
till och med årskurs 4. Fritidsklubb finns ej.
Personal
Det finns i nuläget ingen behörig personal på fritidshemmet p g a svårigheter att rekrytera.
Den som varit ansvarig för fritidshemmet sedan starten har påbörjat en utbildning till
grundlärare med inriktning mot fritidshemmet.
Verksamheten har en kompetensutvecklingsplan. Den bygger mycket på vad personalen ser
behov av. En styrelsemedlem, som är utbildad fritidspedagog, har träffat personalen för att
hjälpa till att utveckla verksamheten.
Personalen har planeringstid tillsammans med skolans personal 1,5 tim varje vecka. Då sätts
vikarier in på fritidshemmet. Den ansvarige på fritidshemmet har 2 timmar i veckan för
planering.
Fritidshemmet stänger några dagar per år för heldagsplanering. De försöker följa kommunens
läsårsschema.
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Personalen arbetar även inom skolverksamheten för att kunna ha heltidstjänster.
Medarbetarsamtal genomförs en gång per termin.
Föräldramedverkan och kommunikation
Enligt verksamhetens rutiner ska hämtning och lämning ske via personligt överlämnande.
Kommunikation med vårdnadshavare sker spontant vid dessa möten, via mejl samt genom den
app som verksamheten tagit fram själva. De har som policy att ringa vårdnadshavare en gång
för mycket än en gång för lite.
Särskilt stöd
I nuläget finns en elev med särskilda stödinsatser. Handlingsplan finns upprättad. De har
ansökt och fått tilläggsbelopp från kommunens centrala elevhälsa och har en assistent på
halvtid för eleven. För närvarande i skolan, men behovet finns även på fritidshemmet.
Verksamheten har med egna medel organiserat så det finns 2 personal fram till kl 16.00, bl a
med tanke på eleven med särskilda behov. Lokalvårdsansvarig sköter mellanmålet så
personalen kan vara i barngruppen.
Normer och värden
Fritidshemmet har en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Deras styrka är att
de alltid följer upp om det hänt någonting, även om det är litet. De försöker att inte vara för
många vuxna när något ska redas ut och ibland får barnen börja med att prata själva. Det är
alltid två rastvakter ute och de ser till att de vuxna är där barnen är. Barnen svarar i enkäter att
de känner sig trygga.
Elevinflytande
De har fritidsråd varje vecka där barnen får ge förslag på aktiviteter. De har även en
förslagslåda. Varje dag finns det minst två aktiviteter att välja på. Vanligtvis får eleverna vara
med och hjälpa till med olika saker, t ex ordna mellanmål, men i nuläget sker inte detta p g a
pandemin.
Kvalitetsarbete och uppföljning
De genomför en enkät med vårdnadshavare och följer upp resultaten och tittar tillsammans på
vad de behöver göra. Varje vecka har fritidshemmet en egen punkt på stormötet tillsammans
med skolan där uppföljningar görs. De har utarbetade rutiner – som barnen varit delaktiga i att
ta fram – som utvärderas två gånger per termin.
Miljö
Utemiljön är fantastisk – de har en väldigt stor skolgård där det finns möjligheter till fotboll,
basket, ring, käpphäststall, hinder, hage, klätterställning, sand och linbana. De har även ett
förråd med bollar, spel och leksaker.
Barnen önskade sig en studsmatta ute, men rektor sa nej p g a skaderisken.
En liten oro finns över klätterställningen, där en balk togs bort efter översyn. Rektor funderar
lite på ställningens övriga skick.
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Innemiljön är jättefin. När fritidsverksamheten startade 2018 skedde en renovering av de stora
lokalerna. Fritidshemmet har även möjlighet att utnyttja skolans slöjdsal, uppehållsrum och
pingisrum.

Eva Karlsson
Kanslichef
Vingåkers kommun
2020-12-03

Maria Redfors
Förskole- och fritidshemshandläggare
Vingåkers kommun
2020-12-03

Handlingar överlämnade till kommunen
Handling
Budget
Årsredovisning för föregående räkenskapsår
Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning
Föreningens/bolagets stadgar
Föreningens/bolagets firmatecknare
Ev F-skattebevis
Hyresavtal eller motsvarande för lokalen
Ev. protokoll från brandmyndigheter
Ev protokoll från miljö- och
hälsoskyddsmyndigheter
Utbildningsbevis för föreståndaren
Beskrivning av personalens utbildning och
erfarenhet
Utdrag ur belastningsregistret avseende personal
som arbetat på förskolan/fritidshem (inkl.
timanställda) under de senaste 12månadersperioden
Kvalitetsplan
Krisplan
Plan mot diskriminering och kränkande
behandling
Försäkringar

Överlämnad
201112
201112
201112
201112
201112
201112

201112

Rektor
intygar att
utdrag finns.
201112
201112
201112
201112
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-10

BoU §

15 (x)

BU 2020/257

Revidering av nämndplan 2021 och flerårsplan 2022-2023
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner revideringen av nämndplan 2021 och
flerårsplan 2022-2023.
Sammanfattning av ärendet
Barn-och utbildningsnämnden beslutade den 16 december 2020 (BoU § 101/2020) att
godkänna nämndplanen för 2021 och flerårsplan 2022-2023. Därefter har det gjorts en
justering i målformuleringen för prioriterat område 2:
Den tidigare formuleringen: 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.
Med denna formulering kan utvärdering och uppföljning enbart göras mot enkätfrågor
om hur elever upplever sin undervisning.
Den nya formuleringen: Barn och elever i barn- och utbildningsnämndens
verksamheter erbjuds en undervisning som leder till att de utvecklas så långt som
möjligt utifrån sina förutsättningar och behov.
Med denna formulering kan utvärdering göras både mot faktiskt resultatutfall och
enkätfrågor som mäter elevernas upplevelse.
Undervisning och lärande formuleras om för att även kunna följas upp mot indikatorer
som mäter elevernas resultat på olika sätt.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-01-29

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

139

vingaker.se

1 (9)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-01-29
Handläggare

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

BU 2020/257

Revidering av nämndplan 2021 och flerårsplan för 20222023
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner revidering av nämndplan 2021 och
flerårsplan för 2022-2023.
Sammanfattning av ärendet
Barn-och utbildningsnämnden beslutade den 16 december 2020 (BoU § 101/2020) att
godkänna nämndplan för 2021 och flerårsplan 2022-2023. Därefter har det gjorts en
justering i målformuleringen för prioriterat område 2:
Den tidigare formuleringen: 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.
Med denna formulering kan utvärdering och uppföljning enbart göras mot enkätfrågor
om hur elever upplever sin undervisning.
Den nya formuleringen: Barn och elever i barn- och utbildningsnämndens
verksamheter erbjuds en undervisning som leder till att de utvecklas så långt som
möjligt utifrån sina förutsättningar och behov.
Med denna formulering kan utvärdering göras både mot faktiskt resultatutfall och
enkätfrågor som mäter elevernas upplevelse.
Undervisning och lärande formuleras om för att även kunna följas upp mot indikatorer
som mäter elevernas resultat på olika sätt.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av barn- och utbildningsförvaltningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen

140

vingaker.se

2 (9)

☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Upptäckt i nämndplan 2021 och flerårsplan 2022-2023 att målet inte går att följa upp
mot elevers resultat i den ursprungliga formuleringen.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner revideringen av
målformuleringen i nämndplan 2021 och flerårsplan 2022-2023.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden

Agneta Arvidsson
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.

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

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.

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
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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?

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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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-10

BoU §

16 (x)

BU 2020/293

Internkontroll 2020
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner internkontrollen för 2020.
Sammanfattning av ärendet
Varje kontrollpunkt i internkontrollen har följts upp av samtliga chefer inom barn- och
utbildningsförvaltningen och sammanfattats av kanslichefen. På grund av ett
annorlunda år, där mycket tid och kraft gått åt till att bara försöka hålla
verksamheterna igång och där frånvaron har varit hög – både bland barn, elever och
personal – har förvaltningen valt att ha samma kontrollpunkter i internkontrollen även
år 2021.
Det är grundläggande att barn, elever och personal är trygga på arbetsplatserna och har
ett gott socialt klimat. Vissa framsteg har gjorts detta år, men inom andra områden
behöver förvaltningen fortsätta det påbörjade arbetet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-01-04
Bilaga, Interkontrollplan 2020
Bilaga, Uppföljning internkontrollplan 2020

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-01-04
Handläggare

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

BU 2020/293

Internkontroll 2020
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Att barn- och utbildningsnämnden godkänner internkontrollen för 2020.
Sammanfattning av ärendet
Varje kontrollpunkt i internkontrollen har följts upp av samtliga chefer inom barn- och
utbildningsförvaltningen och sammanfattats av kanslichefen. På grund av ett
annorlunda år, där mycket tid och kraft gått åt till att bara försöka hålla
verksamheterna igång och där frånvaron har varit hög – både bland barn, elever och
personal – har förvaltningen valt att ha samma kontrollpunkter i internkontrollen även
år 2021. Det är grundläggande att barn, elever och personal är trygga på
arbetsplatserna och har ett gott socialt klimat. Vissa framsteg har gjorts detta år, men
inom andra områden behöver förvaltningen fortsätta det påbörjade arbetet.
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
Enligt KL 6 Kap 7§ ska nämnderna se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de
mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat samt de föreskrifter som gäller
för verksamheten. De ska även se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Nämnderna har därigenom
det yttersta ansvaret för den interna kontrollen.
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Den interna kontrollen ska säkerställa
• att tillförlitlig och ändamålsenlig information finns
• att policies, riktlinjer, lagar och förordningar följs
• att tillgångar skyddas
• att resurserna används effektivt
• att mål hanteras effektivt och ändamålsenligt

Förvaltningens ståndpunkt
Den interna kontrollen ska bidra till att öka effektiviteten i verksamheten samtidigt
som den ska säkerställa att arbetet fungerar på ett ändamålsenligt sätt.
Det är viktigt att ha en fungerande internkontroll. En fungerande internkontroll leder
till att fel och brister som kan komma att skapa allvarliga konsekvenser och
oegentligheter i framtiden upptäcks i ett tidigt skede.
De kontrollpunkter som ingått i internkontrollplanen för 2020 är av så stor vikt att de
bör ingå även i 2021 års internkontrollplan för att rutiner och arbetssätt ska befästas
ute i verksamheterna och på förvaltningskansliet.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Internkontrollplan 2020
Uppföljning internkontroll 2020

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen

Agneta Arvidsson
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]"

Beslutet syftar till att säkerställa att barn,
elever och personal har en trygg och säker
arbetsmiljö med arbetsro samt att elever vill
och kan ta tillvara på tiden i skolan.

"[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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För att barn och elever ska kunna tillgodogöra sig
utbildningen är det av största vikt att miljön är trygg
och säker, där barn och elever upplever att de vuxna
bryr sig och där det finns arbetsro och trivsel för
alla.

"[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 ungdomar i våra verksamheter.

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

Barn, elever och vårdnadshavare är med och utvärderar arbetet genom
enkätsvar, intervjuer mm. Dessa svar ligger till grund för vidare arbete med
dessa frågor.

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?

Beslutet ska säkerställa att förvaltningen hanterar varje form av kränkning på
ett riktigt sätt samt arbeta förebyggande mot all form av kränkning och
mobbning.

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

Beslutet ska säkerställa att förvaltningen hanterar varje form av kränkning på
ett riktigt sätt samt arbeta förebyggande mot all form av kränkning och
mobbning.
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Internkontrollplan
Enligt kommunallagen 6 kap. 6 § ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och
riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Den interna kontrollen syftar till att uppnå följande:
• att lagar och kommunens styrdokument följs
• att identifiera, bedöma och förebygga risker som kan skada kommunen ekonomiskt eller förtroendemässigt
• att vara ett hjälpmedel för förvaltningarna i arbetet med att uppnå de gemensamma målen

Riskanalys

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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Bedömning – ledningsgruppen BoU (2020-05-19)

Kontrollpunkt
Enkätanalys
Hög frånvaro
Tydlig lektionsstruktur
Samsyn studiero
Kränkningar
Det sociala klimatet
Inkluderande undervisning
Uppföljning ordningsregler
Inställda lektioner

Konsekvens
3
4
3
3
4
4
4
3
4

Sannolikhet
3
3
3
3
4
4
3
2
2

Totalt
9
12
9
9
16
16
12
6
8

Konsekvens
4
4
4
4

Sannolikhet
3
4
4
3

Totalt
12
16
16
12

Beslut – förvaltningschef BoU (2020-05-26)

Kontrollpunkt
Hög frånvaro
Kränkningar
Det sociala klimatet
Inkluderande undervisning
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Kontrollpunkt 1 – hög frånvaro
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.

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?

Utgångspunkt
Under vårterminen 2019 hade 18 % av eleverna på högstadiet en ogiltig frånvaro på mer än 5 %. Under höstterminen sjönk den siffran till 7 %.
Verksamhetsberättelse 2019, s. 4.
2019 ökade sjukfrånvaron bland personalen i förvaltningen. Den genomsnittliga sjukfrånvaron var 8,08 procent 2019, att jämföra med 5,5 procent 2018
och 6,95 procent 2017. Sjukfrånvaron var under 2019 högre i grundskola och fritidshem än i förskolan, vilket bryter mönstret från tidigare år då det varit
tvärtom.
Personaluppföljning 2019, BU 2019/72
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Förslag på granskningsmetoder
ELEVER
• Dokumentgranskning – granska protokoll från klass- och elevråd på skolan, för att undersöka vilka brister i arbetsmiljön som har framkommit från
eleverna och om dessa brister har åtgärdats.
• Dokumentgranskning – granska resultat av tidigare års elevenkäter för att undersöka om det finns något samband mellan enkätresultatet och
frånvarostatistiken. Vilken kunskap ger resultatet av granskningen när det gäller möjliga orsaker till frånvaron?
• Dokumentgranskning – djupgranska frånvarostatistiken för elever på klassnivå. Går det att hitta några mönster i frånvaron när det gäller exempelvis
bakgrundsfaktorer hos eleven, olika ämnen, olika lärare, olika perioder under läsåret, speciella skoldagar (provdagar, friluftsdagar och liknande).
• Dokumentgranskning – granska dokumentation från socialpedagog för att undersöka vilka åtgärder som satts in för att åtgärda långtidsfrånvaro hos
elever.
• Utvärdering - utvärdera de insatser som gjorts för att främja närvaro hos långstidsfrånvarande elever, för att få kunskap om effekten av insatserna.
• Utvärdering – utvärdera de åtgärder som satts in för att få långstidsfrånvarande elever tillbaka till skolan, för att få kunskap om effekten av
åtgärderna.
• Intervju med personal – undersök om personalen följer förvaltningens plan för tidig intervention gällande frånvaro. Om ja: vilka brister i planen kan
de se? Om nej: vad skulle personalen behöva för att kunna följa planen?
• Intervju med elev med långtidsfrånvaro – undersök vad eleven skulle behöva för att komma tillbaka till skolan.
PERSONAL
• Dokumentgranskning – granska protokoll från tidigare års fysiska, samt organisatoriska och sociala, skyddsrond för att undersöka om resultatet av
skyddsronden kan ge information om bakomliggande orsaker till frånvaron. Har brister som framkommit under skyddsronden åtgärdats?
• Dokumentgranskning – granska resultat av tidigare års HME-enkäter för att undersöka om det finns något samband mellan enkätresultatet och
frånvarostatistiken. Går det att se några mönster? Vilken kunskap ger resultatet av granskningen när det gäller möjliga orsaker till frånvaron?
• Intervju med långtidsfrånvarande personal.
• Intervju med personal som har frekvent korttidsfrånvaro.
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Ansvarig för genomförande av granskning
Rektor ansvarar för granskning i förskola, förskoleklass och grundskola samt fritidshem.
Chef ansvarar för granskning i Kulturskolan, Centrala elevhälsan och kansliet.

Tidpunkt för granskning
Augusti – oktober 2020
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Kontrollpunkt 2 – anmäla, utreda och åtgärda kränkningar
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.

Utgångspunkt

6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling
Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling
10 § En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i
samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektorn. En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för
kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda
omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande
behandling i framtiden.
Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller
sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen (2008:567).
För verksamhet som avses i 25 kap. och för fritidshem som inte är integrerade med en skolenhet eller förskoleenhet gäller första och andra styckena för den
personal som huvudmannen utser. Lag (2018:1303).
Skollag (2010:800)
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5. Diskriminering och annan kränkande behandling
5.2 Utreda omständigheter kring kränkande behandling, och vid behov genomföra åtgärder för att förhindra kränkningar i framtiden.
Delegeras till rektor.
Delegationsordning Barn- och utbildningsnämnden (BU 2020:17)

Beskrivning
Utifrån skollagen och nämnden delegationsordning behöver hanteringen av kränkningar undersökas. På så sätt förväntas vi få en klarare bild av om:
1. Personal som får kännedom om kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektorn.
2. Rektor som får kännedom om kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till huvudmannen.
3. Rektor är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna och vidta åtgärder för att förhindra kränkande behandling i framtiden.
4. Huvudmannen utvärderar hanteringen av kränkningar i tillräckligt stor utsträckning.

Förslag på granskningsmetoder
ANMÄLAN
• Enkät –elever: finns elever som har upplevt att de utsatts för kränkande behandling men där ingen anmälan eller utredning har gjorts? Finns elever
som har uttalat att de känt sig kränkta men där ingen anmälan eller utredning har gjorts?
• Intervju – med personal: har personalen kännedom om kränkningar som inte anmälts eller utretts? Upplever personalen att hen har tillräcklig
kunskap om kränkningar, diskriminering och trakasserier för att kunna avgöra om en kränkningsanmälan skall göras?
• Dokumentgranskning – innehåller enhetens likabehandlingsplan tydliga anvisningar till personalen om när, var och hur en anmälan om kränkningar
skall göras? Finns en gemensam definition av kränkande behandling?
• Intervju –personal: anser personalen att den e-tjänst där anmälan skall göras är lätt att använda och uppfyller sitt syfte? Om inte lättanvänd: vad
skulle personalen behöva för att tjänsten skulle bli lättare att använda? Om tjänsten inte uppfyller sitt syfte: vad anser personalen bör ändras i
tjänsten?
• Enkät –vårdnadshavare: finns vårdnadshavare som vet eller tror att deras barn har utsatts för kränkande behandling men där ingen anmälan eller
utredning har gjorts? Finns vårdnadshavare som har bett om att en anmälan skall göras, men där ingen anmälan eller utredning har gjorts?
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Dokumentgranskning – granskning av tidigare inlämnade kränkningsanmälningar för att få kunskap om huruvida anmälningarna innehåller
tillräckligt med, eller relevant, information för att anmälan skall kunna utredas.

UTREDNING
• Intervju – vårdnadshavare som har barn som utsatts för kränkning som anmälts: upplever vårdnadshavaren att händelsen utreddes i tillräcklig
utsträckning. Hur fungerande återkopplingen av utredningen? Genomfördes utredningen skyndsamt?
• Intervju – personal som anmält att en elev utsatts för kränkning som anmälts: upplever personalen att händelsen utreddes i tillräcklig utsträckning?
Om inte: vad anser personalen skulle behövas för att utredningen skulle varit tillräcklig? Genomfördes utredningen av rektor eller någon annan? Om
utredningen genomfördes av någon annan än den personal som anmält kränkningen: deltog anmälande personal i utredningsarbetet? Finns något
förbättringsarbete som personalen anser kan göras för att utredningsarbetet skall fungera bättre? Resultera i en bättre utredning? Fick personalen
återkoppling av rektor när utredningen var genomförd.
• Gruppintervju - arbetslag/all personal: används utredningarna efter att ärendet avslutats, för att ge ökad kunskap om hanteringen av kränkningar? Se
mönster eller hitta samband när det gäller kränkningar som sker i anslutning till verksamheten?
ÅTGÄRDER
• Intervju – elev som utsatts för kränkning som anmälts: informerades eleven om åtgärden? Sattes åtgärder in som förhindrade liknande kränkningar i
framtiden? Om inte: vad skulle ha behövt vara annorlunda när det gäller åtgärden? Sattes åtgärder in som eleven kände sig nöjd med? Om inte: vad
skulle ha behövt vara annorlunda när det gäller åtgärden? Sattes åtgärder in som gjorde att eleven kände trygghet inför att fortsättningsvis gå till
verksamheten? Om inte: vad skulle ha behövt vara annorlunda när det gäller åtgärden?
• Intervju – vårdnadshavare som har barn som utsatts för kränkning som anmälts: sattes åtgärder in som förhindrade liknande kränkningar i
framtiden? Om inte: vad skulle ha behövt vara annorlunda när det gäller åtgärden? Sattes åtgärder in som vårdnadshavaren kände sig nöjd med? Om
inte: vad skulle ha behövt vara annorlunda när det gäller åtgärden? Sattes åtgärder in som gjorde att vårdnadshavaren upplevde att barnet kände
trygghet inför att fortsättningsvis gå till verksamheten? Om inte: vad skulle ha behövt vara annorlunda när det gäller åtgärden?
UTVÄRDERING
• Hur utvärderas de anmälningar, utredningar och åtgärder som genomförs? Genomförs dessa utvärderingar i tillräcklig utsträckning? Om inte: vad
skulle behöva förändras för att utvärderingarna skulle genomföras i tillräcklig utsträckning?
• Hur används resultaten av utvärderingarna? Används resultaten i tillräcklig utsträckning? Om inte: vad skulle behöva förändras för att resultaten
skulle användas i tillräcklig utsträckning?
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Ansvarig för genomförande av granskning
1.
2.
3.
4.

Rektor
Controller
Controller
Förvaltningschef

Tidpunkt för granskning
Juni – oktober 2020
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Kontrollpunkt 3 – det sociala klimatet
Befarad risk
Nämnden befarar att det finns en risk för att arbetet med att främja sammanhållning samt att skapa trygghet och trivsel för både elever och personal inte
planeras, genomförs och följs upp i tillräcklig utsträckning.

Beskrivning
Nedanstående boxdiagram ur förra årets skolenkät visar att både elever och personal vid mellan- och högstadiet i Vingåkers kommun i betydligt mindre
utsträckning än elever och personal i riket, lämnar positiva svar om de påståenden som berör det sociala klimatet i skolan. Det handlar bland annat om
trygghet, grundläggande värden i undervisningen och i skolan, ordningsregler och kränkningar.
Utifrån detta finns anledning att närmre studera hur arbetet kring det sociala klimatet planeras, genomförs och följs upp, samt vilka förbättringsåtgärder som
kan skapa det goda sociala klimat både elever och personal har rätt till.

Juridisk utgångspunkt
5 kap. Trygghet och studiero
Arbetsmiljö
3 § Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.
4 § I arbetsmiljölagen (1977:1160) finns bestämmelser om kraven på en god arbetsmiljö.
Skollagen (2010:800)
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Empirisk utgångspunkt
Skolinspektionens skolenkät 2019 (Åk 5)

Elever årskurs 5 s. 4.

Pedagogisk personal s. 12.
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Skolinspektionens skolenkät 2019 (Åk 9)

Elever årskurs 9, s. 4.

Pedagogisk personal, s. 13.
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Teoretisk utgångspunkt
Ur Lika rättigheter i skolan – ett stöd i skolans likabehandlingsarbete (Diskrimineringsombudsmannen, 2012)
Främjandearbetet utgår från skolans övergripande uppdrag att verka för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Arbetet är alltså en del av
skolans fortgående värdegrundsarbete och de främjande insatserna riktar sig till alla elever. (s. 27)
Att erbjuda eleverna olika alternativ för social gemenskap är ett bra sätt att skapa ett gott socialt klimat på skolan. Lokaler och mötesplatser där elever och
personal träffas och umgås på lektionsfri tid främjar sammanhållningen och trivseln för både elever och anställda. […]
När elever, med stöd av personalen, får hålla i främjande aktiviteter som syftar till att skapa trivsel och god atmosfär, så minskar risken för kränkningar. Det
kan handla om något som klassen gör tillsammans eller som skapar arenor för umgänge för hela skolan. […]
Elevernas trivsel är en fråga som rör all personal och personalen behöver ha en gemensam syn på skolans värdegrundsuppdrag, kränkningar och
likabehandlingsarbete. Mentorssystem kan vara ett sätt att engagera lärare, fritidspersonal och andra anställda i frågan.
Det är viktigt att anställda genom sitt agerande och förhållningssätt är förebilder för hur goda relationer kan skapas.
(s. 32–33)

Förslag på granskningsmetoder
•
•
•
•
•

Dokumentgranskning - granska resultat från kommunens egen elevenkät för de senaste åren, för att kartlägga eventuella förändringar gällande de
frågor som berör det sociala klimatet.
Dokumentgranskning - granska tidigare års likabehandlingsplaner för att se om och hur arbetet för att främja ett gott socialt klimat har planerats,
genomförts och följts upp.
Dokumentgranskning - genomgång av planerat arbete för främjande aktiviteter i enhetens trygghetsplan 20/21.
Intervju – personal i grundskola: vilka insatser har tidigare genomförts för att främja det sociala klimatet? Vilken effekt har insatserna haft? Hur har
insatserna utvärderats?
Observationer – kan genomföras i alla arenor där det sker möten (klassrum, korridorer, online, skolgård, matsal, klassråd, lärarrum, personalrum,
matsal, konferensrum osv.): hur är klimatet? Vad behöver förändras? Vilka insatser behövs för att åstadkomma förändring?
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För personal i övriga enheter saknas samma empiriska underlag som för grundskola. Undersök därför också upplevelsen av det sociala klimatet hos personal
där:
• Intervju - medarbetare i övriga enheter: hur upplevs det sociala klimatet? Sker planering, insatser och uppföljning av arbetet med detta?

Ansvarig för genomförande av granskning
Enhetschef (rektor i förskola, rektor i förskoleklass och grundskola, chef för kulturskolan, chef för centrala elevhälsan, kanslichef, förvaltningschef)

Tidpunkt för granskning
Juni – oktober 2020

173

vingaker.se

15 (16)

Kontrollpunkt 4 – inkluderande undervisning
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.

Beskrivning
Antalet ansökningar om tilläggsbelopp som görs för barn och elever i kommunen är högt. Detta tillsammans med elevernas låga kunskapsresultat pekar på
att det kan vara så att den ordinarie undervisning som genomförs inte utgår från barnets förutsättningar och behov, i tillräcklig utsträckning.
Utifrån detta finns anledning att granska enheternas arbete med inkluderande undervisning och bedömningen av elevers behov, samt att granska
uppfyllandet av det kompensatoriska uppdraget.

Utgångspunkt
3 kap. Barns och elevers utveckling mot målen
Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling
2 § Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga
utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av en
funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav eller kravnivåer som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka
funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller ska ges ledning och
stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Lag (2018:1098).
Skollagen (2010:800)

Granskningsmetod
•
•

Lektionsobservationer
Dokumentgranskning – åtgärdsprogram, utredningar, ansökningar om tilläggsbelopp.

174

vingaker.se

•

•
•
•

16 (16)

Intervju – personal: hur planeras, genomförs och utvärderas arbetet med inkluderande undervisning? Vad är bakgrunden till detta arbete: är det en
gemensam metod all personal i enheten jobbar med, eller är detta individuellt drivet? Får personalen tillräckligt med stöd för att genomföra detta?
Hur används extra anpassningar och liknande, för att kunna bedriva inkluderande undervisning? Vilken effekt har de åtgärder som görs eller de
insatser som genomförs?
Intervjuer – elever: uppfattar eleverna själva sig som inkluderade eller exkluderade i undervisningssituationer? Upplever eleven sin situation
(inkluderad/exkluderad) som negativ eller positiv? Finns några svårigheter som eleven upplever att skolan har svårt att möta?
Dokumentgranskning – betyg och bedömning: finns något mönster där man kan se att vissa grupper av elever i större utsträckning har lägre resultat,
och går det att härröra till undervisningssituationen. Här kan exempelvis granskas nyanlända elever, elever med funktionsvariationer osv.
Dokumentgranskning/elevintervju/personalintervju – har skolan en plan för att möta särskilt begåvade barn i skolan? Hur implementeras planen,
och uppfyller planens aktiviteter sitt syfte?

Ansvarig för genomförande av granskning
Rektor/chef

Tidpunkt för granskning
Augusti-oktober 2020
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Datum

2021-01-14
Vår handläggare

Eva Karlsson
0151-191 11

eva.karlsson@vingaker.se

Uppföljning internkontrollplan 2020
Nedan följer de punkter som var föremål för 2020 års internkontroll.
Tillvägagångssätten vid uppföljning har varit olika beroende på kontrollpunktens
karaktär.
Att följa upp år 2020
1.
2.
3.
4.

Hög frånvaro
Anmäla, utreda och åtgärda kränkningar
Det sociala klimatet
Inkluderande undervisning

1 Hög frånvaro
Beskrivning
Det är förhållandevis hög frånvaro hos både elever och personal inom flera av barnoch utbildningsförvaltningens verksamheter. Därmed finns anledning att djupare
analysera vad detta beror på och vilka åtgärder som kan sättas in för att vända detta.
Bedömning
År 2020 blev väldigt speciellt p g a coronapandemin. Det har varit högre frånvaro än
normalt – både bland personal, barn och elever. Frånvaron var högre under våren hos
alla för att minska i början på hösten och stiga igen i oktober – december.
Det tänkta arbetet med tidig intervention för att minska elevers frånvaro har inte
genomförts i den utsträckning det var tänkt. Det har varit svårt att få till de möten och
samarbeten som behövts p g a pandemiläget.
Även arbetet med personalens frånvaro har varit svårt att genomföra. Arbetsgången
vid frånvaro har inte kunnat följas ordentligt då rekommendationer funnits att stanna
hemma vid minsta symtom.

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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Slutsats och åtgärder
På grund av läget under i stort sett hela 2020 består samma internkontrollpunkter
under 2021. Analyser och åtgärder kring frånvaron behöver genomföras 2021.
•
•

Prioritera arbetet på skolorna med planen för Tidig intervention för att minska
elevers frånvaro.
Fortsatt arbete med dokumentation, uppföljning och åtgärder av personalens
frånvaro på de enheter där problemen finns.

2 Anmäla, utreda och åtgärda kränkningar
Beskrivning
Utifrån skollagen och nämndens delegationsordning behöver hanteringen av
kränkningar undersökas. På så sätt förväntas en klarare bild framstå om:
1. Personal som får kännedom om kränkande behandling är skyldig att anmäla
detta till rektor.
2. Rektor som får kännedom om kränkande behandling är skyldig att anmäla
detta till huvudmannen.
3. Rektor är skyldig att skyndsamt utreda omständigheter och vidta åtgärder för
att förhindra kränkande behandling i framtiden.
4. Huvudmannen utvärderar hanteringen av kränkningar i tillräckligt stor
utsträckning.
Bedömning
1.
En ökning har skett när det gäller anmälningar om kränkande behandling. Personal på
alla enheter använder den e-tjänst som finns i stor utsträckning. Antal fall som anmälts
har ökat succesivt under hela 2020, vilket ses som positivt och inte som att antalet fall
av kränkningar har ökat.
2.
När en anmälan görs av personal går en kopia automatiskt till förvaltningskansliet som
i sin tur rapporterar antal kränkningar till nämnden tre gånger per år.
3.
En revidering och förbättring av flödesschema och plan gällande kränkande
behandling och mobbning har gjorts av Centrala elevhälsan. Denna plan har
presenterats för förvaltningen och rektorer. Samtliga anmälningar om kränkande
behandling tas upp på skolornas EHT-möten, där insättande av åtgärder bestäms.
Samtliga enheter arbetar på olika sätt med värdegrunden och ett tryggt klimat. Det
handlar t ex om
• Fler aktiviteter att välja mellan på raster samt fler vuxna närvarande ute
• Genusarbete på fritidshemmen
• Diskussioner på APT att all personal ska reagera på kränkande språkbruk
• Skapa tydliga regler – både inomhus och utomhus
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•
•
•

Arbete med Skolverkets modul ”Främja likabehandling”
Arbete med Agenda 2030 och Barnkonventionen
Arbete på varje förskola för att stärka allas lika värde.

4.
Rutin för detta har inte funnits under större delen av 2020. Däremot har ett dokument
tagits fram i december där varje rektor ska sammanställa vilka kränkningar som skett
under året, var de skett, vilka åtgärder som satts in samt vilken effekt dessa haft. På så
vis får förvaltningskansliet en överblick av hur arbetet genomförts, om det finns
mönster, vilka åtgärder som haft positiv effekt och kan därefter informera
huvudmannen om detta. Denna uppföljning kommer göras två gånger per år
fortsättningsvis.
Slutsats och åtgärder
Punkt 1 och 2 fungerar bra, men punkt 3 och 4 behöver vi fortsätta fokusera på under
2021.
•
•

Förankra och befästa arbetet när det gäller kränkande behandling och mobbing
enligt planen som Centrala elevhälsan upprättat.
Analys av sammanställning av kränkningar för att se mönster och hitta
åtgärder som får effekt.

3 Det sociala klimatet
Beskrivning
Skolinspektionens skolenkät 2019 visar att både elever och personal vid mellan- och
högstadiet i Vingåkers kommun i betydligt mindre utsträckning än elever och personal
i riket, lämnar positiva svar om de påståenden som berör det sociala klimatet i skolan.
Det handlar bland annat om trygghet, grundläggande värden i undervisningen och i
skolan, ordningsregler och kränkningar.
Det finns anledning att närmare studera hur arbetet kring det sociala klimatet planeras,
genomförs och följs upp, samt vilka förbättringsåtgärder som kan skapa det goda
sociala klimat både elever och personal har rätt till.
Bedömning
Flytten in i nya högstadieskolan i början på året har haft positiv effekt på det sociala
klimatet för elever och personal. Alla enheter har arbetat med olika aktiviteter för att
förbättra det sociala klimatet både för elever och personal. Några exempel:
• En ny trygghetsplan togs fram till augusti. Denna bygger mer på delaktighet,
samarbete och tätare uppföljning kring värdegrundsfrågor bland elever och
personal. Enheterna har kommit olika långt med detta arbete.
• Högre vuxennärvaro i gemensamma utrymmen.
• Schemalagda lunch- och rastvakter.
• Regelbundna gruppstärkande övningar tillsammans med skolsköterska.
• Teambuildning och gruppstärkande processer för personal
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•
•

Aktivt arbete med att få personal att känna sig delaktig i mål, styrdokument,
rutiner, utvärderingar, uppföljningar mm.
Aktivt arbete med årshjul och kalendarium för ökad tydlighet för personal.

Cheferna uppger att ovanstående aktiviteter har haft god effekt på personal och elever.
Elever i årskurs 7 och 9 svarar i enkäten Liv, hälsa, ung att de upplever en större
trygghet och glädje i skolan jämfört med enkäten som genomfördes 2017. Chefer i
förskolan har nöjda vårdnadshavare enligt enkät vt-20.
Slutsats och åtgärder
Svaren på elevenkäten i årskurs 7 och 9 visar att arbetet går framåt. Däremot har vi
inga enkätsvar från övriga årskurser detta år. En enkät kommer genomföras under
våren 2021.
HME-enkäten som genomförs med all personal en gång per år visar att de flesta ser
fram emot att gå till sitt jobb. Däremot upplever alltför många att de inte känner sig
delaktiga och att verksamhetens mål inte följs upp tillräckligt.
Åtgärder 2021
• Förankra och förverkliga arbetet med trygghetsplanen på alla enheter.
• Fortsätta med hög vuxennärvaro på raster och i gemensamma utrymmen.
• Förankra årshjul och kalendarium för personal.
• Arbeta för ökad delaktighet med personal och elever. Förtydliga roller och
ansvar.

4 Inkluderande undervisning
Beskrivning
Antalet ansökningar om tilläggsbelopp som görs för barn och elever i kommunen är
hög. Detta, tillsammans med elevernas låga kunskapsresultat. pekar på att det kan vara
så att den ordinarie undervisningen som genomförs inte utgår från barnets
förutsättningar och behov i tillräcklig utsträckning.
Utifrån detta finns anledning att granska enheternas arbete med inkluderande
undervisning och bedömning av elevers behov, samt att granska uppfyllandet av det
kompensatoriska uppdraget.
Bedömning
Kompetensutveckling i inkluderande undervisning har kommit olika långt på
enheterna. Många insatser har genomförts under året, men inte i den utsträckning och
på det sätt det var tänkt på grund av coronapandemin. Några exempel:
•
•

Inkluderande förhållningssätt – ett arbetsmaterial från Skolverket – har
genomförts på Slottsskolorna och startat diskussioner och tankar som inte
funnits tidigare. Personalen har inspirerats till nya aktiviteter och relationer.
Den centrala elevhälsan har utbildat personal i in-print – ett teckenstöd – som
givit god effekt i klassrum och vid information.
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•
•
•
•
•
•

Kommunövergripande föreläsning av Inläsningstjänst har arrangerats digitalt
för att göra lärarna trygga i att hjälpa elever som behöver detta stöd.
Skolverkets Specialpedagogik för lärande har påbörjats och genomförts på tre
skolor.
All personal inom förskolan har fått eller ska få kompetensutveckling i
”Förskolekompassen” för att alla barn ska känna att de lyckas.
Föreläsningar gällande funktionsnedsättning och tydliggörande pedagogik har
genomförts på en skola och med fritidshemspersonal.
Kulturskolan har haft öppna dörrar för elever i förberedelseklassen på
Slottsskolan 7-9 för att hjälpa dem med skolsystem, deras rättigheter och
skyldigheter samt även stöttat upp vid studier.
Genom projektet MIN VÄG har kulturskolan skapat ett samarbete med skolan
för att kunna hjälpa nyanlända föräldrar med att förstå hur den svenska skolan
fungerar.

Cheferna upplever att personalen håller på och förändrar sin syn på
undervisningen och att den behöver breddas för att nå fler elever. Inom förskolan
ser cheferna engagerade pedagoger som är närvarande i barnens lek. Centrala
elevhälsan ser en hög grad av nöjda deltagare på deras utbildningar, men har svårt
att se om det ger förändring i verksamheterna.
Slutsats och åtgärder
Att förändra ett förhållningssätt tar tid. Dock upplever cheferna att personalen är
på gång. De diskuterar och tänker annorlunda, lägger inte problemen på eleverna
utan funderar på vad de kan göra för att hjälpa till i undervisningssituationen och i
bemötandet av eleverna.
Under 2021 behöver detta arbete fortgå samt att
• All personal utbildas i språkinriktad undervisning.
• Undervisningen för elever med annat etniskt ursprung än svenskt utreds
och förbättras.

180

vingaker.se

Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-10

BoU §

17 (x)

BU 2020/120

Detaljbudget 2021
Förslag till beslut
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 för Barn- och utbildningsnämnden. Investeringsbudget fastställdes
till 600 tkr.
I den konsekvensbeskrivning för budget 2021 som gjordes under hösten 2020 finns
varje verksamhetsområde beskrivet utifrån platsbehov, strukturella förändringar,
lagkrav mm samt investeringsbehov.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-01-15
Bilaga, Budget BoU 2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-01-15
Handläggare

Jan Karlsson
0151-191 14
Jan.karlsson2@vingaker.se
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 20212 och flerårsplan 2022-2023 som fastställdes 2020-1123 är 233 680 tkr för Barn- och utbildningsnämnden. Investeringsbudget fastställdes
till 600 tkr.
I den konsekvensbeskrivning för budget 2021 som gjordes under hösten 2020 finns
varje verksamhetsområde beskrivet utifrån platsbehov, strukturella förändringar,
lagkrav mm samt investeringsbehov.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av barn- och utbildningsförvaltningen och förvaltningens ekonom.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Budget 2021
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner detaljbudget och
investeringsbudget för 2021.
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Ekonomiska konsekvenser
Inga
Skäl till beslut
Årligen återkommande
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Budget BoU 2021

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden

Agneta Arvidsson
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 enligt kommunplan 2021

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

Kommunplan 2021

"[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 i kommunen.

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

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

Verksamheterna ska vara lika för alla barn och elever.

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

Budgeten är fördelad på bästa sätt för att sätta barn och ungdomar i främsta
rummet.
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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

6 574

3 012

3 122

3 215

394

401

407

47 689

49 567

51 857

563

563

0

13 710

12 321

12 154

5 117

5 205

5 127

61 808

62 389

57 716

39 747

41 924

38 478

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

3
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Detaljbudget
Ansvar, tkr

Budget
2020

Budget
2021
648

847

61110000 Kansli

24 371

21 515

61210000 Förskola 1

29 603

16 563

61220000 Förskola 2

21 969

18 594

61230000 Förskola 3

0

18 041

61311000 Slottsskolan 7–9

27 770

27 446

61312000 Slottskolan F–6

18 353

19 121

61313000 Marmorbyn

10 911

10 660

61314000 Sävsta

24 879

24 236

61315000 Elevhälsa

9 431

9 718

61316000 Högsjö

5 339

5 572

61411000 Kulturskola

3 000

3 215

61511000 Gymnasiet

38 821

46 673

61512000 Grund- och gymnasiesärskola

10 223

10 581

988

898

226 307

233 680

61010000 Förvaltningschef

61513000 Gymnasie IM Vingåker
Summa

Verksamhet, tkr

10010 Politisk verksamhet

Budget
2020

Budget
2021
770

778

3 122

3 215

401

407

36 977

37 838

8 215

8 146

-3 366

-3 366

41210 Pedagogisk omsorg

563

0

42550 Fritidshem personal

8 733

8 877

42570 Fritidshem Lokalkostnader

2 063

1 936

42599 Fritidshem avgifter

-2 000

-2 000

43510 Förskoleklass (-40)

721

628

3 371

3 419

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

43550 Förskoleklass Personal

4
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Verksamhet, tkr

43570 Förskoleklass Lokaler

Budget
2020

Budget
2021

1 113

1 081

44011 Grundskola 1-6 Undervisning Personal

29 142

27 851

44012 Grundskola 7-9 Undervisning Personal

13 049

18 333

44021 Grundskola 1-6 Läromedel

1 106

1 319

44022 Grundskola 7-9 Läromedel

710

4 016

44061 Grundskola 1-6 Elevhälsa

4 320

5 843

44041 Grundskola 1-6 Måltid

4 443

4 909

930

2 015

44042 Grundskola 7-9 Måltid

1 810

2 433

44051 Grundskola 1-6 skolskjuts

4 808

4 905

44071 Grundskola 1-6 Lokalkostnader

8 552

9 962

44072 Grundskola 7-9 Lokalkostnader (-907)

11 132

12 008

44081 Grundskola 1-6 övrigt (+2 350 - 649)

10 018

2 926

44082 Grundskola 7-9 övrigt (+1 750 -1 153 - 500)

14 293

-327

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 (-2)

-4 054

5 797

42510 Fritidshem övrigt (-165)

3 525

3 340

40710 förskola övrigt (-682)

7 742

9 238

226 307

233 680

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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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-10

BoU §

18 (x)

BU 2021/20

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, 2021-02-03
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-10

BoU §

19 (x)

BU 2019/323
BU 2020/84
BU 2020/231
BU 2020/251
BU 2020/270
BU 2020/301

Delgivningar
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Beslut - Svar på motion om att utöka antalet skoldagar
KF § 116 - Kommunfullmäktige har 2020-11-23 beslutat om svar på motion om att
utöka antalet skoldagar. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Beslut om statsbidrag
Vingåkers kommun beviljas 803 250 kr i statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar
karriärsteg för lärare för 2020/2021
Beslut om kommunalplan med budget 2021 och flerårsplan 2022
KF § 118 - Kommunfullmäktige har 2020-11-23 beslutat om kommunalplan med
budget 2021 och flerårsplan 2022.
Punkt 4: Kommunfullmäktige beslutar att utöka barn-och utbildningsnämndens
budgetram för gymnasieskolan med 4359 tkr från och med år 2021.
Punkt 17: Kommunfullmäktige beslutar att tillföra 1250 tkr för löneökningar till barnoch utbildningsnämnden.
Beslut om statsbidrag
Vingåkers kommun beviljas 931 574 kr i statsbidrag för höjda löner till lärare och
vissa andra personalkategorier för 2020/2021
Beslut om sammanträdestider för 2021
KF § 132 - Kommunfullmäktige har 2020-11-23 beslutat om sammanträdestider för
2021. Kommunfullmäktige beslutar att anta förvaltningens förslag till
sammanträdestider för 2021 för kommunfullmäktige.
Beslut om förslag på kommunal skattesats 2021
KF § 117 - Kommunfullmäktige har 2020-11-23 beslutat om förslag på kommunal
skattesats 2021. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa den kommunala
skattesatsen till 22,67 kronor per skattekrona vilket är oförändrat jämfört med 2020.
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