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KALLELSE
Barn- och utbildningsnämnden
Tid:

10 mars 2021 kl. 15.00

Plats:

Hjälmaren, kommunhuset i Vingåker / Digitalt möte via Teams

Föredragningslista
Närvaro
Godkännande av dagordning
Val av justerare
Informationsärenden
1. Verksamhetsinformation
2. Information från barn- och utbildningsförvaltningen
3. Personaluppföljning januari-december 2020
4. Fysiska skyddsronder 2020
5. Sammanställning av statsbidrag 2021
6. Fördelning av statsbidrag för likvärdighet
7. Uppföljning av nämndens prioriterande åtgärder i strategisk lokalresursplanering
8. Redovisning av kostnad för permanent förskola i anslutning till Slottsskolan F-6
9. Utvärdering av kunskapsuppdraget för höstterminen 2020 i förskola och skola
Beslutsärenden
10. Verksamhetsberättelse 2020
11. Internkontrollplan 2021
12. Regler för förskola och fritidshem i Vingåkers kommun
13. Lokaler för Marmorbyns skola och fritidshem
14. Yttrande om ansökan från Curt Nicolin Gymnasiet AB på remiss från Skolinspektionen
15. Delegationsbeslut
Delgivningar
16. Delgivningar
Övrigt
17. Övriga frågor

Ing-Mari Frössevi
Ordförande

Alan Grande
Sekreterare

Välkomna!
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-10

xx (xx)

BoU §

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-10

xx (xx)

BoU §

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-10

xx (xx)

BoU §

Verksamhetsinformation
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna
Sammanfattning av ärendet
Rektorer för förskolan informerar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-10

xx (xx)

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:
•
•
•
•

Utbildning inom Systematiskt kvalitetsarbete för nämnd, verksamhetsledning
och förvaltningsledning
Information och åtgärder inom Barn- och utbildning med anledning av Covid-19
Skolverkets ”Skolmiljarden”
Ekonomiuppföljningar per månad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-10

xx (xx)

BoU §

BU 2020/214

Personaluppföljning januari-december 2020
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
2020 års personaluppföljning för barn- och utbildningsförvaltningen januari-december
visar att:
• Antal anställda1 ökade något jämfört med året innan. I början på januari 2020
redovisades 260 och i slutet på december 266, vilket ger en ökning på 6 årsarbetare.
• Den totala sjukfrånvaron2 i förvaltningen har varit 10,41 procent under perioden. Det
innebär att frånvaron har ökat, från att ha legat på 8,15 procent under 2019 och 5,5
procent under 2018. En stor anledning till ökad frånvaro under 2020 beror på
pandemin av Covid-19. Under 2020 har frånvaron varit högre i förskolan än i
grundskolan. Detta skiljer sig från förra året, då frånvaron var i stort sett lika,
förskolan hade 1 % högre frånvaro. Den högre frånvaron beror till stor del på Covid19 och att personal uppmanats att stanna hemma vid minsta symtom.
• Andelen deltidsanställda3 minskade jämfört med året innan. Andelen deltidsanställda
uppgick 2020 till 16,6 procent, vilket kan jämföras med 17,6 procent år 2019.
• Skattepliktiga ersättningar4 ökade något jämfört med året innan. De följer samma
kurva som tidigare år med högst utbetalning i juni på grund av avslutade vikariat och
semesterlönetillägg.
• Antalet mertidstimmar5 har under 2020 ökat med totalt 97 timmar mot föregående år,
en ökning med 12 procent.
• Antalet övertidstimmar6 minskade 2020 jämfört med 2019. På grund av Covid-19
har ingen sommarskola genomförts. Under juni 2019 ökade övertiden med cirka 100
timmar jämfört med årets andra månader. Dessa timmar kan härröras bland annat till
den personal som arbetat med sommarskolan. Övertidstimmarna minskade 2020 med
48 procent mot 2019.
• Vikariekostnaderna7 för 2020 har minskat med 1,9 mkr jämfört med året innan.
Minskningen 2020 i förhållande till 2109 var 7 procent. Inom flera av verksamheterna
har pooltjänster inrättats för att hantera övertalighet och hålla nere vikariekostnaderna.
Det innebär att denna ordinarie personal går in som vikarier istället för att timvikarier
tas in. Försiktighet med att ta in utomstående personal p g a smittorisken har gjort att
personalen på plats har täckt upp för sjuk personal i så stor utsträckning som möjligt
genom att omorganisera grupper och planera om i den ordinarie undervisningen.
1

Visar antalet årsarbetare, vilket betyder hur många anställda man skulle ha haft om den faktiska
sysselsättningsgraden summeras tillheltidsanställningar.
2 Visar sjukfrånvaron inklusive vård av barn. Visas i procent av arbetstiden.
3 Andelen deltidsanställda visar hur många procent av alla månadsavlönade som har en deltidsanställning
4 Skattepliktiga ersättningar utgörs av exempelvis löner, men här ingår inte förmåner och skattefria
kostnadsersättningar
5 Mertid är den tid som fullgörs utöver ordinarie sysselsättningstid för deltidsanställda
6 Övertid är den tid som fullgörs utöver heltidsanställning.
7 Vikariekostnader är kostnad för timavlönade som rings in vid behov, och den anges exklusive
semesterersättning.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-10

xx (xx)

• Den arbetade tiden ligger på 69 procent under 2020, något lägre än den har legat de
senaste två åren: 72 procent 2019 och 75 procent 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-02-05
Bilaga, Personaluppföljning Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-02-05
Handläggare

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

BU 2020/214

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

•

Antal anställda1 ökade något jämfört med året innan. I början på januari 2020
redovisades 260 och i slutet på december 266, vilket ger en ökning på 6
årsarbetare.

•

Den totala sjukfrånvaron2 i förvaltningen har varit 10,41 procent under
perioden. Det innebär att frånvaron har ökat, från att ha legat på 8,15 procent
under 2019 och 5,5 procent under 2018. En stor anledning till ökad frånvaro
under 2020 beror på pandemin av Covid-19. Under 2020 har frånvaron varit
högre i förskolan än i grundskolan. Detta skiljer sig från förra året, då
frånvaron var i stort sett lika, förskolan hade 1 % högre frånvaro. Den högre
frånvaron beror till stor del på Covid-19 och att personal uppmanats att stanna
hemma vid minsta symtom.

•

Andelen deltidsanställda3 minskade jämfört med året innan. Andelen
deltidsanställda uppgick 2020 till 16,6 procent, vilket kan jämföras med 17,6
procent år 2019.

Visar antalet årsarbetare, vilket betyder hur många anställda man skulle ha haft om den faktiska
sysselsättningsgraden summeras till heltidsanställningar.
2 Visar sjukfrånvaron inklusive vård av barn. Visas i procent av arbetstiden.
3 Andelen deltidsanställda visar hur många procent av alla månadsavlönade som har en
deltidsanställning
1

8

vingaker.se

2 (11)

•

Skattepliktiga ersättningar4 ökade något jämfört med året innan. De följer
samma kurva som tidigare år med högst utbetalning i juni på grund av
avslutade vikariat och semesterlönetillägg.

•

Antalet mertidstimmar5 har under 2020 ökat med totalt 97 timmar mot
föregående år, en ökning med 12 procent.

•

Antalet övertidstimmar6 minskade 2020 jämfört med 2019. På grund av
Covid-19 har ingen sommarskola genomförts. Under juni 2019 ökade
övertiden med cirka 100 timmar jämfört med årets andra månader. Dessa
timmar kan härröras bland annat till den personal som arbetat med
sommarskolan. Övertidstimmarna minskade 2020 med 48 procent mot 2019.

•

Vikariekostnaderna7 för 2020 har minskat med 1, 9 mkr jämfört med året
innan. Minskningen 2020 i förhållande till 2109 var 7 procent. Inom flera av
verksamheterna har pooltjänster inrättats för att hantera övertalighet och hålla
nere vikariekostnaderna. Det innebär att denna ordinarie personal går in som
vikarier istället för att timvikarier tas in. Försiktighet med att ta in
utomstående personal p g a smittorisken har gjort att personalen på plats har
täckt upp för sjuk personal i så stor utsträckning som möjligt genom att
omorganisera grupper och planera om i den ordinarie undervisningen.

•

Den arbetade tiden ligger på 69 procent under 2020, något lägre än den har
legat de senaste två åren: 72 procent 2019 och 75 procent 2018.

Ärendets beredning
Barn- och utbildningsförvaltningen har utifrån underlag från HR-enheten berett
ärendet.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Personaluppföljning redovisas under året till nämnden för perioderna januari-mars,
januari-augusti samt för hela året januari-december.

Skattepliktiga ersättningar utgörs av exempelvis löner, men här ingår inte förmåner och skattefria
kostnadsersättningar
5 Mertid är den tid som fullgörs utöver ordinarie sysselsättningstid för deltidsanställda
6 Övertid är den tid som fullgörs utöver heltidsanställning.
7 Vikariekostnader är kostnad för timavlönade som rings in vid behov, och den anges exklusive
semesterersättning.
4
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Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen föreslår att nämnden lägger informationen till handlingarna.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet i sig innebär inga ekonomiska konsekvenser för barn- och
utbildningsnämnden.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Underlag för personaluppföljning januari-dec 2020
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 göra personaluppföljning fås en
kunskap om personalens mående och
förutsättningar. Personalen är de som arbetar
närmast barn och ungdomar och personalens
resultatmål stämmer väl överens med
kommunfullmäktiges ”skolmål”.

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

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

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

16

vingaker.se

10 (11
)

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

Nej ☐

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

Barn i förskolan och elever i grundskolan.

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

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

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

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

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

Åsa Glimring

210128

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

Antalet anställda omräknat till
årsarbetare
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Anställda tillsvidare med överenskommen
sysselsättningsgrad omräknat till årsarbetare.
2018 = 246 årsarbetare
2019 = 260 årsarbetare
2020 totalt 266 årsarbetare.
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Total sjukfrånvaro tillsvidareanställda
räknat i procent av arbetstiden.
2018 = 5,5%
2019 = 8,15%
2020 = 10,41%
Våren-20 hög sjukfrånvaro p.ga Covid-19
och även höst-20 höjdes sjukfrånvaron
Mars-20 = 19,69%
Aug-20 = 4,04%
Sept- & Nov-20 = över 12% båda månaderna

19

Andel deltidsanställda i
procent
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Andelen deltidsanställda i B&U
I december 2018 hade
18,2 % av tillsvidareanställd personal
en deltidsanställning.
Dec-19 var 17,6% deltidsanställda.
Under 2020 låg snittet på 16,6%
deltidsanställda.
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Skattepliktiga ersättningar per månad
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Diagrammet visar skattepliktiga ersättningar
exkl. sociala avgifter, förmåner och skattefria
kostnadsersättningar.
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2018 uppgick summan för
ersättningarna till 100,2 mkr.
Skattepliktiga ersättningar följer
samma kurva som tidigare år med högst
utbetalning i juni p g a avslutade vikariat
och semesterlönetillägg. Dec-18 utbetalades
retroaktiv lön ut till lärare beräknat från april.
2019 utbetalades 103,1 mkr/månad.
Lönekostnaderna för 2020 totalt 103,7 mkr.

Mertid, antal
timmar
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Mertid är den tid som fullgörs utöver
ordinarie fastställd sysselsättningsgrad för
deltidsanställda. Timmarna kompenseras
med tid mot tid eller med timlön.
2018 1794 h
2019 706h
2020 803h mertid, ökning med +12%
mot 2019
(Förskola över 300h och Sävstaskolan över 200h)
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Övertid, antal timmar
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Övertid är timmar som fullgörs utöver heltidsanställning.
2018 utfördes 460 övertidstimmar
2019 440 övertidstimmar
2020 227 övertidstimmar
minskning med -48% från 2019
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Vikariekostnader exkl. sem. ersättning
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Vikariekostnad är timavlönde som inrings vid
behov när ordinarie personal är sjuk, sem mm.

600000
500000
400000

2018

300000

2019

200000

2020

Vikariekostnaderna för 2018 (5,2 mkr) visar en
minskning på -1% jämfört mot 2017.
Feb-19 och höst-19 ökade vikariekostnaden
med totalt 6,3 mkr för 2019 och ger
en ökning med totalt 1,1 mkr (+8%) 2019
jämfört 2018
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2020 har vik. kostnaden minskat med 1,9 mkr
mot 2019 (-7%)

Frånvaro månadsavlönad grund- och förskola per år
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föräldraledighet.
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2019 förskolan 1% högre frånvaro än grundsk
2020 har förskolan 4% högre frånvaro
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Cirkeldiagrammen visar Arbetad tid i % av årsarbetare år 2018-2020
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-10

xx (xx)

BoU §

BU 2021/26

Fysiska skyddsronder 2020
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Samtliga enheter utom en har genomfört fysiska skyddsronder under 2020. Normalt
sett ska arbetsgivarrepresentant, skyddsombud, elevskyddsombud från och med åk 7
och representant från fastighetsbolaget delta. Under 2020 har samtliga aktörer inte
alltid kunnat delta på grund av coronapandemin och rekommendationer om att inte
besöka andra enheter.
De genomförda skyddsronderna visar på både små och stora brister. De mindre har
åtgärdats medan de större och dyrare kvarstår.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-02-09
Bilaga, Redovisning av fysiska skyddsronder genomförda i barn- och
utbildningsförvaltningens verksamheter 2020

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-02-09
Handläggare

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

BU 2021/26

Fysiska skyddsronder 2020
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Samtliga enheter utom en har genomfört fysiska skyddsronder under 2020. Normalt
sett ska arbetsgivarrepresentant, skyddsombud, elevskyddsombud från och med åk 7
och representant från Fastighetsbolaget delta. Under 2020 har samtliga aktörer inte
alltid kunnat delta på grund av coronapandemin och rekommendationer att inte besöka
andra enheter.
De genomförda skyddsronderna visar på både små och stora brister. De mindre har
åtgärdats medan de större och dyrare kvarstår.
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
Arbetsgivaren ska fortlöpande undersöka verksamheten så att risker och brister ur
arbetsmiljösynpunkt kan kartläggas, bedömas och undanröjas så tidigt som möjligt.
Arbetsmiljöansvariga inom barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att
skyddsrond hålls årligen, under hösten.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till
handlingarna.
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Ekonomiska konsekvenser
Inga
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Redovisning av fysiska skyddsronder under år 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]"

Arbetsmiljön är viktig för att barn och
personal ska må bra och utvecklas på bästa
sätt.

"[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]"

Arbetsmiljön är viktig för att barn och personal ska
må bra och utvecklas på bästa sätt.
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☐

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

Alla barn och elever i Vingåkers kommuns förskolor och skolor.

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

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?
Arbetsmiljön är viktig för att barn och personal ska må bra och utvecklas på bästa
sätt.

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
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På vilket sätt?
Arbetsmiljön är viktig för att barn och personal ska må bra och utvecklas på bästa
sätt.
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Redovisning av fysiska skyddsronder genomförda i
barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter
2020
Förskolan
Några av förskolorna är av äldre datum och väldigt slitna. I stor utsträckning handlar
det om dåligt underhåll – speciellt utomhus. Miljö och hälsa har dömt ut Gränden som
förskola.
På grund av pandemin har platsbesök för skyddsrond inte kunnat genomföras som
tidigare.
Förskolorna har lämnat in skyddsrondsprotokoll som rektor, tekniska och VKF har
gått igenom och åtgärdat brister eller gjort en handlingsplan för dem.
De riskkällor som det funnits ekonomiska möjligheter att åtgärda har gjorts direkt.
De riskkällor som kräver en större ekonomisk insats – luftkvaliteten på vissa
förskolor, internettäckning samt eftersatta utegårdar kvarstår.
Slottsskolan 7-9
Generellt handlade anmärkningarna om injustering och komplettering av olika saker i
nya lokalerna.
I sporthallen återkommer flera saker. Utrymningsvägar som ej går att öppna,
insynsskydd i duscharna och förråd till idrottsämnets utomhusutrustning saknas.
Utomhusmiljön är ej färdigställd.
Sävstaskolan
Ventilationen är inte anpassad till helklasser i alla klassrum. Brister i brandskyddet har
meddelats fastighetsbolaget som delvis rättat till dessa, men inte alla. Belysning
saknas i soprum, automatisk dörröppnare saknas. Rampen till entrén är ibland hal och
går ej att sanda (galler).
Marmorbyns skola
Skolan har omfattande brister. Nedan följer ett utdrag ur Planen för strategisk
lokalresursplanering som antogs av nämnden i december 2020.
I statusbeskrivningen från år 2019 beskrivs stora renoveringsbehov vid Marmorbyns
skola. Lokalerna är mycket slitna och det finns bland annat omfattande problem med
fukt, och för att åtgärda det planerade fastighetsägaren att genomföra en
genomgripande renovering av skolans lokaler under 2019 och 2020.
Vid en uppföljande intervju med skolans rektor, som genomfördes i november 2020,
klargörs dock att inga förbättringsåtgärder alls har genomförts sedan förra året, utan
samma status kvarstår. Detta beror på att fastighetsägaren istället för att gå vidare med
den planerade renoveringen efterfrågar barn- och utbildningsnämndens inställning till
att istället riva skola och satsa på en nybyggnation.
Marmorbyns skola finns som nummer två på listan över prioriterade åtgärder när det
gäller förvaltningens lokaler.

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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Slottsskolan F-6
Det råder stor platsbrist i skolan. Det behövs exempelvis utrymme för en
förberedelsegrupp och det behövs utrymme för en särskild undervisningsgrupp.
Matsalen är för trång och det finns för få grupprum. Barn i behov av avskildhet kan
inte få det i tillräckligt stor utsträckning.
Det saknas tillräcklig belysning vid arbetsplatser och i personalrum. Temperaturen
pendlar kraftigt under året och det är dålig luftmiljö i flera rum.
Dålig belysning vid personalparkering och på vägen till parkeringen.
Högsjö skola
Fysisk skyddsrond är ej genomförd under 2020. På grund av bl a sjukdom har det varit
svårt att samla deltagare från facken och fastighetsbolaget för att genomföra
skyddsronden. Den kommer dock att genomföras så snart som möjligt under 2021.
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-10

BoU §

xx (xx)

BU 2021/23

Sammanställning av statsbidrag 2021
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Skolverket
Statsbidrag är ett sätt att ge statligt ekonomiskt stöd till specifika insatser i skolan.
Vem som kan söka ett bidrag och villkoren för vad pengarna ska användas till beskrivs
oftast i en förordning som regeringen beslutar om. Valet att ansöka om ett statsbidrag
bör utgå från behov som huvudmannen sett genom skolans systematiska
kvalitetsarbete. Statsbidrag kan användas för att ge barn och elever bättre
förutsättningar för att lära sig och nå målen. Det är den som ansvarar för verksamheten
som kan söka statsbidrag.

För förskolor och skolor är det huvudmannen som kan ansöka om statsbidrag.
Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om
det är en fristående skola. Den som är ansvarig för att söka statsbidrag, ansvarar också
för att se till att villkoren efterföljs och fördelningen av bidraget inom sin eller sina
verksamheter. Många bidrag kräver att man efter avslutat bidragsår redovisar hur
pengarna har använts. Om inte hela bidraget kommit till användning, eller om det
använts på fel sätt, kan man bli skyldig att betala tillbaka pengar.
Migrationsverket
Kommuner har rätt till ersättning från staten för vissa av de kostnader de har för
asylsökande. Kommuner har även rätt till ersättning för vissa kostnader de har för
personer som ansökt om eller fått uppehållstillstånd. En del av de statliga
ersättningarna betalas ut utan ansökan och en del behöver kommuner ansöka om.
Dessa ersättningar söker kommunen hos Migrationsverket.

Barn- och utbildningsförvaltningen ansöker om ersättning för utbildningskostnader
och i vissa fall för extra eller extraordinära kostnader. Uppgifter om ersättningar för
utbildningskostnader, extra eller extraordinära kostnader finns inte med i den bifogade
tabellen över statsbidrag, då de söks på individnivå.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-02-05
Bilaga, Sammanställning av statsbidrag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-02-05
Handläggare

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

BU 2021/23

Sammanställning av statsbidrag 2021
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Skolverket
Statsbidrag är ett sätt att ge statligt ekonomiskt stöd till specifika insatser i skolan.
Vem som kan söka ett bidrag och villkoren för vad pengarna ska användas till beskrivs
oftast i en förordning som regeringen beslutar om. Valet att ansöka om ett statsbidrag
bör utgå från behov som huvudmannen sett genom skolans systematiska
kvalitetsarbete. Statsbidrag kan användas för att ge barn och elever bättre
förutsättningar för att lära sig och nå målen. Det är den som ansvarar för verksamheten
som kan söka statsbidrag.
För förskolor och skolor är det huvudmannen som kan ansöka om statsbidrag.
Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om
det är en fristående skola. Den som är ansvarig för att söka statsbidrag, ansvarar också
för att se till att villkoren efterföljs och fördelningen av bidraget inom sin eller sina
verksamheter. Många bidrag kräver att man efter avslutat bidragsår redovisar hur
pengarna har använts. Om inte hela bidraget kommit till användning, eller om det
använts på fel sätt, kan man bli skyldig att betala tillbaka pengar.
Migrationsverket
Kommuner har rätt till ersättning från staten för vissa av de kostnader de har för
asylsökande. Kommuner har även rätt till ersättning för vissa kostnader de har för
personer som ansökt om eller fått uppehållstillstånd. En del av de statliga
ersättningarna betalas ut utan ansökan och en del behöver kommuner ansöka om.
Dessa ersättningar söker kommunen hos Migrationsverket. Barn- och
utbildningsförvaltningen ansöker om ersättning för utbildningskostnader och i vissa
fall för extra eller extraordinära kostnader. Uppgifter om ersättningar för
utbildningskostnader, extra eller extraordinära kostnader finns inte med i den bifogade
tabellen över statsbidrag, då de söks på individnivå.
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Ärendets beredning
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tabellform sammanställt de statsbidrag som
sökts och beviljats.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
En sammanställning av de statsbidrag som barn- och utbildningsförvaltningen sökt
och beviljats redovisas för nämnden en gång om året.
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
Sammanställning av statsbidrag
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.

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]"

Kommunen söker statsbidrag, som är ett
statligt ekonomiskt stöd till specifika insatser
i skolan. Bidraget kan användas för att ge
barn och elever bättre förutsättningar för att
lära sig och nå målen.

"[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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Kommunen söker statsbidrag, som är ett statligt
ekonomiskt stöd till specifika insatser i skolan.
Bidraget kan användas för att ge barn och elever
bättre förutsättningar för att lära sig och nå
målen.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☐

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

Barn i förskolan och elever i grundskolan.

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

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

Både flickor och pojkar tas om hand och undervisas i förskolan och
grundskolan.

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

45

vingaker.se

10 (10
)

På vilket sätt?

Genom att ansöka om statsbidrag får kommunen extra ekonomiskt stöd för
att göra specifika insatser och kunna ge barn och elever bättre förutsättningar
att lära sig och nå målen.
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Statsbidrag (exkl.
migrationsintäkter)

2018

2019

Bättre språkutveckling i
förskolan

Elevhälsa

Högskolestudier
specialpedagogik
Karriärtjänster förstelärare
Kvalitetssäkrande
åtgärder - maxtaxa

128 000

Lovskola - sportlov,
påsklov, höstlov

447 000

1 034 925

2020

2021

150 000

298 644

750 400

1 030 850

17/18

18/19

19/20

Hösttermin

20/21

21/22

362 880

18 000

12 000

376 667

374 412

392 332

411 885

1 849 305

6 553 717

9 211 192

10 703 355

126 000

9 000

0

Ska sökas

14 400

1 200

0

Mindre barngrupper

324 000

663 000

1 011 000

992 000

Ht 2018

450 500

Ht 2019

Uppdaterad 2021-02-15

Vårtermin

Ht 2020

396 480

396 480

467 500

803 250

Vt 2018

493 000

Vt 2019

Vt 2020

280 840

396 480

467 500

467 500

Vt 2021

Kommentar

Stärka språkutvecklingen i svenska, insatser för ökat
deltagande i förskolan samt kompetensutveckling i
språkutvecklande arbetssätt i svenska.
Bidraget ska användas till att anställa eller ge uppdrag till
personal inom elevhälsan eller för specialpedagogiska
insatser. Det ska leda till att den genomsnittliga
personaltätheten inom elevhälsan eller specialpedagogiska
insatser förbättras.
5 lärare studerar till speciallärare. Arbetar deltid och studerar
313 880
deltid, med nedsättning i arbetstid.
Från Ht-20 får 5 st förstelärare 5 000 kr extra i lön och 9 st 10
Ska sökas
000 kr extra i lön, som finansieras av bidraget.

Tilldelas förskolan för professionsutvecklare/ utvecklingsarbete
Bidraget går till att stärka likvärdigheten och
kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskolan. En pott
kommer att finnas som skolorna kan söka ur.
Ska erbjudas åk 6, 7, 8 och 9 till de elever som riskerar att ej nå
målen. (Statsbidrag ska dock ej finansiera den obligatoriska
lovskola på minst 50 h i åk 8 o 9 för de som ej klarar målen)
Pga Corona genomfördes ingen lovskola år 2020.
Ska erbjudas åk 6, 7, 8 och 9 till de elever som riskerar att ej nå
målen. (Statsbidrag ska dock ej finansiera den obligatoriska
lovskola på minst 50 h i åk 8 o 9 för de som ej klarar målen)
Pga Corona genomfördes ingen lovskola år 2020.

Ska sökas

Lärarlönelyftet

Läxhjälp

Ht 2017

493 000

Likvärdig skola

Lovskola - sommarlov

Läsår

Kalenderår

2017

1 047 960

964 890

935 076

931 574

1 047 960

969 961

154 893

133 044

145 403

206 026

132 078

137 684

897 541

1 009 000
3 056 000

3 270 000

3 453 360

3 204 000 Ska sökas

Papperslösa
Specialpedagogik för
lärande

Ej sökt 181 500

68 000

137 400

196 889

Ska sökas Ht20 fick 40 lärare och 4 förskollärare 2 500 kr/månad.
Alla skolor har läxhjälp. Eleverna i åk 1-9 erbjuds 1-2 h i
veckan. Bidraget fördelas utifrån hur många som söker. Skolor
med låga studieresultat ska prioriteras.
Bidraget ska gå till insatser som minskar eller motverkar en
ökning av barngruppernas storlek i förskolan.
Bidraget fördelas proportionellt till de kommuner som söker
Har sökts
bidraget.
20/21 - En handledare kommer att handleda 6 pedagoger på
Marmorbyns skola. 21/22 En handledare kommer att handleda
10 pedagoger på Sävstaskolan och 4 på Högsjö skola.

*Röd text = ska sökas, sökt men ännu ej beviljad, respektive sökt men ej klart vilket belopp det blir
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Fördelning av statsbidrag för likvärdighet
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Statsbidraget för likvärdig skola ska användas till att insatser som stärker likvärdighet
och kunskapsutveckling i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. Utifrån en
analys av våra behov i Vingåkers kommun har vi valt att satsa på följande områden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Insatser för att öka förståelsen för och förmågan att arbeta med det systematiska
kvalitetsarbetet.
Insatser för att stärka det pedagogiska ledarskapet och för att driva kollegialt
förbättringsarbete.
Insatser för att underlätta elevernas övergång mellan olika skolformer.
Insatser för att öka kvaliteten i det förebyggande och hälsofrämjande
elevhälsoarbetet.
Stöd till organisationen för mottagande av och utbildning av nyanlända och
flerspråkiga elever.
Insatser som främjar modersmål och studiehandledning.
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
Kompetensutveckling för skolledare och lärare om uppföljning och utveckling av
undervisningen, anpassning och inkludering.
Kompetensutveckling för skolledare och lärare inom didaktik,
kunskapsbedömning, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt eller
ämnesundervisning.
Kompetensutveckling för att stärka den specialpedagogiska kompetensen.

Medlen är fördelade per enhet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-02-06

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-02-06
Handläggare

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

BU 2021/28

Fördelning av statsbidrag för likvärdig skola
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Statsbidraget för likvärdig skola ska användas till att insatser som stärker likvärdighet
och kunskapsutveckling i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. Utifrån en
analys av våra behov i Vingåkers kommun har vi valt att satsa på följande områden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Insatser för att öka förståelsen för och förmågan att arbeta med det
systematiska kvalitetsarbetet.
Insatser för att stärka det pedagogiska ledarskapet och för att driva kollegialt
förbättringsarbete.
Insatser för att underlätta elevernas övergång mellan olika skolformer.
Insatser för att öka kvaliteten i det förebyggande och hälsofrämjande
elevhälsoarbetet.
Stöd till organisationen för mottagande av och utbildning av nyanlända och
flerspråkiga elever.
Insatser som främjar modersmål och studiehandledning.
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
Kompetensutveckling för skolledare och lärare om uppföljning och utveckling
av undervisningen, anpassning och inkludering.
Kompetensutveckling för skolledare och lärare inom didaktik,
kunskapsbedömning, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt eller
ämnesundervisning.
Kompetensutveckling för att stärka den specialpedagogiska kompetensen.
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Medlen är fördelade per enhet enligt nedan:
Enhet

Typ

Slottsskolan 7-9

Socialpedagog

250 000

250 000

500 000

FBG mottagande

300 000

300 000

600 000

Ledningsresurs

400 000

400 000

800 000

950 000

950 000

1 900 000

Ledningsresurs

200 000

400 000

600 000

FBG mottagande

250 000

250 000

500 000

Sävstaskolan

Tidiga insatser

Slottsskolan F-6

vt-21

ht-21

894 600

596 000

1 490 600

1 344 600

1 246 000

2 590 600

Ledningsresurs

400 000

400 000

800 000

Tidiga insatser

596 400

596 400

FBG mottagande

Högsjö skola

Marmorbyns
skola

Modersmål

Centrala
elevhälsan

Totalt

1 192 800
ev tjänst ht

996 400

996 400

1 992 800

Specialpedagog 40 %

130 000

130 000

260 000

Tidiga insatser

150 000

150 000

300 000

280 000

280 000

560 000

Specialpedagog 40 %

130 000

130 000

260 000

Tidiga insatser

298 200

298 200

596 400

Förstärkt resurs

170 000

Modersmål/Studiehandledning

200 000

200 000

400 000

798 200

628 200

1 426 400

Specialpedagog 20 %

65 000

65 000

130 000

Skolsköterska 30%

67 200

170 000

67 200
197 200

Kulturskolan

Kansli

Ledning integration&
Samverkan

250 000

Projektledare

200 000

Integrationsprojekt

150 000

150 000

300 000

600 000

400 000

1 000 000

100 000

100 000

200 000

Programlicenser
distansundervisning

250 000

500 000
200 000

200 000
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Totalt Använt
Att fördela

9 867 000
2 021

10 703 355
836 355

kvar

Likvärdighetsbidrag 2021 är 10 703 355 kr

Satsningar HT 21, ej fördelade 836 000kr
FBG mottagande Slottet F-6
Tidiga insatser Sävsta
Inkluderande undervisning kompetensutveckling Slottet & Högsjö
Kompetensutveckling språkstärkande undervisning
Resursförstärkning Marmorbyn

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
Statsbidraget ska användas till att utöka pågående insatser eller utföra nya insatser som
stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklassen, grundskolan och
fritidshemmet.
Huvudmannen ansvarar för att analysera sina resultat, identifiera behoven och
prioritera vilka insatser som statsbidraget ska finansiera. Bidraget för 2021 kan
användas för kostnader till insatser under perioden 1 januari-31 december 2021.

Förvaltningens ståndpunkt
Genom att fördela bidraget enligt bifogad tabell säkerställs att de insatser som
genomförs utgår från identifierade behov i verksamheterna. På så sätt ökar
möjligheterna till stärkt likvärdighet och förbättrad kunskapsutveckling.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
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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.

Förstärkning av kvalité för elevers trygghet,
studiero och möjlighet till lärande

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]"

God arbetsmiljö för elever och personal
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Möjliggör god undervisning

Likvärdiga förutsättningar

"[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?

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

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

Bidraget och fördelningen ska främja barns lika villkor till lärande och trygghet

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 utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-10

xx (xx)

BoU §

BU 2021/36

Uppföljning av nämndens prioriterande åtgärder i
strategisk lokalresursplanering
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
I barn- och utbildningsnämndens Plan för strategisk lokalresursplanering rangordnas
de åtgärder som föreslagits för att utveckla lokalbeståndet utifrån identifierade behov.
Här följs genomförandet av dessa åtgärder upp.
1. Nybyggnation av förskola i centralortens södra del
Måndagen den 8 februari 2021 beslutade kommunfullmäktige att uppföra en förskola
som överensstämmer med detta åtgärdsförslag (Kf § 15/2021).
2. Nybyggnation av skola i Marmorbyn
Onsdagen den 10 mars 2021 beslutar barn- och utbildningsnämnden om förslaget om
nybyggnation i Marmorbyn (BU 2021/31).
3. Flytt av Slottets förskola till modulbyggnader
Onsdagen 10 februari 2021 redovisade förvaltningen kostnaderna för att uppföra en
modulförskola med tre avdelningar i anslutning till Slottsskolan F-6 vid barn- och
utbildningsnämndens sammanträde. Då en permanent förskola skulle kunna vara mer
fördelaktigt än en modulförskola ur ett ekonomiskt långsiktigt perspektiv, beslutade
nämnden att uppdra till förvaltningen att undersöka kostnaden för en permanent
byggnation (BoU § 10/2021).
Förvaltningen redovisar resultatet av kostnadsundersökningen på nämndens
sammanträde onsdagen den 10 mars 2021 (BU 2021/37).
4. Renovering av Högsjö skola
Denna åtgärd har inte inletts.
5. Samorganisering av verksamheterna i kommunens skolor
Denna åtgärd har inte inletts.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-02-12
Beslutet skickas till
Samtliga chefer i barn- och utbildningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-02-12
Handläggare

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

BU 2020/267

Uppföljning av nämndens prioriterande åtgärder i
strategisk lokalresursplanering
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
I Barn- och utbildningsnämndens Plan för strategisk lokalresursplanering rangordnas
de åtgärder som föreslagits för att utveckla lokalbeståndet utifrån identifierade behov.
Här följs genomförandet av dessa åtgärder upp.
1. Nybyggnation av förskola i centralortens södra del
Måndagen den 8 februari 2021 beslutade Kommunfullmäktige att uppföra en
förskola som överensstämmer med detta åtgärdsförslag (Kf § 15/2021).
2. Nybyggnation av skola i Marmorbyn
Onsdagen den 10 mars 2021 beslutar Barn- och utbildningsnämnden om förslaget
om nybyggnation i Marmorbyn (BU 2021/31).
3. Flytt av Slottets förskola till modulbyggnader
Onsdagen 10 februari 2021 redovisade förvaltningen kostnaderna för att uppföra
en modulförskola med tre avdelningar i anslutning till Slottsskolan F-6 vid barnoch utbildningsnämndens sammanträde. Då en permanent förskola skulle kunna
vara mer fördelaktigt än en modulförskola ur ett ekonomiskt långsiktigt
perspektiv, beslutade nämnden att uppdra till förvaltningen att undersöka
kostnaden för en permanent byggnation (BoU § 10/2021). Förvaltningen redovisar
resultatet av kostnadsundersökningen på nämndens sammanträde onsdagen den 11
mars 2021 (BU 2021/37).
4. Renovering av Högsjö skola
Denna åtgärd har inte inletts.
5. Samorganisering av verksamheterna i kommunens skolor
Denna åtgärd har inte inletts.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av barn- och utbildningsförvaltningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
I december 2020 beslutade barn- och utbildningsnämnden att anta Plan för strategisk
lokalresursplanering. I planen beskrivs fem konkreta förslag på vad som kan göras för
att utveckla lokalbeståndet utifrån identifierade behov. Åtgärdsförslagen är
rangordnade utifrån hur angeläget det är att genomföra dem.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen anser att uppföljningen av nämndens prioriterade åtgärder i strategisk
lokalresursplanering visar att arbetet med att åtgärda de identifierade bristerna följer
den ordning Barn- och utbildningsnämnden beslutat om.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Samtliga chefer i barn- och utbildningsförvaltningen

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 de prioriterade åtgärderna i Plan för
strategisk lokalresursplanering BoU
2021 sikte på att öka likvärdigheten mellan
de lokaler skolväsendets verksamheter
disponerar i kommunen.

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 åtgärderna i den strategiska
lokalresursplaneringen förbättras kommunens
möjligheter att säkerställa att alla lokaler som
skolväsendets verksamheter disponerar möter
lagkraven. Det ökar i sin tur möjligheterna för att
alla barn och elever i Vingåker kan ges goda
förutsättningar för 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 kommunens utbildningsverksamheter, 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?

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

Det går helt i linje med barnets bästa att säkerställa att de lokaler barn och
elever får sin utbildning i, möter de lagkrav som gäller för lokaler.
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-10

xx (xx)

BoU §

BU 2021/37

Redovisning av kostnad för permanent förskola i
anslutning till Slottsskolan F-6
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Vingåkers kommunfastigheter AB har lämnat ett underlag till förvaltningen som visar
kostnaderna för nybyggnation av en förskola med 6 alternativt 4 avdelningar i
anslutning till Slottsskolan F-6.
Enligt underlaget skulle detta medföra följande årshyra:
Förskola med 6 avdelningar
Förskola med 4 avdelningar

1 350 000 kr/år
945 000 kr/år

Samtliga summor är uppskattade och angivna exklusive mervärdeskatt.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-02-12
Bilaga, Kostnadsestimat för nybyggnad av förskola på Norr, Vingåker

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-02-12
Handläggare

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

BU 2021/37

Redovisning av kostnad för permanent förskola i
anslutning till Slottsskolan F-6
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att
1.

Barn-och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Vingåker kommunfastigheter har lämnat ett underlag till förvaltningen som visar
kostnaderna för nybyggnation av en förskola med 6 alternativt 4 avdelningar i
anslutning till Slottsskolan F-6. Enligt underlaget skulle detta medföra följande
årshyra:
Förskola med 6 avdelningar
Förskola med 4 avdelningar

1 350 000 kr/år
945 000 kr/år

Samtliga summor är uppskattade och angivna exklusive mervärdeskatt.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av barn- och utbildningsförvaltningen. Kostnadsunderlaget har
hämtats in från Vingåkers kommunfastigheter AB.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 10 februari 2021 fick barn- och
utbildningsförvaltningen i uppdrag av nämnden att undersöka kostnaderna för att
uppföra en permanent förskola i anslutning till Slottsskolan F-6 (BoU § 10/2021).
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Förvaltningens ståndpunkt
Barn- och utbildningsförvaltningens ståndpunkt är att ovanstående redovisning medför
att Barn-och utbildningsnämnden kan betrakta uppdraget att undersöka kostnaden för
att bygga en permanent förskola i anslutning till Slottsskolan F-6 som utfört.
Ekonomiska konsekvenser
Att lägga informationen till handlingarna innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Kostnadsestimat ny förskola norr
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.

En permanent förskola skulle ur ett
ekonomiskt långsiktigt perspektiv kunna vara
mer fördelaktigt än en modulförskola.

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

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

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

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

En ny förskola medför förbättrad arbetsmiljö för
barn, elever och personal.
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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 Slottets förskola, Slottsskolan F-6 och Slottets fritidshem, 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?
Nybyggnation medför möjligheter till tillgänglighetsanpassning av lokalerna.

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?
Nybyggnation innebär främjande av barnens miljö för hälsa och lärande, vilket
innebär att sätta barnets bästa i främsta rummet.
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Kostnadsestimat för nybyggnad av Förskola på Norr, Vingåker
Förutsättningar
Nybyggnad av förskola i vinkel i 1 plan med 6 alt 4 avdelningar på Norr. I priset ingår ej ev.
tillfälliga etableringar. Samtliga summor är bedömda och exklusive mervärdeskatt.

Kostnadskalkyl
Byggherrekostnader*
Markarbeten
Byggentreprenad
Utv.mark**
Köp av mark***
Summa prod.kostnad
Hyreskostnad kr/år

6 avdelningar
1 000 000
1 500 000
25 000 000
3 840 000
1 120 000
32 460 000
1 350 000

4 avdelningar
1 000 000
1 050 000
17 500 000
2 560 000
1 120 000
23 230 000
945 000

* Projektledning • Byggledning • Byggkontroll och andra kontroller • Försäkringar •
Fastighetsbildning • Bygglov • Lagfart
** 40 m2/barn X800 kr, normal standard
*** baserat på 8000 m2 á 140 kr/m2
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-10

BoU §

xx (xx)

BU 2021/35

Utvärdering av kunskapsuppdraget för höstterminen
2020 i förskola och skola
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Nämndmålet 100 % av eleverna i årskurs 6 och 9 uppnår minst betyget E i alla ämnen
är inte uppnått, men trenden är uppåtgående – framför allt i årskurs 9. Nämndmålet att
andelen A ska öka är uppnått samt att andelen F minskat.
Identifierade orsaker till den positiva utvecklingen är:
•

Högre lärarbehörighet på högstadiet.

•

Arbetet med Bästa skola har under året haft fokus på inkluderande undervisning
och anpassningar för elever med särskilda behov. Cheferna upplever att
diskussioner kring undervisning mer inriktas på vad lärarna kan och behöver göra
för att eleverna ska lyckas.

•

Utbildningen i Betyg och bedömning har lett till rättvisare bedömning och en
undervisning som erbjuder möjlighet att nå de högre betygen i större utsträckning.
Cheferna upplever en större förståelse bland lärarna av vikten av att bredda och
individualisera den egna undervisningen genom täta uppföljningar och
utvärderingar så det blir synligt om insatser och åtgärder ger effekt eller inte.

•

Centrala elevhälsans kompetensutveckling i Specialpedagogik för lärande i två av
F-6-skolorna har lett till en mer inkluderande och anpassad undervisning för fler
elever på låg- och mellanstadier.

I rektorernas analyser av resultaten framgår det att bristande språkkunskaper ofta är
anledningen till att målen inte nås. Språket är centralt i alla ämnen, varför
kompetensutveckling i språkinriktad undervisning planeras under 2021.
Centrala elevhälsans kompetensutveckling i Specialpedagogik för lärande fortsätter
med övriga F-6-skolor.
Inom förskolan ser cheferna en ökad anpassning av verksamheten utifrån varje barns
specifika behov. Genom utökad planeringstid för förskollärarna har detta blivit
möjligt. Pedagogerna har fått utbildning av specialpedagog i att använda Inprint och
teckenstöd och cheferna ser att detta används i verksamheten i stor utsträckning.
Genom att använda exempelvis bildstöd och tecken får alla barn en större möjlighet att
förstå och utvecklas efter sin förmåga
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-02-12

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-02-12
Handläggare

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

BU 2021/35

Utvärdering av kunskapsuppdraget för ht-20 i förskola
och skola

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Nämndmålet 100 % av eleverna i årskurs 6 och 9 uppnår minst betyget E i alla ämnen
är inte uppnått, men trenden är uppåtgående – framför allt i årskurs 9. Nämndmålet att
Andelen A ska öka är uppnått samt att andelen F minskat.
Identifierade orsaker till den positiva utvecklingen är
•
•

•

•

Högre lärarbehörighet på högstadiet.
Arbetet med Bästa skola har under året haft fokus på inkluderande
undervisning och anpassningar för elever med särskilda behov. Cheferna
upplever att diskussioner kring undervisning mer inriktas på vad lärarna kan
och behöver göra för att eleverna ska lyckas.
Utbildningen i Betyg och bedömning har lett till rättvisare bedömning och en
undervisning som erbjuder möjlighet att nå de högre betygen i större
utsträckning. Cheferna upplever en större förståelse bland lärarna av vikten av
att bredda och individualisera den egna undervisningen genom täta
uppföljningar och utvärderingar så det blir synligt om insatser och åtgärder ger
effekt eller inte.
Centrala elevhälsans kompetensutveckling i Specialpedagogik för lärande i 2
av F-6-skolorna har lett till en mer inkluderande och anpassad undervisning
för fler elever på låg- och mellanstadier.

I rektorernas analyser av resultaten framgår det att bristande språkkunskaper ofta är
anledningen till att målen inte nås. Språket är centralt i alla ämnen, varför
kompetensutveckling i språkinriktad undervisning planeras under 2021.
Centrala elevhälsans kompetensutveckling i Specialpedagogik för lärande fortsätter
med övriga F-6-skolor.
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Inom förskolan ser cheferna en ökad anpassning av verksamheten utifrån varje barns
specifika behov. Genom utökad planeringstid för förskollärarna har detta blivit
möjligt. Pedagogerna har fått utbildning av specialpedagog i att använda Inprint och
teckenstöd och cheferna ser att detta används i verksamheten i stor utsträckning.
Genom att använda exempelvis bildstöd och tecken får alla barn en större möjlighet att
förstå och utvecklas efter sin förmåga
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 utbildningsnämnden följer upp betygsresultaten två gånger per år. Dels i
kvalitetsredovisningen i september, dels i verksamhetsberättelsen i mars. Detta är ett
utdrag ur verksamhetsberättelsen för 2020.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till
handlingarna.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutat innebär 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.

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

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

"[Klicka och skriv]"

Alla barn och elever ska erbjudas en
undervisning som gör att de kan utvecklas så
långt som möjligt.

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Alla barn och elever ska erbjudas en undervisning
som gör att de kan utvecklas så långt som möjligt.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

87

vingaker.se

6 (10)

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

88

vingaker.se

7 (10)

"[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 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?

Alla barn och elever har rätt till en utbildning som ger dem möjlighet att
utvecklas så långt som möjligt.

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

Alla barn och elever har rätt till en utbildning som ger dem möjlighet att
utvecklas så långt som möjligt.
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-10

xx (xx)

BoU §

BU 2020/191

Verksamhetsberättelse 2020
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
verksamhetsberättelse för 2020.
Sammanfattning av ärendet
Från förvaltningen föreligger verksamhetsberättelse för år 2020.
I verksamhetsberättelsen redovisas bland annat viktiga händelser, uppföljning av
ekonomi, uppföljning av nämndens mål, väsentliga personalförhållanden och
förväntad utveckling.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-02-09
Bilaga, Verksamhetsberättelse 2020, Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-02-09
Handläggare

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

BU 2020/191

Verksamhetsberättelse 2020
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
verksamhetsberättelse för 2020.
Sammanfattning av ärendet
Från förvaltningen föreligger verksamhetsberättelse för år 2020. I
verksamhetsberättelsen redovisas bland annat viktiga händelser, uppföljning av
ekonomi, uppföljning av nämndens mål, väsentliga personalförhållanden och
förväntad utveckling.
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
Alla nämnder inom kommunen bidrar till Kommunens årsredovisning genom att
skriva en verksamhetsberättelse för året som gått.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen föreslår att Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens
förslag till verksamhetsberättelse för år 2020.
Ekonomiska konsekvenser
Inga
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Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse för år 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]"

Verksamhetsberättelsen är ett viktigt verktyg
för att säkerställa att alla enheter arbetar mot
de av nämnden uppsatta mål.

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Genom att ständigt analysera sin verksamhet i syfte att
utveckla den och åtgärda brister som blir synliga kan
vi erbjuda våra barn och elever god och 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]"
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"[Klicka och skriv]"

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

Nej ☐

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

Alla barn och elever i Vingåkers kommun.

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

Genom att besvara enkäter, via samtal med personal.

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?
Genom att ständigt analysera sin verksamhet i syfte att utveckla den och åtgärda
brister som blir synliga kan vi erbjuda våra barn och elever god och likvärdig
utbildning.

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
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På vilket sätt?
Genom att ständigt analysera sin verksamhet i syfte att utveckla den och åtgärda
brister som blir synliga kan vi erbjuda våra barn och elever god och likvärdig
utbildning.
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Barn- och utbildningsnämnden

1
104

Innehållsförteckning
1 Översikt över verksamhetens utveckling ....................................................................... 3
2 Händelser av väsentlig betydelse ................................................................................... 3
3 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten ....................................... 4
4 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning ................................................. 4
4.1 Utvärdering av ekonomisk ställning ............................................................................. 5
4.2 Måluppfyllning (BoU) ................................................................................................... 8
5 Väsentliga personalförhållanden .................................................................................. 16
6 Förväntad utveckling ..................................................................................................... 16

Bilagor
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1 Översikt över verksamhetens utveckling
Elev- och barnantal över tid
Verksamhet

20/21

19/20

18/19

17/18

16/17

15/16

Förskolan

478

493

449

446

423

414

Grundskola F-6

729

690

731

731

690

680

Grundskola 7-9

268

272

283

312

310

295

Fritidshem

363

253

280

302

320

316

Grundskoleelever i
andra
kommuner/friskolor

190

204

198

201

121

92

Fritidshemselever i
andra
kommuner/fristående
verksamhet

45

51

67

53

21

22

Gymnasiet

392

390

380

i.u

i.u

i.u

•

Antal barn i förskolan har stadigt ökat se senaste fem åren. Under 20/21 är färre barn
är förväntat inskrivna i förskolan. Planerade inskolningar av nya barn har skjutits upp
på grund av pandemin. En ökning väntas när läget återgår till det normala.

•

Elevantalet ökar detta läsår i årskurs F-6 och fritidshemmet, men minskar en aning i
årskurs 7-9.
Elever som valt andra kommuner eller friskolor har ökat de senaste fem åren, men vi
ser en liten minskning detta läsår.
Ökningen av fritidshemselever i annan kommun eller friskola beror på att
fritidshemmet i Österåker togs över av Österåkersbygdens friskola inför läsåret 17/18
Elever i gymnasieskolan har ökat sedan 18/19.
Andel behöriga förskollärare i förskolan är 44,8 % jämfört med 42 % 2019.
Andel behöriga lärare i grundskolan är 75 % jämfört med 79,4 % 2019. Här har en
ökning skett på Slottsskolan 7-9 och en minskning i årskurs F-6.

•
•
•
•
•

Behörighet i våra verksamheter (i procent)
Verksamhet

20/21

19/20

18/19

Förskolan

44,8

42,0

45,0

Grundskolan

75,0

79,4

73,3

2 Händelser av väsentlig betydelse
•

•

Den globala pandemin påverkade årets arbete på många sätt. Stor frånvaro hos barn,
elever och personal vilket medförde att förändringar fick göras i den ordinarie
verksamheten och att krisgrupper aktiverades i hela organisationen för att på bästa sätt
hantera, samordna och stödja.
Meritvärdet för elever i årskurs 9 ökade jämfört med de tre senaste åren
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•
•
•
•
•
•

Antal betyg A ökade jämfört med de tre senaste åren
Den nya högstadieskolan, Slottsskolan 7-9, öppnade i januari 2020
Förändring av ledningsorganisationen inom förskolan - 2 rektorer blev 3 i juni 2020.
Finansieringen av detta görs av avsatta medel till pedagogisk omsorg, Little Acorn,
som upphörde i januari 2020
Samarbetet med skolverket - Samverkan för bästa skola - år två av tre genomfört
Inköp av en ny pedagogisk plattform för att underlätta lärares planering,
vårdnadshavarnas tillgång till information samt delning av pedagogiska planeringar.
Ny förvaltningschef från och med 15 december.

3 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
•
•
•
•

•

Kommunfullmäktiges mål bryts ner till nämndmål för Barn- och utbildningsnämnden
genom ett gemensamt arbete mellan nämndens ordförande och förvaltningsledningen.
Verksamheternas kvalitetsredovisning ligger till grund för nämndens mål
Alla verksamheter bryter i sin tur ned nämndens mål till egna verksamhetsmål och
skapar aktiviteter och processer som styr mot dessa
Uppföljning av aktiviteter och processer sker i nuläget främst vid läsårsslut, men under
kommande läsår kommer alla chefer inom BoU att arbeta i Stratsys med mål- och
resultatstyrning. Uppföljning och utvärdering planeras in i årshjul med regelbundenhet
under hela läsåret för att tydligare och tidigare ha kontroll på att vi styr åt rätt håll.
Uppföljning och utvärdering skall ske tillsammans med personal

Intern kontroll
•
•
•
•
•

Förvaltningschef, kanslichef, utredare/strateg samt alla chefer gjorde en riskanalys
över områden som bedömdes som viktiga att tydligt följa upp
De områden vi kom fram till var hög frånvaro (elever och personal), kränkningar, det
sociala klimatet och inkluderande undervisning
En internkontrollplan togs fram där riskerna beskrivs samt förslag på
uppföljningsmetoder.
Alla chefer följer upp de fyra områdena tillsammans med sin personal fyra gånger
under året.
Kanslichef sammanställer internkontrollen i slutet av året för redovisning till
nämnden. Uppföljningarna är inlagda i våra årshjul

4 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Årets utfall blev -11 909 tkr.
På grund av covid 19 har oförutsedda utgifter uppstått under 2020
•
•
•
•
•

Högre sjuklönekostnader än 2019 eftersom personal varit mer sjuk samt uppmanats att
stanna hemma vid minsta symtom - totalt 2 024 tkr
När lärare undervisat på distans har det ändå krävts personal på plats i klassrummet för
att säkerställa tryggheten och arbetsron
Lägre intäkter på grund av att 15-timmars barnen i förskolan uppmanats att vara
hemma på grund av pandemin och den förhöjda sjukfrånvaron hos personalen.
Inköp av IT-program för att snabbt kunna ställa om till distansundervisning
Ökade kostnader för hygienartiklar för att minska smittspridningen
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•

Dyrare skolskjuts för att minska trängsel för särskoleelever

Övriga kommentarer
•
•
•

Arbetsmiljöanpassning för personal på 2 skolor
De besparingar som skulle genomföras under hösten – 5 300 tkr lyckade bara till
hälften
Besparing från gymnasiet som lagts tillbaka på förvaltningskansliet på 3 493 tkr
lyckades endast till hälften.

Utöver ovanstående finns en för hög personaltäthet i vissa av verksamheterna. Förvaltningen
har lagt upp en plan för 2021 där en ordentlig genomgång av alla våra verksamheter kommer
att genomföras och åtgärder vidtas.
4.1

Utvärdering av ekonomisk ställning

Verksamhetens resultat
Barn- och
utbildningsnämnden

Ack utfall Dec 2020

Ack budget Dec 2020

238 216

Avvikelse mot budget Dec
2020

226 307

-11 909

28 758

-1 050

Kommentar
Se rubrik 4 samt kommentarer under Förvaltningskansliet.
Slottsskolan 7-9

29 807

Kommentar
Det totala underskottet på 1 miljon för 2020 grundar sig primärt i två saker. Dels för mycket personal och dels Corona.
Vi har gått med ca 1,5 tjänst för mycket under 2020 vilket förklarar halva mitt underskott och till 2021 beräknar jag att vi
kommer behöva dra ner med ytterligare personal för att hamna i balans.
När det gäller Corona så har Slottsskolan 7-9 ökat sina sammanlagda kostnader för sjukfrånvaron med 505 277 kronor,
jämfört 2019. Kostnaden för sjuklön har ökat med 315 651 kronor. På skolan ökade antal sjukdagar med 56 dagar.
Slottsskolan F-6

20 144

18 353

-1 791

Kommentar
Anledningen till avvikelsen på ca 1,8 miljoner beror till största del på följande faktorer:
Omfattande sjukfrånvaro, delvis kopplad till riktlinjer gällande covid-19 i syfte att minska risken för ökad smittspridning.
Även innan pandemin hade Slottsskolan F-6 väldigt höga siffror kopplat till sjukfrånvaro. Genom riktlinjen att stanna
hemma vid minsta symptom så har sjukfrånvaron ökat vilket påverkat budgeten på ett negativt sätt. År 2019 kostade
sjukfrånvaron 773.268 kr och år 2020 kostade sjukfrånvaron 1.136.920 kr. Det är en ökning på 363. 652 kr.
Lönen för timanställda summerades till 705.897 kr. Detta kopplas delvis till vikarier för att trygga upp kring vissa elevers
skolsituation, elever i behov av särskilt stöd och andra extraordinära insatser som krävs enligt skollagen, och där skolans
resurser samt tilläggsbelopp inte har räckt till.
Arbetsmiljöanpassning för en medarbetare har uppgått till ca 200 000 kr.
Antalet elever ökade på skolan från juni till augusti, från 235 elever till 269 elever.
För att skolans budget ska hamna i balans 2021 kommer en översyn kopplat till antalet anställda på skolan göras.
Sävstaskolan

25 320

24 879

-441
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Verksamhetens resultat

Ack utfall Dec 2020

Avvikelse mot budget Dec
2020

Ack budget Dec 2020

Kommentar
Underskottet för perioden januari - december 2020 blev högre än förväntat och orsaker till det listas nedan:
Extra utgifter vid inköp av möbler och IT-utrustning till biträdande rektor
Inbrottslarm som varit föråldrat och reagerar utan anledning samt att vi också har en kostnad för larm i idrottshallen även
på helger och kvällar
Skolan har i högre utsträckning än vanligt köpt hygienartiklar i samband av pandemi-läget
En relativt låg sjukfrånvaro för personalen men en del vikariekostnader finns
Enheten genomförde flera besparingsåtgärder inför hösten där sammanlagt sex klasser blev fyra för att spara in på
personal
Högsjö skola

5 535

5 339

-196

Kommentar
Anledningen till avvikelsen på ca 196.000 kr beror till största del på följande faktorer:
Omfattande sjukfrånvaro, delvis kopplad till de riktlinjer gällande covid-19 i syfte att minska risken för ökad
smittspridning. Genom riktlinjen att stanna hemma vid minsta symptom så har sjukfrånvaron ökat vilket påverkat
budgeten på ett negativt sätt. År 2019 kostade sjukfrånvaron 106.148 kr och år 2020 kostade sjukfrånvaron 171.267 kr.
Det är en ökning på 65.119 kr.
Skadegörelsen på skolan uppgick till ca 140.000 kr.
Marmorbyns skola

12 189

10 911

-1 278

Kommentar
Under 2020 har verksamheten påverkats av pandemin. Personal har varit korttidssjukskrivna i större och längre
utsträckning, då de har hållit sig till folkhälsomyndighetens rekommendationer. Sammanlagd har sjukskrivningar och
vikariekostnader uppgått till ca 600 000 kr. Till detta tillkommer vård av barn.
Vi har försökt att vara restriktiva med tillsättningen av vikarier, men när flera undervisande lärare har varit borta samtidigt
har vi varit tvungna att ta in vikarier. Detsamma gäller för fritidshemsverksamheten.
Från mars till juni har en lärare arbetat hemifrån (pga pandemin). För att säkerställa studieron i klassrummet har en
elevassistent varit på plats, vilket har medfört extra kostnader på ca 80.000:-.
När eleverna i åk 6 har åkt till moderna språk-undervisningen i Vingåker har en elevassistent följt med. Det har tidigare
varit en del konflikter med elever från andra skolor, vilket har lett till att eleverna från Marmorbyn kände en stor otrygghet
inför resorna till Vingåker. Att skicka med en trygg vuxen har medfört extra kostnader på ca 20.000:-.
En elev, som tidigare har varit folkbokförd i en annan kommun, och som har en elevassistent hela skoldagen, har under
sommaren blivit folkbokförd i Vingåkers kommun. Detta fick vi först reda på under hösten. I samband med att eleven blev
folkbokförd här uteblev även ersättningen för elevassistenten som vi tidigare hade fått av hemkommunen. Detta har
medfört extra kostnader på ca 160.000:-.
Förskolan

51 308

51 572

264

Kommentar
Under år 2020 har vi varit restriktiva med vikarier och kommer att fortsätta att vara det under år 2021. Tanken är att vi
kommer att bygga upp en personalpool som stabiliserar vikariekostnaderna. Pandemin har haft en betydande påverkan på
personalkostnaden.
Vi har även minskat tjänster på två förskolor under höstterminen på grund av minskat barnantal i exempelvis Skogsgläntan
i Högsjö.
Kulturskolan

3 035

3 000

-35

Kommentar
Tack vara en stram policy och noggranna uppföljningar har budgeten i stort sett hållits.
Centrala elevhälsan

21 577

19 564

-1 923
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Verksamhetens resultat

Ack utfall Dec 2020

Ack budget Dec 2020

Avvikelse mot budget Dec
2020

Kommentar
Den Centrala Elevhälsan innefattar två ansvar, stödresurser och särskola.
Ansvar 61315000, stödresurser, har på helåret ett resultat på -212 691 kr.
Ansvar 61512000, särskola, har på helåret ett resultat på - 1 710 605 kr. Resultatet går inte att påverka då det är en
rättighet för elever, som bedömts ha rättighet att läsa enligt särskolans läroplan, att bli mottagen i särskola.
För bägge dessa ansvar att det mycket svårt att planera/budgetera för kostnader då in- och utflyttning av elever ständigt
påverkar ansvarens resultat.
Förvaltningskansliet

69 299

63 841

-5 458

Kommentar
Årets utfall är -5 451 tkr för förvaltningskansliet.
Gymnasiet uppgår till -3 715 tkr efter återlagd besparing på 3 493 tkr.
Före återlagd besparing är utfallet på förvaltningskansliet 1 746 tkr. Efter återlagt besparingskrav på -3 493 tkr är utfallet 1 747 tkr.
Kostnader som påverkat resultatet negativt:
Dyrare skolskjuts - till viss del p g a Corona -692 tkr
Inköp av IT-program för att snabbt komma igång med distansundervisning p g a Corona -324 tkr
Ökade personalkostnader p g a dubbla förvaltningschefer under två månader -100 tkr
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4.2

Måluppfyllning (BoU)

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

Analys
Nämndens resultatmål är sammantaget delvis uppnådda.
Meritvärden och andel elever som når alla mål samt är behöriga till gymnasiet har ökat, men
når inte upp till nämndens mål - 100 %.
Andel A har ökat.
Andel inställda lektioner i årskurs 7-9 har inte gått att följa upp då ingen statistik förts.
Rutiner för detta togs fram i december och kommer att börja tillämpas i januari 2021.
Andel elever med ogiltig frånvaro över 5 % har ökat under vårterminen, men minskat under
höstterminen. För vissa elever har distansundervisningen visat sig fungera bättre än att
komma till skolan.
När det gäller trygghet och trivsel är målet delvis uppnått. Samtliga enheter arbetar ständigt
med förebyggande och åtgärdande arbete och de flesta barn och elever känner trygghet och
trivsel - dock inte alla, vilket är nämndens mål.
Målet att verksamheterna arbetar hälsofrämjande och förebyggande med stöd av den centrala
elevhälsan anses som uppfyllt.
När det gäller styrning och ledning och personalens uppfattning är målet delvis uppfyllt
förutom hur personalen upplever att arbetsplatsens mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt.
Detta område är det som får sämst resultat i HME-enkäten och anses ej uppnått.
Verksamheternas kvalitetsredovisningar ger delvis bra underlag för utveckling. Anses delvis
uppnått.

4.2.1.1.1 100 % av eleverna i årskurs 3 klarar de nationella proven

Analys
2021-02-04
Inga nationella prov genomfördes i åk 3 p g a coronapandemin.
Indikatorer

Utfall Halvår 2 2020

Utfall Halvår 1 2020

Målnivå H2 2020
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Indikatorer

Utfall Halvår 2 2020

Utfall Halvår 1 2020

0st

0st

Antal elever som
klarat de nationella
proven i åk 3

Målnivå H2 2020

4.2.1.1.2 100 % av eleverna i årskurs 6 och 9 uppnår minst betyget E i alla ämnen

Analys
2021-02-10
Årskurs 9
Termin

Meritvärde

Andel behöriga till yrk.gy,
i%

Klarat alla mål, i %

Vt 20

180,19

60,6

44,7

Vt 19

168,01

52,9

40,4

Vt 18

167,74

50,0

39,0

Vt 17

176,81

60,0

51,5

Termin

Meritvärde

Andel behöriga till yrk.gy,
i%

Klarat alla mål, i %

Vt 20

198,74

64,0

56,7

Vt 19

203,3

73,9

70,0

Vt 18

200,0

79,3

79,3

Vt 17

196,6

89,8

85,4

Årskurs 6

Målet är inte uppnått, men trenden är uppåtgående, framför allt för årskurs 9.
Under året har samarbetet med Skolverket - Samverkan för bästa skola - fortsatt. Detta år har
fokus varit på inkluderande undervisning samt kvalitetsarbetet. Cheferna upplever att
diskussioner kring undervisning mer inriktas på vad lärarna kan och behöver göra för att
eleverna ska lyckas jämfört med tidigare då orsakerna till låg måluppfyllelse tillskrevs
eleverna, resursbrist, lokalbrist mm.
Elever med annat etniskt ursprung än svenskt har svårast att nå målen. Under hösten
genomfördes en utredning av hur dessa elever tas emot, introduceras och undervisas i skolan
samt hur studiehandledningen är organiserad. Ett förslag till åtgärder finns som förvaltningen
kommer arbeta vidare med under våren 2021.
Med ett förbättrat systematiskt kvalitetsarbete, där fördjupade analyser görs av elevernas
resultat, kan vi sätta in rätt insatser och åtgärder. Detta arbete intensifierades under hösten
2020 och kommer fortsätta under våren 2021 med hjälp av insatser inom Samverkan för bästa
skola.
I rektorernas analyser av resultaten framgår det att bristande språkkunskaper ofta är
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anledningen till att målen inte nås. Under 2021 kommer utbildning ske i språkinriktad
undervisning och under 2020 har förskolan haft fokus på språk. Ett språkutvecklingsprogram
har tagits fram och språkpiloterna har implementerat det i verksamheterna. Genom att tidigt
arbeta med språket på olika sätt och inom olika temaområden får barnen större förutsättningar
att lyckas i skolan.
Förskolan arbetar förebyggande för barn i behov av särskilt stöd tillsammans med
specialpedagog, Bvc, familjecentralen och socialtjänsten. Genom tidiga och genomtänkta
insatser syns en positiv utveckling hos barnen när de ges rätt förutsättningar att lyckas.
4.2.1.1.3 Andelen elever med gymnasiebehörighet ökar jämfört med föregående år - målet är
100 %

Analys
2021-02-04
Andelen elever i årskurs 9 som var behöriga till gymnasiet var det högsta vt-20 sedan vt-17
med 60,6 %.
Ht-20 var andelen 59,0 - dock en ökning jämfört med ht-19 då andelen var 55 %.
Genom samarbetet inom Samverkan för Bästa skola, kompetensutveckling av Centrala
elevhälsan i inkluderande undervisning, kollegiala samtal kring undervisning, analyser av
betyg och resultat, bättre återkoppling till lärarna skapas en större förståelse och medvetenhet
kring vikten av att bredda och individualisera den egna undervisningen och genom täta
uppföljningar och utvärderingar blir det synligt om insatser och åtgärder ger effekt eller inte.
Det är väl känt inom forskning och andra studier att elever som inte är behöriga till ett
nationellt gymnasieprogram efter årskurs 9 har betydligt sämre förutsättningar för att få ett
arbete och ett bra liv. Det är därför av största vikt att skolan gör sitt yttersta för att alla elever
ska ha godkända betyg i årskurs 9.

4.2.1.1.4 Elever med betyget A ökar i jämförelse med föregående år

Analys
2021-02-10
Årskurs 9 (procent)
Termin

A

B

C

D

E

F

Streck

3

Vt-20

7,6

9,4

18,3

16,9

25,8

12,6

1,2

8,2

Vt 19

3,5

6,9

16,5

19,2

30,5

15,6

0,8

6,9

Vt-18

1,2

3,2

12,4

17,5

36,7

19,8

1,2

7,8
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Termin

A

B

C

D

E

F

Streck

3

Vt-17

1,4

2,3

14,6

21,1

37,7

15,6

2,1

6,2

En ökning av andel A, B och C har skett detta år och andel F har minskat. Vårt arbete med
skolverket kring betyg och bedömning har gett god effekt då lärarna tillsammans har
diskuterat undervisningen och bedömningskriterier.
4.2.1.1.5 Andelen inställda lektioner minskar i årskurs 7-9

Analys
2021-02-04
Under större delen av år 2020 har rutiner för detta inte funnits.
På grund av Covid 19 blev skolan tvungen att lösa sitt uppdrag med en stor del av personalen
och eleverna sjuka. De fick göra omgrupperingar, slå ihop grupper och ämnen samt ställa om
till digitala lektioner på distans när så behövdes. Detta gjorde att det inte var möjligt att föra
statistik över inställda lektioner. Från och med i höst finns en plan för hur detta ska
dokumenteras.
Antalet inställda lektioner är inte ett lika stort problem som under tiden undervisningen
bedrevs i de tillfälliga paviljongerna.
4.2.1.1.6 Alla barn och elever känner trygghet och har arbetsro i de olika verksamheterna

Analys
2021-02-10
Våra egna enkäter är ej tillförlitliga detta år och har inte använts. Däremot visar Liv, hälsa,
ung att 89 % av eleverna i åk 7 och 9 är trygga i skolan. Förskolans enkät till vårdnadshavare
visar att de är nöjda med förskolan i Vingåker.
Samma enkät visar att 69,5 % av dessa elever har arbetsro på lektionerna.
Alla enheter arbetar ständigt med värdegrundsfrågor och studiero på olika sätt. Detta ingår
även i internkontrollen då trygghet och studiero är grunden för att barn och elever ska kunna
prestera på bästa sätt. Under året har en ny Trygghetsplan tagits fram som bygger mer på
delaktighet, samarbete och tätare uppföljning kring värdegrundsfrågor. Användningen av Etjänsterna där anmälningar om kränkningar, hot och våld, skadegörelse och olycksfall/tillbud
har ökat detta år. Fler anmälningar kommer in och i januari kommer cheferna att
sammanställa dessa för att försöka se mönster och kunna sätta in åtgärder som ger effekt.
Förskolan lägger fokus på att stärka barns lek genom att utveckla tydliga miljöer och
undervisningsplaner. Stor vikt läggs vid att skapa ett demokratiskt klimat i verksamheterna
genom att ge barnen möjlighet till inflytande över sin dag på förskolan.
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4.2.1.1.7 Ordningsregler är utarbetade tillsammans med barnen/eleverna i de olika
verksamheterna. Barnen/eleverna upplever att det finns ett rättvist system i skolan.

Analys
2021-01-15
Samtliga verksamheter har ordningsregler som är väl förankrade bland barn, elever, personal
och vårdnadshavare.
4.2.1.1.8 De olika verksamheterna arbetar hälsofrämjande och förebyggande under rektors
ledning och med stöd av den centrala elevhälsan.

Analys
2021-02-10
Centrala elevhälsan har under året genomfört kompetensutveckling inom bildstöd,
inläsningstjänst, specialpedagogik för lärande, funktionsnedsättning och tydliggörande
pedagogik för personal på olika enheter. Personal från Centrala elevhälsan deltar även på
Elevhälsomöten (EHM) på skolorna vid behov.
VITS-möten, ledda av centrala elevhälsan, hjälper verksamheterna med samordning kring
elever i behov av stort stöd tillsammans med socialtjänst, BUP och habilitering.
Förskolan har konsultationsmöten och barnhälsoteam som följer upp det förebyggande arbetet
av barn som är i behov av särskilt stöd.
4.2.1.1.9 Den ogiltiga frånvaron minskar i årskurs 7-9 - målet är 0 %

Analys
2021-02-04
Den ogiltiga frånvaron har varit lägre under höstterminen än vårterminen. Dock är det svårt
att dra några slutsatser av detta p g a coronapandemin. Det har förekommit inställda lektioner
och på grund av hög sjukfrånvaro har många vikarier satts in. Det finns en risk att dessa inte
fyllt i frånvaron korrekt.
Arbetet med tidig intervention, en arbetsmodell framtagen av centrala elevhälsan, för att
minska elevers frånvaro har inte genomförts i den utsträckning det var tänkt. På grund av
rådande omständigheter har det varit svårt att få till de möten och samarbeten med bland annat
vårdnadshavare som behövts.
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4.2.1.1.10 Samverkan sker med kommunens folkhälsosamordnar och projektet Framtidstro

Analys
2021-02-04
Samarbete finns inom förskolan, skolan och kulturskolan för att erbjuda våra barn och elever
positiva upplevelser som stärker integration och framtidstro
•
•
•

Sång och dans i förskolan och skolan för att stärka språk och motorik
Dreamcamp för åk 7-9 för att stärka självförtroende och framtidstro
Genom integrationsprojektet Min väg, som bedrivs av kulturskolan, skapas bättre
förutsättningar för kommunikation med vårdnadshavare.

4.2.1.1.11 Personalen upplever att närmaste chef ger förutsättningar för att de ska kunna ta
ansvar i deras arbete

Analys
2021-02-03
Resultatet på årets HME-enkät visar ett något sämre resultat än 2019. Enkäten genomförs på
våren. Under hösten har kompetensutveckling i systematiskt kvalitetsarbete påbörjats med
chefer inom ramen för Samverkan för bästa skola. Vikten av att personalen är delaktig,
välinformerad, är aktiv i uppföljningar och utvärderingar och får återkoppling på sitt arbete är
delar som har fokuserats. Roller och ansvar har förtydligats under året.
4.2.1.1.12 Personalen upplever att arbetsplatsens mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt

Analys
2021-02-04
Denna fråga är den som har lägst värde inom alla våra verksamheter. En marginell ökning har
skett från 2019 till 2020.
Under hösten har kompetensutveckling i systematiskt kvalitetsarbete påbörjats med chefer
inom ramen för Samverkan för bästa skola. Vikten av att personalen är delaktig,
välinformerad, är aktiv i uppföljningar och utvärderingar och får återkoppling på sitt arbete är
delar som har fokuserats. Roller och ansvar har förtydligats under året.
Förvaltningsledning och verksamhetsledning är inne i ett arbete med att förbättra och i vissa
fall förenkla uppföljnings- och analysarbetet. Uppföljning sker från och med 2021 jämnare
fördelat över året för att minska de toppar som tidigare legat vid terminsslut. Genom att
arbetar i Stratsys kommer uppföljning och analys att få en bättre struktur som säkerställer att
vi följer upp rätt saker. Cheferna har ett ansvar att involvera sin personal i uppföljnings- och
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analysarbetet.
4.2.1.1.13 Personalen upplever att de lär nytt och utvecklas i sitt dagliga arbete

Analys
2021-02-04
Årets HME-enkät visar ett något lägre resultat jämfört med tidigare år.
Alla verksamheter har haft någon form av kompetensutbildning under året. Inom ramen för
Samverkan för bästa skola arbetar personal gemensamt med utbildningsmoduler i Skolverkets
regi. Genom kollegiala samtal och diskussioner kring frågor som berör god undervisning
utvecklar var och en större förståelse för sitt uppdrag.
Den centrala elevhälsan har utbildat personal i teckenstödet In-print som hjälper till att få
fram information och budskap till elever och vårdnadshavare.
Kommunövergripande föreläsning av Inläsningstjänst har genomförts digitalt för att göra
lärarna tryggare i att hjälpa elever som behöver detta stöd.
All personal inom förskolan har fått eller kommer att få kompetensutveckling i
"Förskolekompassen" för att alla barn ska känna att de lyckas.
Under läsår 20/21 kommer utbildning ske och fokus läggas på det systematiska
kvalitetsarbetet inom ramen för Samverkan för bästa skola. Med detta tror vi att personalen
ska uppleva att roller och ansvar blir tydligare samt delaktigheten större.
4.2.2 Hållbar tillväxt
4.2.2.1 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

Analys
Från och med augusti 2020 skrivs tjänsteutlåtanden i den nya mallen där det framgår hur
besluten bidrar till genomförande av ett eller flera av de 17 hållbarhetsmålen i agenda 2030.
4.2.2.1.1 Kvalitetsredovisningen ger underlag för utveckling

Analys
2021-02-10
Kvalitetsredovisningarna ger bra underlag för resultatutfallet, men brister i analysdelen.
Under läsår 20/21 kommer utbildning ske och fokus läggas på det systematiska
kvalitetsarbetet och inom ramen för Samverkan för bästa skola. Med detta tror vi att
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personalen ska uppleva att roller och ansvar blir tydligare, delaktigheten större samt att
kunskapen i att utföra kvalitativa analyser ökar.
4.2.3 Landsbygdsutveckling
4.2.3.1 Boende och verksamma i Vingåkersbygden upplever att livskvaliteten är hög,
inklusive tillgången till kommunal service

Analys
Som en del i arbetet med att säkerställa en utbildning av god kvalitet i Vingåkers kommuns
verksamheter har ett beslut om att flytta fritidshemsverksamheten från Baggetorp till
Marmorbyns fritidshem fattats av nämnden och verkställts av förvaltningen under 2020. Detta
har inte varit okontroversiellt, särskilt bland de av Baggetorps innevånare som har barn i
behov av fritidshem. Att minska antalet enheter som tillhandahåller fritidshemsutbildning på
landsbygden kan verka provokativt i en kommun vars övergripande mål berör
landsbygdsutveckling.
Barn och utbildningsnämnden och -förvaltningen har i arbetet med förflyttningen av
fritidshemmet haft både landsbygdsutveckling och utbildningskvalitet för ögonen. Genom att
flytta fritidshemsverksamheten har resurserna samlats för alla elever i Marmorbyns
fritidshem, både de som bor i Baggetorp och de som inte gör det. Dessa resurser består både
av lokaler, ledning och personal. På så sätt utgör denna flytt en av kommunens insatser för att
utveckla kvaliteten på den kommunala service som tillhandahålls på Vingåkers landsbygd
Pågående arbete för likvärdighet så att landsbygdsskolorna ska få tillgång till samma utbud
som skolorna i tätorten. T ex moderna språk, simundervisning, kultur- och idrottsupplevelser.
Arbete pågår för att bygga ut samarbetsmöjligheterna mellan skolor i alla kommunens delar.
Ett exempel är att göra lärares planering av undervisning tillgänglig för alla pedagoger via
digitala verktyg.
4.2.3.1.1 Boende och verksamma i Vingåkersbygden upplever att livskvaliteten är hög,
inklusive tillgången till kommunal service

Analys
2021-02-04
Som en del i arbetet med att säkerställa en utbildning av god kvalitet i Vingåkers kommuns
verksamheter har ett beslut om att flytta fritidshemsverksamheten från Baggetorp till
Marmorbyns fritidshem fattats av nämnden och verkställts av förvaltningen under 2020. Detta
har inte varit okontroversiellt, särskilt bland de av Baggetorps innevånare som har barn i
behov av fritidshem. Att minska antalet enheter som tillhandahåller fritidshemsutbildning på
landsbygden kan verka provokativt i en kommun vars övergripande mål berör
landsbygdsutveckling.
Barn och utbildningsnämnden och -förvaltningen har i arbetet med förflyttningen av
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fritidshemmet haft både landsbygdsutveckling och utbildningskvalitet för ögonen. Genom att
flytta fritidshemsverksamheten har resurserna samlats för alla elever i Marmorbyns
fritidshem, både de som bor i Baggetorp och de som inte gör det. Dessa resurser består både
av lokaler, ledning och personal. På så sätt utgör denna flytt en av kommunens insatser för att
utveckla kvaliteten på den kommunala service som tillhandahålls på Vingåkers landsbygd.
Förvaltningen strävar efter likvärdighet så att landsbygdsskolorna ska få tillgång till samma
utbud som skolorna i tätorten. T ex moderna språk, simundervisning, kultur- och
idrottsupplevelser.
Arbete pågår för att bygga ut samarbetsmöjligheterna mellan skolor i alla kommunens delar, t
ex att göra lärares planering av undervisning tillgänglig för alla pedagoger via digitala
verktyg.

5 Väsentliga personalförhållanden
•
•
•

Inom förskolan utökades ledningen till 3 rektorer istället för 2
2 biträdande rektorer har tillsatts på 2 av våra F-6-skolor, varav en slutade under
höstterminen. Tjänsten ej tillsatt vid årets slut.
Förvaltningschefen slutade under hösten, vilket påverkade hela organisationen under
rekrytering/omställning. Ny förvaltningschef från och med 15 december. Den nya
förvaltningschefen var tidigare förskolerektor så arbetet med att rekrytera en ersättare i
förskolan pågår.

Behörig personal inom våra verksamheter har varit ganska konstant under några år. Inom
förskolan är 44,8 % av personalen behörig och inom grundskolan är det i år 75 %. Svårigheter
finns att rekrytera behörig personal till alla tjänster även om det gått bättre de senaste två åren.
Sjukfrånvaro i % av arbetstid Barn- & Utbildningsförvaltningen
2019 = 8,15%
2020 = 10,41%
Ökningen i sjukfrånvaro kan härledas till coronapandemin. Hög frånvaro i mars-april för att
sedan sjunka. När höstterminen drog igång var läget stabilt fram till oktober då sjukfrånvaron
återigen steg. Genom att ställa om och hjälpas åt, låna personal från andra verksamheter både inom och utanför Barn- och utbildningsförvaltningen hanterades läget tillfredsställande.
Ökade sjuklönekostnader under 2020 uppgår till 2 024 tkr.
Andra orsaker är sjukskrivningar på grund av operationer, psykisk ohälsa samt upprepad
korttidsfrånvaro. Läget ser lite olika ut i våra verksamheter.
Arbetet med personalens frånvaro har varit svårt i år. Arbetsgången har inte kunnat följas
ordentligt då rekommendationer funnits att stanna hemma vid minsta symtom. Ett omtag
behöver göras under 2021 för att komma tillrätta med den relativt höga sjukfrånvaron inom
verksamheterna.

6 Förväntad utveckling
Den utveckling vi förväntar oss utgår till stor del från förvaltningens samarbete med
Skolverket, Samverkan för bästa skola, samt från de två utredningar som under året har
genomförts av externa aktörer. Utredningarna handlar om förvaltningens systematiska
kvalitetsarbete respektive likvärdighet, måluppfyllelse och integration i Vingåkers F-6-skolor.
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Den utveckling vi förväntar oss innebär följande:
•
•

•
•

•
•

Vid varje åtgärd och beslut skall det som bedöms vara barnets bästa beaktas i första
hand.
De behov som finns hos barn, elever, vårdnadshavare och medarbetare utgör
utgångspunkt för varje åtgärd och beslut. På så sätt skapas en styrkedja som har ett
bottom-up-perspektiv, istället för det top-down-perspektiv som karaktäriserar dagens
styrkedja.
Kompetensutveckling i systematiskt kvalitetsarbete genomförs under läsår 20/21 i
form av utbildning och handledning. Insatsen vänder sig till barn- och
utbildningsnämnden, förvaltningsledningen samt verksamhetsledningen.
Ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet implementeras. Detta
förväntas bidra till att:
o utvecklingsarbetet utgör en integrerad del av varje medarbetares ordinarie
arbete.
o möjligheterna för barn, elever, vårdnadshavare och medarbetare att bli mer
delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet förbättras.
o beslut som fattas om fokus, mål, prioriteringar och resurser utgår från fakta och
från grundligt genomförda analyser.
o hela förvaltningen tillämpar ett mer processorienterat arbetssätt än vad som
görs idag.
Genom kvalitativa analyser säkerställs att rätt åtgärder sätts in för barn och elever. På
så sätt förbättras barn och elevers förutsättningar och därmed också deras möjligheter
till bästa möjliga utveckling.
Kompetensutveckling i inkluderande och språkinriktad undervisning genomförs för att
bättre kunna stödja alla elever.
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Majoritetens överenskomna punktlista - 2020 (Barn- och utbildningsnämnden och en nivå under)
Enhet

Uppdrag

Bibehålla antalet skolor i
Barn- och
utbildningsnämnden Vingåker.

Status

Kommentar

Pågående Delår 2020
Finns i dagsläget inga planer på att lägga ner någon skola .

Ansvarig
Eva Karlsson, Agneta Arvidsson
Fortsätta utveckla elevhälsan. Pågående Helår 2020
En översyn är påbörjad av vad som tillhör elevhälsoarbetet på respektive skola och vad som är elevhälsans övergripande arbete och uppdrag. Översynen
Ansvarig
genomförs delvis inom ramen för samarbetet med Skolverkets Bästa skola.
Eva Karlsson, Agneta Arvidsson
Chefen för centrala elevhälsan har genomfört en utredning av elevhälsans organisation.
Värna vikten av kulturskolans
aktiviteter och arbete (med
KoF).

Pågående Helår 2020
Kulturskolan har två uppdrag - det ena delen är samverkan med grundskolan för att öka måluppfyllelse genom framtidstroprojektet, integrationsarbete och
skapande skola. Den andra delen är individuell och gruppundervisning i olika kulturformer - dans, sång, instrument mm.

Båda uppdragen är prioriterade, men den ekonomiska effektiviseringen betyder att kulturskolans aktiviteter kan komma att minska.
Ansvarig
Eva Karlsson, Agneta Arvidsson
Tillagningskök på samtliga
Pågående Helår 2020
skolor och förskolor.
Ett samarbete med mat och måltid. Takten är för närvarande inte ett kök per år. Vi har fått tre tillagningskök sedan 2017 Slottsskolan 7-9, Äppellundens förskola
Målsättning 1/år.
samt Marmorbyns skola.
Ansvarig
Eva Karlsson, Agneta Arvidsson
Öka andelen närproducerad och Pågående Helår 2020
ekologisk mat.
Genom förenklade lokala livsmedelsupphandlingar har antalet lokala leverantörer ökat under 2020. Genom bra samarbete med Vingåkers näringsliv kan allt
nötkött och viltkött som serveras i våra skolor, förskolor och äldreboenden köpas från närområdet. Nötköttet kommer från betesdjur för att gynna den biologiska
Ansvarig
mångfalden.
Eva Karlsson, Agneta Arvidsson
Livsmedelspriserna har ökat kraftigt dem senaste åren. Dels på grund av torkan 2018, men även då högre krav ställs på hållbarhet i hela livsmedelskedjan. För
att klara en ekonomi i balans utan ökade ramar har inte målet med 40 % ekologiska råvaror kunnat uppnås.
Rusta skolgårdar.

Pågående Helår 2020
Det finns ett förslag från fastighetsbolaget om att de ska överta ansvaret för förskolegårdar och skolgårdar. Vet i dagsläget inte om beslut angående ansvar och
ekonomi är taget.

Ansvarig
Eva Karlsson, Agneta Arvidsson
Större möjligheter att välja tider Pågående Helår 2020
på den avgiftsfria förskolan.
Barn- och utbildningsnämnden
Ansvarig
Eva Karlsson, Agneta Arvidsson

Det är svårt att tillgodose vårdnadshavares önskemål om att ha sina barn tre dagar i veckan på 5 timmar. Anledningen är stora barngrupper . Vi har testat med
tre dagar/5 timmar i Högsjö och i Österåker under 2020 och testet fortsätter under 2021 då förra årets verksamhet stördes av pandemin.

sida 1 av 1 (2021-02-12)
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-10

xx (xx)

BoU §

BU 2021/29

Internkontrollplan 2021
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner internkontrollplan för 2021
Sammanfattning av ärendet
Internkontrollen finns med i Nämndplanen för 2021, men i en annan form.
Vid granskning framkom att internkontrollen ska beslutas i nämnden separat samt att
kontrollpunkter från KS som berör alla nämnden skall ingå. Dessa är tillagda i den
bifogade internkontrollplanen för 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-02-12
Bilaga, Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-02-12
Handläggare

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

BU 2021/29

Internkontrollplan för 2021
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner internkontrollplan för 2021.
Sammanfattning av ärendet
Internkontrollen finns med i Nämndplanen för 2021, men i en annan form. Vid
granskning framkom att internkontrollen ska beslutas i nämnden separat samt att
kontrollpunkter från KS som berör alla nämnden skall ingå. Dessa är tillagda i den
bifogade internkontrollplanen för 2021.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av barn- och utbildningsförvaltningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
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.
Den interna kontrollen ska säkerställa:
• Att tillförlitlig och ändamålsenlig information finns
• Att policys, riktlinjer, lagar och förordningar följs
• Att tillgångar skyddas
• Att resurserna används effektivt
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•

Att mål hanteras effektivt och ändamålsenligt

Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner internkontrollplan
för 2021.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Internkontrollplan 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.

"[Klicka och skriv]"

Planen bidrar till att stärka barn, elevers och
personals trygghet i våra verksamheter.

"[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]"

Planen bidrar till att stärka barn, elevers och
personals trygghet i våra verksamheter.
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☐

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

Alla barn och 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?
Planen bidrar till att stärka barn, elevers och personals trygghet i våra
verksamheter.

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
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På vilket sätt?
Planen bidrar till att stärka barn, elevers och personals trygghet i våra
verksamheter.
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Barn- och utbildningsnämndens Internkontrollplan 2021
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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Rutinbeskrivning Kontrollmoment

Metod

KontrollFrekvens

Ansvarig

Rapprtering till

Riskbedömning

Effektiv hantering Kontroll av att
av elevers och
frånvarostatistik
personals frånvaro förs per månad
på klassnivå samt
dokumentation
och utvärdering
av insatta åtgärder

Förs in i Stratsys

Varje månad

Rektor

Kanslichef
genom Stratsys

12

Kontroll av att
rutiner för uppföljning av frånvaro görs i KIA
och att rutin för
rehabilitering
följs samt dokumentation och
utvärdering av
insatta åtgärder

Förs in i Stratsys
och KIA

Kvartalsvis

Chef

Kanslichef genom
Stratsys

Kontroll av att
e-tjänst används
och rutin för hela
arbetsgången
följs

Genomgång och
utvärdering av
inskickad dokumentation

Halvårsvis (aug
och jan)

Chef

Kanslichef

Anmäla, utreda och åtgärda
all diskriminering
och annan
kränkande behandling

16
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Rutinbeskrivning Kontrollmoment

Metod

KontrollFrekvens

Ansvarig

Rapprtering till

Riskbedömning

Effektivt arbete
för att främja
sammanhållning
och skapa trygghet och trivsel för
elever och
personal

Kontroll av att
arbetet med
trygghetsplaner
genomförs och
följs upp tillsammans med
elever och
personal

Genomgång av
inskickad dokumentation

Halvårsvis (jun
och jan)

Rektor/chef

Kanslichef

16

Kontroll av att
arbetet med OSA
genomförs och
följs upp tillsammans med
personal

Genomgång av
inskickad dokumenetation

En gång per år

Rektor/chef

Kanslichef

HME-enkät

En gång per år

Rektor/chef

Kanslichef

Kontroll av att
all personal utgår’
från och möter
alla barns och
elevers behov

Lektionsobserva- Halvårsvis (jun
tioner
och jan)

Rektor

Kanslichef

All undervisning
utgår från och
möter alla barns
och elevers behov

Enkäter

12

Dokumentgranskning (ÅP, utredningar, ansökan
om tilläggsbelopp)
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Rutinbeskrivning Kontrollmoment

Metod

KontrollFrekvens

Ansvarig

Rapprtering till

Riskbedömning

Utbetalningar till
bankkonton

Kontroll av att det Stickprov,
ursprungliga
kontroll av fem
underlaget från
underlag
kunden/brukaren
där bankkontonumret framgår
stämmer med det
som registrerats
i kommunens
system och på
utbetalningsunderlag till
ekonomienheten

Kvartalsvis

EkonomihandLäggare

Ekonomichef

12

Attestering

Kontroll av att
mottagningsattest
och beslutsattest
gjorts i enlighet
med fastställda
kontroller i
attestreglementet/
riktlinjer för
attestering

Stickprov,
kontroll av tre
attestanter per
nämnd och fem
leverantörsfakturor vardera

Kvartalsvis

Ekonomer

Ekonomichef

6

Upphandling

Kontroll av att
kommunen be-

Stickprov på upp- Kvartalsvis
handlade avtal,

Upphandlingskoordinator

Ekonomichef

9
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ställer och erhåller de varor/
tjänster, priser
och kvalitet som
upphandlats

tre leverantörer
väljs ut och tre
fakturor från
respektive leverantör kontrolleras
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-10

xx (xx)

BoU §

BU 2021/30

Regler för förskola och fritidshem i Vingåkers kommun
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden antar Regler för förskola och fritidshem i
Vingåkers kommun enligt bilaga, vilken ersätter tidigare beslutade
Tillämpningsföreskrifter för kommunal förskola och fritidshem i Vingåkers
kommun, BoU § 28/2020
Sammanfattning av ärendet
De förändringar som föreslås innebär att det som hittills varit kommunala
tillämpningsföreskrifter för förskola och fritidshem istället blir kommunala regler.
Detta görs för att alla dokument i författningssamlingen skall stämma överens med
kommunstyrelsens Riktlinjer för styrdokument i Vingåkers kommun.
De innehållsmässiga förändringar som gjorts innebär följande:
1. Tillägg av regel om att båda vårdnadshavarnas underskrift krävs vid byte av
förskola, om vårdnadshavarna har varsin plats i förskolan sedan tidigare.
2. Ändring i avsnitt om försäkring för barn i förskola och fritidshem, eftersom vi sedan
årsskiftet har nytt försäkringsbolag.
De punkter som har ändrats eller lagts till har rödmarkerats i bilagan.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-02-05
Bilaga, Regler för förskola och fritidshem i Vingåkers kommun
Beslutet skickas till
Samtliga rektorer i kommunens förskolor
Trollkojan
Österåkersbygdens friskola
Författningssamlingen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-02-05
Handläggare

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

BU 2021/30

Regler för förskola och fritidshem i Vingåkers kommun
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden antar Regler för förskola och fritidshem i
Vingåkers kommun enligt bilaga, vilken ersätter tidigare beslutade
Tillämpningsföreskrifter för kommunal förskola och fritidshem i Vingåkers
kommun, BoU § 28/2020.
Sammanfattning av ärendet
De förändringar som föreslås innebär att det som hittills varit kommunala
tillämpningsföreskrifter för förskola och fritidshem istället blir kommunala regler.
Detta görs för att alla dokument i författningssamlingen skall stämma överens med
kommunstyrelsens Riktlinjer för styrdokument i Vingåkers kommun.
De innehållsmässiga förändringar som gjorts innebär följande:
1. Tillägg av regel om att båda vårdnadshavarnas underskrift krävs vid byte av
förskola, om vårdnadshavarna har varsin plats i förskolan sedan tidigare.
2. Ändring i avsnitt om försäkring för barn i förskola och fritidshem, eftersom vi
sedan årsskiftet har nytt försäkringsbolag.
De punkter som har ändrats eller lagts till har rödmarkerats i bilagan.
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
I november 2020 beslutade kommunstyrelsen att anta Riktlinjer för styrdokument i
Vingåkers kommun (KS § 171/2020). I de antagna riktlinjerna fastslås att föreskrifter
beslutas av Kommunfullmäktige, medan regler beslutas av nämnd. Utifrån det behöver
dokumenttypen för den lokala regleringen av förskola och fritidshem ändras i enlighet
med beslutspunkten ovan.
Dokumentet Regler för förskola och fritidshem som bilagts detta ärende innebär viss
revidering av tillämpningsföreskrifterna. Förändringarna är gjorda för att säkerställa
att de kommunala reglerna för förskola och fritidshem i Vingåkers kommun går att
tillämpa i verksamheterna, och att de utgår från aktuell lagstiftning.
Förvaltningens ståndpunkt
Genom att anta Regler för förskola och fritidshem i Vingåkers kommun kan barn- och
utbildningsnämnden säkerställa att regleringen av förskola och fritidshem i Vingåkers
kommun är tillämplig i verksamheterna, utgår från aktuell lagstiftning samt följer
Riktlinjer för styrdokument i Vingåkers kommun.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet att anta reglerna och upphäva föreskrifterna innebär inga ekonomiska
konsekvenser.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Regler för förskola och fritidshem i Vingåkers kommun

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Samtliga rektorer i kommunens förskolor
Trollkojan
Österåkersbygdens friskola
Författningssamlingen

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.

Förslaget innebär att kommunens verksamhet
i förskola och skola erbjuds utifrån regler
som uppdaterats utifrån tillämplighet och
nationella styrdokument. Detta borgar för att
alla barn kan ges likvärdiga möjligheter inom
verksamheterna, då samma tydliga reglering
gäller för alla.

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

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

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.
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De förändringar som förslaget innehåller ger ökad
tydlighet om vad de nationella riktlinjerna innebär
för invånare i just Vingåkers kommun. Det betyder
att det reviderade dokumentet medför en minskad
risk för att de nationella riktlinjerna tolkas på olika
sätt inom förvaltningen. På så sätt kan de reviderade
reglerna bidra till minskad ojämlikhet.
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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 kommunens förskolor och fritidshem, 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?

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

Barnets bästa har inte varit utgångspunkt för all förändring förslaget innebär.
Till exempel har vissa saker ändrats utifrån styrdokument från
kommunstyrelsen. Viss annan förändring tar sikte på att säkra en likvärdig
hantering av ärenden i förskola och fritidshem, och där sätts barnets bästa i
främsta rummet.
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1. Allmänt
Kommunens verksamhet i förskola och fritidshem utgår från dessa styrdokument:
•
•
•
•
•
•
•

Skollagen
Läroplan för förskola
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
Allmänna råd med kommentarer för kvalitet i fritidshem
Allmänna råd med kommentarer för pedagogisk omsorg
Nämndplan för barn- och utbildningsnämnden
Lagen om FN:s konvention om barnets rättigheter, särskilt de fyra grundprinciperna:
• Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde
• Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn
• Artikel 6: Alla barn har rätt till liv och utveckling
• Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad

Reglerna för förskola och fritidshem beslutas av barn- och utbildningsnämnden.

1. Verksamhetsformer
Kommunen tillhandahåller förskola och fritidshem till barn mellan 1–13 år, eller upp till och med årskurs sex,
vars hemkommun är Vingåkers kommun.
Med hemkommun avses här, i enlighet med 29 kap. 6 § skollagen (2010:800), den kommun som barnet är
folkbokförd i. För det barn som saknar folkbokföringsadress avses den kommun där barnet stadigvarande vistas,
och om barnet saknar stadigvarande vistelseort avses den kommun som barnet för tillfället uppehåller sig i.

1.1. Förskola
Barn erbjuds förskola från och med ett års ålder till och med fem års ålder. Förskola erbjuds i den omfattning det
behövs med hänsyn till vårdnadshavarens förvärvsarbete eller studier. Förskola erbjuds också barn vars
vårdnadshavare är föräldraledig enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn, barn vars vårdnadshavare är
arbetslös och aktivt söker arbete, eller till följd av barnets eget behov.

1.2. Allmän förskola
Alla barn som är mellan 3–5 år erbjuds avgiftsfri frivillig allmän förskola. Det innebär att från och med hösten
det år barnet fyller tre år har barnet rätt till 15 timmars förskoleverksamhet i veckan, oavsett vårdnadshavarens
arbets- eller studiesituation.
Den allmänna förskolan följer grundskolans läsårstider, vilket innebär att de 525 avgiftsfria timmarna erbjuds
under läsårets höst- och vårtermin. Allmän förskola erbjuds inte under skollov. Allmän förskola följer inte
grundskolans studie- eller kompetensutvecklingsdagar, eftersom förskolan har sina egna fortbildnings- och
planeringsdagar.

1.3. Öppen förskola
Öppen förskola bedrivs inom ramen för den kommunala familjecentralen, vilket innebär att där finns möjlighet
att komma i kontakt med även medicinsk och social service genom barnavårdscentral, barnmorskemottagning
och socionomer för social rådgivning. I den öppna förskolan erbjuds barn mellan 0–6 år tillsammans med
vårdnadshavaren en mötesplats och även pedagogisk gruppverksamhet.
5
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1.4. Fritidshem
Fritidshem erbjuds alla barn mellan 6–13 år, från och med förskoleklass tills barnet slutar årskurs 6, vars
vårdnadshavare arbetar eller studerar. Skolbarn som inte har plats på fritidshem men som är i behov av omsorg
under lov har rätt till lovomsorg på fritidshem. Vid lovomsorg har barnet rätt att gå de tider de normalt hade varit
i skolan.

1.5. Fristående verksamhet
Fristående förskoleverksamhet erbjuds i enskild regi genom Föräldrakooperativet Trollkojan. Trollkojan driver
verksamheterna utifrån Vingåkers kommuns regler för förskola och fritidshem, och hanterar sin egen
ansöknings- och köprocess. Det innebär att vårdnadshavaren vänder sig direkt till anordnaren för att ansöka om
plats i verksamheten.
Fristående fritidsverksamhet erbjuds i enskild regi genom Österåkersbygdens friskola. Österåkersbygdens
friskola driver verksamheten utifrån Vingåkers kommuns regler för förskola och fritidshem, och hanterar sin
egen ansöknings- och köprocess. Det innebär att vårdnadshavaren vänder sig direkt till anordnaren för att ansöka
om plats i verksamheten.

2. Rätt till förskola och fritidshem
Rätten till förskola och fritidshem utgår från barnets ålder, behov och omständigheter, och påverkas av
vårdnadshavarens sysselsättning och omständigheter.

2.1. Vid förvärvsarbete
Barn mellan 1–5 år vars vårdnadshavare förvärvsarbetar har rätt till förskola i den omfattning det behövs med
hänsyn till vårdnadshavarens arbete.
Barn mellan 6–13 år (årskurs F-6) vars vårdnadshavare förvärvsarbetar har rätt till fritidshem i den omfattning
det behövs med hänsyn till vårdnadshavarens arbete.

2.2. Vid studier
Barn mellan 1–5 år vars vårdnadshavare studerar har rätt till förskola i den omfattning det behövs med hänsyn
till vårdnadshavarens studier.
Barn mellan 6–13 år (årskurs F-6) vars vårdnadshavare studerar har rätt till fritidshem i den omfattning det
behövs med hänsyn till vårdnadshavarens studier.

2.3. Vid föräldraledighet
Barn mellan 1–2 år vars vårdnadshavare är föräldraledig enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn har
rätt till förskoleplats maximalt 15 timmar per vecka, uppdelat på 3 timmar per dag 5 dagar per vecka. Om den
andra vårdnadshavaren arbetar ska barnet vara ledigt då denna vårdnadshavare är ledig.
Barn mellan 3–5 år vars vårdnadshavare är föräldraledig enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn har
fortsatt rätt till allmän förskoleplats maximalt 15 timmar per vecka, uppdelat på 3 timmar per dag 5 dagar per
vecka.
Barn i fritidshem vars vårdnadshavare är föräldraledig enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn har
inte rätt till fritidshemsplats.

2.4. Vid arbetslöshet
6
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Barn mellan 1–2 år vars vårdnadshavare är arbetslös och aktivt söker arbete har rätt till förskoleplats maximalt
15 timmar per vecka, uppdelat på 3 timmar per dag 5 dagar per vecka. Om den andra vårdnadshavaren arbetar
ska barnet vara ledigt då denna vårdnadshavare är ledig.

Barn mellan 3–5 år vars vårdnadshavare är arbetslös har fortsatt rätt till allmän förskoleplats maximalt 15 timmar
per vecka, uppdelat på 3 timmar per dag 5 dagar per vecka.
Barn i fritidshem vars vårdnadshavare är arbetslös har inte rätt till fritidshemsplats.

2.5. Vid fysiska, psykiska eller andra skäl
Barn mellan 1–5 år ska oberoende av vårdnadshavarens sysselsättning och omständigheter erbjudas förskola om
de har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt, eller av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver
särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola. Beslut om rätt till förskola som särskilt stöd fattas av rektor.
Barn mellan 6–13 år (årskurs F-6) ska oberoende av vårdnadshavarens sysselsättning och omständigheter
erbjudas fritidshem om de har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt, eller av fysiska, psykiska
eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av fritidshem. Beslut om rätt till fritidshem som
särskilt stöd fattas av rektor.
Exempel på skäl som kan utgöra grund för att bevilja barnet rätt till förskola eller fritidshem som särskilt stöd
kan vara barnets behov av social stimulans utanför hemmet, eller att barnet utvecklas långsammare än jämnåriga
barn.

2.6. Vid vistelse i Sverige utan tillstånd
Papperslösa barn mellan 1–5 år, vars vårdnadshavare vistas i Sverige utan tillstånd, har inte rätt till förskola.
Detsamma gäller gömda barn mellan 1–5 år, vars vårdnadshavare har fått avslag på sin asylansökan men inte
lämnat landet. Papperslösas och gömdas barn hänvisas till kommunens öppna förskola som de kan besöka
tillsammans med sina vårdnadshavare.
Papperslösa barn mellan 6–13 år (årskurs F-6), vars vårdnadshavare vistas i Sverige utan tillstånd, har inte rätt
till fritidshem. Detsamma gäller gömda barn mellan 6–13 år (årskurs F-6), vars vårdnadshavare har fått avslag på
sin asylansökan men inte lämnat landet.

2.7. Vid sjukdom hos vårdnadshavare
Barn i förskola vars vårdnadshavare är sjukskriven har rätt till förskola efter vårdnadshavarens överenskommelse
med rektor. Vårdnadshavaren ska då ansöka om rätt till förskola av särskilda skäl för sitt barn, och denna
ansökan görs på särskild blankett. Rektor fattar beslut om barnets rätt till förskola med hänsyn till
platsinnehavarens sjukdom och barnets behov. Sjukintyg kan komma att begäras. Barn mellan 3–5 år har alltid
rätt till 525 avgiftsfria timmar per år inom ramen för allmän förskola, även då vårdnadshavaren är sjukskriven.
Barn i fritidshem vars vårdnadshavare är sjukskriven har rätt till fritidshem efter vårdnadshavarens
överenskommelse med rektor. Vårdnadshavaren ska då ansöka om rätt till fritidshem av särskilda skäl för sitt
barn, och denna ansökan görs på särskild blankett. Rektor fattar beslut om barnets rätt till fritidshem med hänsyn
till vårdnadshavarens sjukdom och barnets behov. Sjukintyg kan komma att begäras.
När det gäller barn till platsinnehavare som är sjuk under en längre period och därför har förlängd sjukpenning
eller uppbär sjukersättning eller aktivitetsersättning, har kommunen inte skyldighet att tillhandahålla förskola
eller fritidshem. Kommunen måste dock alltid ta hänsyn till barnets behov och fatta beslut utifrån barnets bästa i
situationen, och det beslutet fattas av rektor.
7
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2.8. Vid sjukdom hos syskon
Barn i förskola eller fritidshem har vid syskons sjukdom rätt till förskola eller fritidshem med hänsyn till barnets
behov och sjukdomens smittorisk. Vårdnadshavaren ska då ansöka om rätt till förskola eller fritidshem av
särskilda skäl för sitt barn, och denna ansökan görs på särskild blankett. Beslutet fattas av rektor. Som syskon
räknas alla barn som är folkbokförda på samma adress, eller som bor i samma hushåll.

2.9. Vid graviditetspenning
Graviditetspenning jämställs med sjukskrivning. Barn i förskola vars vårdnadshavare får graviditetspenning har
rätt till förskola efter vårdnadshavarens överenskommelse med rektor. Vårdnadshavaren ska då ansöka om rätt
till förskola av särskilda skäl för sitt barn, och denna ansökan görs på särskild blankett. Rektor fattar beslut om
barnets rätt till förskola med hänsyn till vårdnadshavarens situation och barnets behov. Beslut från
Försäkringskassan kan komma att begäras som underlag.
Barn i fritidshem vars vårdnadshavare får graviditetspenning har rätt till fritidshem efter vårdnadshavarens
överenskommelse med rektor. Vårdnadshavaren ska då ansöka om rätt till fritidshem av särskilda skäl för sitt
barn, och denna ansökan görs på särskild blankett. Rektor fattar beslut om barnets rätt till fritidshem med hänsyn
till vårdnadshavarens situation och barnets behov. Beslut från Försäkringskassan kan komma att begäras som
underlag.

2.10. Vid skuld till kommunen
Barn till vårdnadshavare vars plats i förskola eller fritidshem blivit uppsagd av kommunen på grund av obetalda
förskole- eller fritidshemsavgifter har inte rätt till ny förskole- eller fritidshemsplats förrän skulden är helt
reglerad. Barn mellan 3–5 år har dock rätt till avgiftsfri frivillig allmän förskola trots att vårdnadshavaren har en
skuld för obetalda avgifter till kommunen.

2.11. Vid ålderspension och avtalspension
Barn mellan 1–2 år vars vårdnadshavare erhåller ålderspension eller avtalspension har rätt till förskoleplats
maximalt 15 timmar per vecka, uppdelat på 3 timmar per dag 5 dagar per vecka. Om den andra vårdnadshavaren
arbetar ska barnet vara ledigt då denna vårdnadshavare är ledig.
Barn mellan 3–5 år vars vårdnadshavare erhåller ålderspension eller avtalspension har fortsatt rätt till allmän
förskoleplats maximalt 15 timmar per vecka, uppdelat på 3 timmar per dag 5 dagar per vecka.
Barn i fritidshem vars vårdnadshavare erhåller ålderspension eller avtalspension har inte rätt till fritidshemsplats.

2.12. Vid politiska uppdrag
Barn mellan 1–5 år vars vårdnadshavare har politiska uppdrag har rätt till förskola i den omfattning det behövs
med hänsyn till den tid uppdraget pågår.
Barn mellan 6–13 år (årskurs F-6) vars vårdnadshavare har politiska uppdrag har rätt till fritidshem i den
omfattning det behövs med hänsyn till den tid uppdraget pågår.

3. Platsinnehavare
Barnets vårdnadshavare, familjehemsförälder, gode man eller vuxna personer i barnets kontaktfamilj kan vara
platsinnehavare.
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Att vara platsinnehavare medför ansvar för att betala avgiften för förskola och fritidshem, samt ansvar för att
tillhandahålla kommunen alla uppgifter som möjliggör en korrekt administrering och debitering av platsen.

Det är platsinnehavarens arbets- och studietider som ligger till grund för barnets vistelsetid i förskola och
fritidshem, och platsinnehavaren har ansvar för att aktuellt schema för barnets vistelse läggs in i e-tjänsten
Lämna/hämta.

3.1. Sammanboende platsinnehavare
Om barnets vårdnadshavare bor tillsammans är båda vårdnadshavarna platsinnehavare. Vårdnadshavarna har då
en gemensam plats för barnet och avgiften för denna plats grundas på båda vårdnadshavarnas inkomster. Barnets
schema utgår från båda vårdnadshavarnas arbets- och studietider.
Om barnets ena vårdnadshavare är sambo med annan vuxen än barnets andra vårdnadshavare är sambon inte
platsinnehavare, men sambons inkomst utgör grund för avgiften.
I ett familjehem eller i en kontaktfamilj som består av två vuxna är båda personerna platsinnehavare och båda
personernas inkomst utgör grund för avgiften.

3.2. Särlevande platsinnehavare
Om barnets vårdnadshavare har gemensam vårdnad men bor på skilda håll med barnet växelvis boende hos sig,
och båda vårdnadshavarna har behov av omsorg, ska båda vara platsinnehavare för var sin plats i barnets
förskola. Avgiften för respektive vårdnadshavares plats grundas på de totala inkomsterna i respektive
vårdnadshavares hushåll. Schema för respektive vårdnadshavares plats grundas på respektive vårdnadshavares
arbets- och studietider.
Om ett barns vårdnadshavare bor tillsammans när de skaffar en plats i förskola eller fritidshem, och båda
vårdnadshavarna således är platsinnehavare, ändras platsinnehavet om vårdnadshavarna separerar och bor på
skilda håll. Den ursprungliga platsen tillfaller den vårdnadshavare som är räkningsmottagare, vid separationen.
Om vårdnadshavarna har gemensam vårdnad med barnet växelvis boende hos sig och båda har behov av omsorg
skall den vårdnadshavare som inte är räkningsmottagare ansöka om en egen plats till barnet i barnets förskola.
Detta ska göras utan begäran från kommunen. Ingen korrigering av avgifter görs i efterhand.

4. Ansökan
Det är barnets vårdnadshavare, familjehemsförälder, gode man eller vuxna personer i barnets kontaktfamilj som
ansöker om plats.
Vid gemensam vårdnad betraktar Vingåkers kommun valet av förskola som en del av den dagliga omsorgen och
utgår från att vårdnadshavarna är ense.

4.1. Om barnet har svenskt personnummer
Om vårdnadshavaren och barnet har svenskt personnummer skall ansökan om plats i första hand göras via etjänsten Hypernet. Tjänsten är tillgänglig på Vingåkers kommuns hemsida och kräver inte inloggningsuppgifter.
Om det inte är möjligt att använda e-tjänsten går det att ansöka om plats genom att fylla i en blankett och skicka
eller lämna till förskolehandläggaren vid barn- och utbildningsförvaltningen.
9
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Om det inte är möjligt att använda varken e-tjänsten eller blanketten går det att ansöka genom att kontakta
förskolehandläggaren vid barn- och utbildningsförvaltningen via mejl eller telefon.

4.2. Om barnet kommer från ett annat EU-land
Om vårdnadshavaren eller barnet kommer från ett annat EU-land och inte kommer få svenskt personnummer
skall ansökan om plats i första hand göras genom att fylla i en blankett och skicka eller lämna till
förskolehandläggaren vid Barn- och utbildningsförvaltningen.
Om det inte är möjligt att använda blanketten går det att ansöka genom att kontakta förskolehandläggaren vid
barn- och utbildningsförvaltningen via mejl eller telefon.

4.3. Om barnet är asylsökande
Om vårdnadshavaren eller barnet är asylsökande och därmed saknar svenskt personnummer skall ansökan om
plats i första hand göras genom att fylla i en blankett och skicka eller lämna till förskolehandläggaren vid Barnoch utbildningsförvaltningen.
Om det inte är möjligt att använda blanketten går det att ansöka genom att kontakta förskolehandläggaren vid
barn- och utbildningsförvaltningen via mejl eller telefon.

4.4. Om barnet har skyddade personuppgifter
Om vårdnadshavaren eller barnet har skyddade personuppgifter skall ansökan om plats i första hand göras
genom att fylla i en blankett och skicka eller lämna till förskolehandläggaren vid barn- och
utbildningsförvaltningen.
Om det inte är möjligt att använda blanketten går det att ansöka genom att kontakta förskolehandläggaren vid
barn- och utbildningsförvaltningen via mejl eller telefon.

4.5. Om barnet önskar plats i annan kommun
Om ett barn som är folkbokförd i Vingåkers kommun önskar plats i annan kommun skall vårdnadshavaren
ansöka om plats direkt till den mottagande kommunen. Vårdnadshavaren ska också kontakta
förskolehandläggaren vid Vingåkers kommuns barn- och utbildningsförvaltning då det är barnets hemkommun
som skall godkänna placeringen innan avtal om interkommunal placering kan upprättas mellan kommunerna.

4.6. Om ett barn från annan kommun önskar plats i Vingåker
Om ett barn som är folkbokförd i annan kommun önskar plats i Vingåkers kommun skall vårdnadshavaren
ansöka om plats direkt till Vingåkers kommun. Ansökan skall i första hand göras via e-tjänsten Hypernet som
finns tillgänglig på Vingåkers kommuns hemsida och den går att använda utan inloggningsuppgifter. Det går
också att ansöka genom att fylla i en blankett och skicka eller lämna till förskolehandläggaren vid barn- och
utbildningsförvaltningen, eller genom att kontakta förskolehandläggaren vid barn- och utbildningsförvaltningen
via mejl eller telefon.
Vårdnadshavaren skall också kontakta barnets hemkommun som skall godkänna placeringen innan avtal om
interkommunal placering kan upprättas mellan kommunerna.

4.7. Om barnet har särlevande vårdnadshavare
Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad men bor på skilda håll med barnet växelvis boende hos sig och
båda har behov av omsorg ska båda vara platsinnehavare för var sin plats. Vårdnadshavarna ansöker om varsin
plats för det gemensamma barnet och ansvarar för endast den egna platsen när det gäller att lägga in schematider.
Vårdnadshavare med varsin plats får varsin faktura som baseras på det egna hushållets gemensamma inkomster,
men de sammanlagda avgifterna för dessa två platser får inte överstiga högsta avgiften för en plats.
10
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Vid ansökan om byte av förskola för ett barn som har särlevande vårdnadshavare med gemensam vårdnad och
båda redan har varsin plats för barnet i en förskola, krävs båda vårdnadshavarnas underskrift.

4.8. Om barnet redan har en plats i kommunen
Om barnet har en plats på förskola men vårdnadshavaren önskar omplacering till en annan förskola skall en ny
ansökan lämnas till kommunen. Ansökan ska i första hand göras via e-tjänsten Hypernet som hittas via
Vingåkers kommuns hemsida. I de fall det inte är möjligt att använda e-tjänsten går det att ansöka om plats
genom att fylla i en blankett och skicka eller lämna till förskolehandläggaren vid barn- och
utbildningsförvaltningen. I de fall det inte är möjligt att använda varken e-tjänsten eller blanketten går det att
ansöka genom att kontakta förskolehandläggaren vid barn- och utbildningsförvaltningen via mejl eller telefon.
Vid ansökan om omplacering till annan förskola finns ingen garanti att barnet får en plats inom en viss tid. En
plats tilldelas så snart barnet står först i kön till önskad förskola utifrån aktuell plats i turordningen.

5. Placering
Ett barn får bara ha placering på en förskola eller ett fritidshem i kommunen. Förskola och fritidshem erbjuds
inte till barn som samtidigt har en plats i motsvarande verksamhet i annan kommun.
Vid placering i förskola erbjuder kommunen plats inom fyra månader räknat från det datum som ansökan
lämnats in, eller senast det datum som angivits i ansökan om det ligger längre framåt i tiden än fyra månader.
Vid placering i fritidshem erbjuder kommunen plats så snart det framkommit att barnet har behov av en
fritidshemsplats, med viss tid för handläggning av platsen. Barnet placeras då i det fritidshem som finns i
anslutning till den skola barnet går i.

5.1. Turordning i förskola
Placering görs i första hand i den förskola vårdnadshavaren har valt att stå i kö till. Om plats inte kan erbjudas
där vårdnadshavaren har ansökt om plats erbjuds plats i annan förskola, så nära hemmet som möjligt. Utöver
vårdnadshavarens önskemål och förskolans närhet till hemmet tas även hänsyn till effektivt utnyttjande av
lokaler och andra resurser samt gruppstorlek och gruppsammansättning på förskolan utifrån barnets ålder och
modersmål.
Om antalet ansökningar till en förskola överskrider antalet lediga platser fördelas platserna enligt följande
turordning:
1.

Barn med behov av särskilt stöd
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling.

2.

Syskon
Barn som har syskon som redan har plats på den aktuella förskolan. Syskonförtur gäller såväl
biologiska syskon som barn boende i ombildade familjer, och gäller även barn placerade i samma
familjehem.

3.

Kötid
Barn som har stått längst i kö.

4.

Barn från annan kommun
Barn som är folkbokförd i annan kommun.
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6. Placeringserbjudande
En plats tilldelas barnet så snart barnet står först i kön till önskad förskola utifrån aktuell plats i turordningen. Då
skickar barn- och utbildningsförvaltningen hem ett erbjudande om placering till den sökande.
Efter att barn- och utbildningsförvaltningen skickat ut placeringserbjudandet skall vårdnadshavaren inom 7 dagar
tacka ja eller nej till erbjuden plats. Vårdnadshavaren skall i första hand svara via e-tjänsten Hypernet. I de fall
det inte är möjligt att använda e-tjänsten går det att svara genom att kontakta förskolehandläggaren vid barn- och
utbildningsförvaltningen via mejl eller telefon.

6.1. Om du tackar ja
Om vårdnadshavaren tackar ja till erbjuden plats påbörjas inskolning på inskrivningsdatumet. När
vårdnadshavaren tackat ja gäller detta som en överenskommelse mellan vårdnadshavaren och kommunen.
Om vårdnadshavaren tackar ja till erbjuden plats men samtidigt önskar byta till annan förskola måste en ny
ansökan om plats göras.

6.2. Om du tackar nej
Om vårdnadshavaren tackar nej till den erbjudna platsen kan vårdnadshavaren välja att låta barnet återgå till kön.
Då kommunen har fullgjort sin skyldighet att erbjuda plats inom fyra månader finns inte längre någon garanti för
placering inom fyra månader.

6.3. Om du inte svarar
Om vårdnadshavaren inte svarar på erbjudandet innan det datum som finns angivet på placeringsmeddelandet
annulleras erbjudandet och barnet tas bort ur kön.

7. Inskolning
När platsinnehavaren har tackat ja till en plats i förskolan skickar aktuell förskola ut information om
inskolningen till platsinnehavaren. Kommunen tillämpar föräldraaktiv inskolning vilket innebär att
platsinnehavaren är med på förskolan hela dagen under inskolningsperioden. Inskolningen anpassas individuellt
för varje barn och personalen på förskolan informerar platsinnehavaren om de exakta rutinerna för inskolning på
den aktuella förskolan. Under inskolningen tas ordinarie avgift ut.
I fritidsverksamhet finns ingen inskolning.

8. Vistelsetid
Det är platsinnehavaren som ansvarar för barnets lämning till och hämtning från verksamheten. Om någon annan
än platsinnehavaren ska lämna eller hämta barnet ska detta meddelas personalen i verksamheten. Om barnets
vårdnadshavare har varsin plats för barnet är det den vårdnadshavare som barnet för tillfället bor hos som avgör
vem som ska lämna och hämta barnet.
Barn i förskola kan gå antingen deltid eller heltid. Deltidsvistelse innebär att barnet går 15 timmar per vecka,
uppdelat på 3 timmar per dag 5 dagar per vecka. Alla andra scheman för vistelsetid betraktas som heltidsvistelse.
Barn i fritidshem har ingen uppdelning i del- eller heltid när det gäller vistelsetid.
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8.1. Lägga in schema
Schema för barnets vistelsetid skall läggas in via e-tjänsten Lämna/hämta som finns tillgänglig via Vingåkers
kommuns hemsida. Inloggningsuppgifter till e-tjänsten skickas till platsinnehavaren så snart barnet har påbörjat
sin placering. I de fall det inte är möjligt att använda e-tjänsten skall platsinnehavaren be personalen på förskolan
eller fritidshemmet om hjälp med att lägga in schemat.
Om barnet har skyddade personuppgifter skall schema lämnas på blankett direkt till verksamhetens personal.
Barnets schematid utgörs av platsinnehavarens arbetstid eller studietid, restiden till och från arbete eller skola
samt den tid det tar att lämna och hämta barnet. Kommunen har rätt att begära in ett arbetsschema från
platsinnehavaren.
Vid schemalagd arbetstid utanför ordinarie öppettider, exempelvis vid nattarbete, får platsinnehavaren nyttja
platsen för skälig återhämtning.
Vid ändring av schema skall platsinnehavaren registrera detta omgående och utan begäran från kommunen, dock
senast 10 dagar innan ändringen träder i kraft. Vid kortare tid måste personalen meddelas muntligen.
Platsinnehavare som inte kan meddela barnets faktiska vistelsetid i förväg, vid exempelvis timanställning, skall
lägga in ett schablonschema på 30 timmar per vecka. Så snart platsinnehavaren får kännedom om sina arbetstider
skall platsinnehavaren byta ut schablonschemat mot barnets faktiska vistelsetid.
Om inget schema lämnas in innebär detta att det inte anses finnas någon grund för placering, vilket medför att
barnet inte kan vara i förskole- eller fritidshemsverksamheten.
Rektor kan vid särskilda tillfällen, vid exempelvis personalbrist eller klämdagar, eller erbjuda plats på annan
förskola.

8.2. Utökad vistelsetid
Barn som av särskilda skäl har behov av utökad vistelsetid i förskola, då platsinnehavaren exempelvis är
föräldraledig eller arbetssökande, kan beviljas detta enligt 8 kap 9§ i skollagen och beslutet fattas av rektor.

8.3. Frånvaro
Platsinnehavaren skall anmäla barnets frånvaro till förskola och fritidshem genom e-tjänsten Lämna/hämta. I de
fall det inte är möjligt att anmäla frånvaron genom e-tjänsten Lämna/hämta skall platsinnehavaren kontakta
personalen på aktuell förskola eller fritidshem via telefon för att anmäla barnets frånvaro. Frånvaroanmälan skall
göras senast på morgonen barnets första frånvarodag.
En friskanmälan skall göras innan barnet återvänder till förskolan eller fritidshemmet. Platsinnehavaren skall
lämna friskanmälan genom e-tjänsten Lämna/hämta. I de fall det inte är möjligt att lämna friskanmälan genom etjänsten Lämna/hämta skall platsinnehavaren kontakta personalen på aktuell förskola eller fritidshem via telefon
för att lämna friskanmälan. Friskanmälan skall göras senast dagen innan barnet återvänder till förskolan eller
fritidshemmet.

8.4. Omsorg på obekväm tid
Förskolor och fritidshem är som längst öppna mellan klockan 6.00–18.00, och skillnader mellan enheter kan
förekomma. Platsinnehavare vars barn har behov av omsorg under tid då ordinarie förskole- eller
fritidsverksamhet inte erbjuds kan ansöka om omsorg på obekväm tid.
För att beviljas omsorg på obekväm tid krävs att det rör sig om ett regelbundet och kontinuerligt omsorgsbehov
och dessutom krävs att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.
13
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Ansökan om omsorg på obekväm tid skall göras på särskild blankett och arbetstidens förläggning ska styrkas
med intyg eller schema från arbetsgivaren.
En prövning av barnets bästa görs i varje enskilt fall och beslut om omsorg på obekväm tid fattas av rektor. Om
inget slutdatum för den beviljade omsorgen anges på beslutet gäller beslutet som längst till slutet av innevarande
skoltermin.

8.5. Fortbildnings- och planeringsdagar
Förskola och fritidshem har rätt att stänga 2 dagar per termin för kompetensutveckling av personalen och för
planering av verksamheten. Kommunen skall informera platsinnehavaren om detta minst 2 månader i förväg och
de platsinnehavare som inte har möjlighet att ordna annan omsorg erbjuds annan placering inom kommunen för
sitt eller sina barn. Stängningen innebär inte någon reducering av avgiften.

8.6. Förskola och fritidshem under sommaren
Under grundskolans lov har kommunen rätt att förlägga all verksamhet inom både förskola och fritidshem till
centralorten.

8.7. Barnets rätt till ledighet
Barnet har också rätt till ledighet och skall helst ha en sammanlagd ledighet på minst fyra veckor per år.
Avvikelse från denna bestämmelse kan göras om det finns särskilda skäl till det.

9. Uppsägning
9.1. Av platsinnehavaren
Uppsägning av plats i förskola och fritidshem görs i första hand via e-tjänsten Hypernet som finns tillgänglig på
Vingåkers kommuns hemsida. I de fall det inte är möjligt att använda e-tjänsten går det att säga upp platsen
genom att fylla i en blankett och skicka eller lämna till förskolehandläggaren vid barn- och
utbildningsförvaltningen. I de fall det inte är möjligt att använda varken e-tjänsten eller blanketten går det att
säga upp platsen genom att kontakta förskolehandläggaren vid barn- och utbildningsförvaltningen via mejl eller
telefon.
Uppsägningstiden för plats är två månader inom alla omsorgsformer. Avgift tas ut under uppsägningstiden och
detta gäller även om barnet slutar innan uppsägningstidens utgång.
Barn vars plats sägs upp garanteras inte en ny plats på samma förskola eller samma fritidshem som tidigare vid
återplacering. Vid uppsägning av plats på våren, för ledighet under sommaren, garanteras inte heller en ny plats
på samma förskola eller samma fritidshem vid återplacering.
Då en platsinnehavare blir arbetslös får barnet inte behålla sin fritidshemsplats. Uppsägning ska göras av
platsinnehavaren utan begäran från kommunen. Ingen uppsägningstid i detta fall.

9.2. Av kommunen
Om det finns skäl för det kan kommunen säga upp tilldelad plats på förskola och fritidshem efter beslut av barnoch utbildningsnämnden.

14
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Uppsägning av plats kan ske:
•
•
•
•

om platsen inte nyttjas på sådant sätt som överenskommits med kommunen
om platsinnehavaren har två, eller fler, obetalda fakturor som avser förskole- eller fritidshemsavgift
om ett barn är frånvarande från sin plats mer än 60 dagar
om ett barn flyttar till och folkbokförs i annan kommun

Uppsägningstiden för kommunen är två månader, men har man tidigare varit aktuell för uppsägning sker
uppsägningen med omedelbar verkan.
Vid uppsägning som görs av kommunen skickas ett uppsägningsbeslut med post till platsinnehavarens
folkbokföringsadress.
Vid uppsägning av plats på grund av att ett barn är frånvarande från sin plats mer än 60 dagar verkställs
uppsägningen alltid utan uppsägningstid, tio dagar efter hemskickat uppsägningsbeslut.
Vid uppsägning av plats på grund av att ett barn flyttat till och folkbokförts i annan kommun görs uppsägningen
från och med datum för folkbokföringen i annan kommun, med två månaders uppsägningstid.
Beslut om uppsägning av plats av kommunen fattas av förskolehandläggaren på vidaredelegation av
förvaltningschefen.

10. Avgift
Avgiften för förskola och fritidshem är maxtaxa och avgiftsuttaget baseras i huvudsak på platsinnehavarens
inkomst och familjeförhållanden, samt vistelsetiden om barnet går i förskola.
Taxan beslutas av kommunfullmäktige. Platsen är ett abonnemang där innehavaren betalar avgift för rätten till en
bestämd plats. Detta innebär att avgift tas ut 12 månader om året oavsett om platsen används eller inte. Om
placeringen påbörjas eller avslutas under kalendermånaden debiteras avgift per tillsynsdag med 1/30 av
månadsavgiften.
Debitering sker för innevarande månad och eventuella rättelser sker nästkommande månad.
Avgift tas ut från första placeringsdag, förutom om kommunen har föranlett en omplacering för då är första
veckan avgiftsfri.
Förändring av det avgiftsgrundande beloppet som understiger en månad i längd föranleder inte ändring av
avgiften.
Reducering av avgiften medges i de fall då kommunen inte kan erbjuda omsorg på förskola eller fritidshem
under avtalad omsorgstid. Avgiftsreducering görs då med 1/30 av avgiften per förlorad tillsynsdag.
Stängning vid planering och kompetensutveckling för verksamhetens personal innebär inte någon
avgiftsreducering.
För barn mellan 1–2 år som under platsinnehavares föräldraledighet eller arbetslöshet vistas 3 timmar per dag i
förskolan och inte äter lunch, görs en reducering av den normala taxan med 37,5 procent.
För Allmän förskola för 3-5år gamla barn gäller avgiftsreducering med 37,5 procent under perioden 1 september
till 31 maj. Utöver de 15 timmar som är avgiftsfria ska förskola erbjudas barnet i den omfattning som behövs
med hänsyn till platsinnehavarens arbete eller studier eller utifrån barnets eget behov. För den tid barnet vistas i
15
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förskolan som överstiger de 15 avgiftsfria timmar per vecka som den allmänna förskolan innebär tas avgift ut
enligt gällande taxa. Under sommaren tas full avgift ut för hela barnets vistelsetid.
Beslut om nedsättning av, eller befrielse från, avgiftsskuld fattas av förvaltningschef på vidaredelegation av
barn- och utbildningsnämnden.

10.1. Avgiftsgrundande belopp
Avgiften beräknas som en procentuell del av inkomster, bidrag och ersättningar. Om hushållets avgiftsgrundande
månadsinkomst överstiger det innevarande årets inkomsttak, medräknas inte överskjutande belopp vid avgiften.
Följande ersättningar och bidrag räknas som inkomster:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lön och andra ersättningar i anslutning till anställning (brutto)
föräldrapenning (brutto)
sjukpenning (brutto)
sjukbidrag
utbildningsbidrag (bruttobelopp under arbetsmarknadsutbildning i form av dagpenning och
stimulansbidrag)
arbetslöshetsersättning - dagpenning (brutto)
kontant arbetsmarknadsstöd (brutto)
familjebidrag i form av familjepenning (brutto)
dagpenning (brutto) vid repetitionsutbildning mm
pensionsförmåner (brutto)
ersättning för vård i familjehem (arvodesdelen)
vårdbidrag för handikappat barn (arvodesdelen)
livränta

I det avgiftsgrundande beloppet inräknas inte följande bidrag:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bostadsbidrag
allmänt barnbidrag
statligt studiestöd i form av förlängt barnbidrag och studiehjälp
statligt studiebidrag i form av studiemedel och särskilt vuxenstudiestöd
handikappersättning
ersättning för vård i familjehem (omkostnadsdelen)
vårdbidrag för barn med funktionshinder (omkostnadsdelen)
bidragsförskott
underhållsbidrag

Normer för beräkning av egna företagares inkomster görs med utgångspunkt från den sjukpenninggrundande
inkomsten som Försäkringskassan fastställt, samt föregående års taxering.
När det gäller platsinnehavare som arbetar utomlands men är folkbokförd på samma adress som den andra
platsinnehavaren, räknas båda platsinnehavarnas inkomster med i hushållets gemensamma inkomst. Detta gäller
oavsett i vilket land inkomsten beskattas.

10.2. Betalningsvillkor
Avgiften betalas månadsvis och debiteras 12 månader per år. Avgiften räknas om till en avgift per kalenderdag
om en vistelsetid börjar eller slutar under en månad. Avgiften för varje kalenderdag är 1/30 av månadsavgiften.
Fakturan skickas ut i mitten av varje månad och förfaller till betalning i slutet av samma månad. Räkningen avser
innevarande månad. Avgiften betalas från och med barnets placeringsdatum vilket innebär att även
inskolningsperioden debiteras.
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10.3. Syskonrabatt
Ett hushåll betalar avgift för maximalt tre barn som samtidigt är inskrivna i förskola eller fritidshem. För det
yngsta barnet debiteras ordinarie avgift och sedan ges syskonrabatt för barn två och tre. För efterföljande barn
debiteras ingen avgift. Det yngsta barnet räknas som barn 1.

10.4. Avgiftsreducering vid barnets sjukdom
Om barnet har varit sjukt en sammanhängande tid om minst 15 dagar, eller vid särskilda familjeangelägenheter,
kan avgiftsreducering beviljas.
Platsinnehavaren skall själv ansöka om reducering och sjukintyg skall bifogas ansökan. Avgiftsreducering kan
erhållas från dag 15 och beslut fattas av förvaltningschefen på delegation av barn- och utbildningsnämnden.

10.5. Avgift för särlevande vårdnadshavare
Särlevande vårdnadshavare med varsin plats inom förskola eller fritidshem får varsin faktura beräknad på den
sammanlagda inkomsten i respektive hushåll. De sammanlagda avgifterna för de två platserna får inte överstiga
högsta avgiften för en plats.

10.6. Korrigering av avgift
Korrigering av avgiften kan göras i efterhand om det visar sig att felaktiga uppgifter har lämnats av
platsinnehavaren. Om felaktiga uppgifter har lämnats av platsinnehavaren och detta har föranlett lägre avgift
korrigeras detta vid nästkommande månads debitering, och i detta fall kan kommunen också överväga att göra en
polisanmälan för bedrägeri.
Om felaktiga uppgifter har lämnats av platsinnehavaren och detta har föranlett för hög avgift får
platsinnehavaren själv ansöka om återbetalning från kommunen och denna ansökan skall göras skriftligen.
Återbetalning görs dock inte om platsen har nyttjats på felaktiga grunder.

10.7. Obetalda avgifter
Vid obetalda avgifter går först en påminnelse ut till räkningsmottagaren. Om avgiften fortfarande inte regleras
går kravet vidare till inkasso och vid två obetalda fakturor skickas ett beslut om uppsägning av platsen till
platsinnehavaren.

11. Lämna uppgifter till kommunen
Genom att tacka ja till en plats i förskola eller fritidshem förbinder sig platsinnehavaren att tillhandahålla
kommunen korrekta uppgifter som möjliggör administrering och debitering av platsen. Platsinnehavaren
förbinder sig till att lämna dessa uppgifter och att hålla uppgifterna uppdaterade, omgående och utan begäran
från kommunen.

11.1. Inkomstuppgift
Inkomstuppgift skall lämnas via e-tjänsten Hypernet så snart inloggningsuppgifter tillhandahållits
platsinnehavaren. Ändring av inkomst ska göras omgående och utan begäran från kommunen. Kommunen kan
begära att få inkomstredovisningen styrkt, och kontroll av inlämnade inkomstuppgifter kan göras hos
arbetsgivare, Försäkringskassan eller skattemyndigheten.
Alla uppgifter om inkomst ska anges som bruttoinkomst per månad.
I de fall platsinnehavaren inte har någon inkomst alls skall även detta anges.
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I de fall ingen inkomstuppgift finns lämnad tas den högsta avgiften ut.
Inkomstuppgiften skall uppdateras minst en gång per år, oavsett om ändring skett eller inte. Om mer än ett år har
gått utan att uppdatering skett tas den högsta avgiften ut.

11.2. Uppgift om familjebild
Avgiftstaxan gäller för både ensamstående och gifta platsinnehavare, och sammanboende med gemensamma
barn likställs med gifta personer. För sammanboende personer som inte har gemensamma barn ligger bådas
inkomster ändå till grund för avgiften. Barn i familjehem betraktas som egna barn vid avgiftsbedömningen.
För att avgiften skall beräknas korrekt är det därför viktigt att rätt uppgifter om familjeförhållanden finns
registrerade. Detta ska göras av platsinnehavaren så snart denne har erhållit inloggningsuppgifter till e-tjänsten
Hypernet, och ändrade familjeförhållanden ska registreras omgående och utan begäran.

11.3. Uppgift om grund för placering
Rätten till förskola och fritidshem påverkas av platsinnehavarens sysselsättning och omständigheter. Därför
krävs att platsinnehavaren lämnar uppgifter om vad det är som utgör grunden för placeringen i förskole eller
fritidshem. Denna grund kan vara en av följande:
• Arbete/studier
Anges när platsinnehavaren arbetar eller studerar. En förändring i platsinnehavarens sysselsättning som
medför att grunden för placeringen är Arbete/studier skall registreras så snart platsinnehavaren får kännedom
om anställningen eller antagningen till studier.
• Arbetssökande
Anges när platsinnehavaren är arbetslös och aktivt arbetssökande. En förändring i platsinnehavarens
sysselsättning som medför att grunden för placeringen är Arbetssökande skall registreras så snart
platsinnehavaren får kännedom om anställningens eller studiernas upphörande.
• Föräldraledighet
Anges när platsinnehavarens är föräldraledig. En förändring i platsinnehavarens sysselsättning som medför
att grunden för placeringen är Föräldraledighet skall registreras senast två månader innan den planerade
föräldraledigheten börjar.
• Allmän förskola
Anges när barnet är mellan 3-5 år och endast skall vistas på förskolan de 15 timmar per vecka som
verksamhetsformen Allmän förskola tillåter. En förändring i platsinnehavarens sysselsättning som medför att
grunden för placeringen är Allmän förskola skall registreras snarast.
• Barnets eget behov

Anges när det är barnets eget behov som utgör grunden till behovet av plats i förskola eller
fritidshem. I det fall barnets eget behov anges här, görs en särskild prövning av rätten till plats,
enligt punkt 3.5.

Uppgifter om grund för placering lämnas inledningsvis i ansökan om plats. Platsinnehavaren uppdaterar sedan
uppgifterna omgående och utan begäran av kommunen genom e-tjänsten Hypernet som hittas via Vingåkers
kommuns hemsida.

11.4. Barnets schema
För information om detta, se punkt 10.1.
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12. Försäkring
Alla barn i förskola och fritidshem är försäkrade genom kommunen, såväl i förskola och fritidshem som under
fritid och lov.

12.1. Om en skada inträffar
•
•

•
•
•
•
•
•

Sök läkare eller tandläkare.
Vid skada ska ifylld skadeanmälan snarast sändas till Svedea på adress, se nedan. Skadeblanketter och
skaderelaterad information finns på Svedeas hemsida, www.svedea.se/foretagsforsakring. Vid akuta
skadehändelser och frågor gällande skador går det bra att kontakta Svedea via telefon 0771-160 199
eller mail skadorforetag@svedea.se
Det är viktigt att det tydligt framgår hur olycksfallet gått till. Vid tandskada kontaktas Folktandvården.
Intyg från tandläkare behövs inte för barn och ungdomar. Ange på skadeanmälan vilken tand som
skadats.
Om ett barn behöver taxi till och från förskola eller fritids på grund av olycksfallet ska intyg begäras
från behandlande läkare. Av intyget ska framgå under vilken tid som transportbehovet föreligger.
Innan taxiresor till och från skolan beställs ska försäkringsbolaget kontaktas.
Resekostnader till och från behandlingen ersätts i första hand av Region Sörmland.
Kasta inte skadade kläder eller andra föremål innan försäkringsbolaget godkänt det.
Kom ihåg att spara alla originalkvitton

13. Övrigt
13.1. Tolkning och tillämpning
Tolkning och tillämpning av dessa regler avgörs av barn- och utbildningsnämnden, som äger rätt att göra
justeringar av reglerna. Vid tveksamheter om hur reglerna skall tolkas och tillämpas är det berörda tjänstemäns
ansvar att påtala dessa tveksamheter för barn- och utbildningsnämnden för avgörande. Berörda tjänstemän
ansvarar också för att dessa regler anpassas till aktuella förhållanden och föreslår barn- och utbildningsnämnden
att besluta om eventuella förändringar.

13.2. Hantering av personuppgifter
Barn- och utbildningsförvaltningen sparar och behandlar personuppgifter om barnet och platsinnehavaren, så
som exempelvis kontaktuppgifter, familjeförhållanden och inkomstuppgifter. Syftet med behandlingen är att
kunna administrera barnets plats och debitera avgiften för platsen.
Utöver de uppgifter som platsinnehavaren själv lämnar, exempelvis vid ansökningsprocessen, samlas även
uppgifter in från Skatteverkets folkbokföringsregister samt från förskolan eller fritidshemmet.
Vid all behandling av personuppgifter tillämpas gällande integritetslagstiftning, och detta sker i enlighet med
Vingåkers kommuns riktlinjer för behandling av personuppgifter. Dessa riktlinjer finns att läsa i sin helhet på
Vingåkers kommuns hemsida.

13.3. Hantering av skyddade personuppgifter
I de fall platsinnehavaren lämnar uppgifter om personer med skyddade personuppgifter till kommunen för att
möjliggöra barnets placering registreras dessa uppgifter inte i kommunens e-tjänster. Dessa uppgifter hanteras
utifrån tydliga fastslagna rutiner och med begränsad tillgång inom förvaltningen.
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13.4. Klagomål och synpunkter
För att lämna klagomål och synpunkter på barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter finns en funktion
för detta på kommunens hemsida. Synpunkterna registreras i ärendehanteringssystemet, utreds och följs upp i
den berörda verksamheten och redovisas också för barn– och utbildningsnämnden.
För att lämna klagomål och synpunkter på fristående verksamheter är det möjligt att vända sig antingen direkt till
anordnaren eller till kommunen.
För att lämna klagomål och synpunkter på behandlingen av personuppgifter kan tillsynsmyndigheten
Datainspektionen kontaktas.

13.5. Tystnadsplikt och sekretess
All personal i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem har tystnadsplikt. Detta innebär att de inte har rätt att
för någon yppa något om barnen eller deras personliga förhållanden utan platsinnehavarens medgivande. Det kan
gälla allt från fysiska och psykiska sjukdomar till sociala och ekonomiska problem.
Förbudet att avslöja känsliga uppgifter och förhållanden gäller såväl muntliga uppgifter som uppgifter i
handlingar, det vill säga olika slags skriftlig dokumentation på förskolan eller fritidshemmet.

13.6. Anmälningsplikt
Oavsett tystnadsplikt eller sekretess har all personal i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem
anmälningsplikt till socialtjänsten. Detta innebär att personal som misstänker att ett barn far illa enligt 14 kap. 1
§ socialtjänstlagen är ålagd att anmäla detta till socialtjänsten.
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14. Bilagor
Bilaga 1: avgiftsnivåer för maxtaxa
Avgift med maxtaxa för barn i förskola:
Barn nr 1

3% av inkomsten

Barn nr 2

2% av inkomsten

Barn nr 3

1% av inkomsten

Barn nr 4

ingen avgift

Avgift för maxtaxa för barn i fritidshem:
Barn nr 1

2% av inkomsten

Barn nr 2

1% av inkomsten

Barn nr 3

1% av inkomsten

Barn nr 4

ingen avgift

Ordinarie taxa för fritidshem gäller för lovomsorg.
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-10

xx (xx)

BoU §

BU 2021/31

Lokaler för Marmorbyns skola och fritidshem
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om en
nybyggnation av lokaler för Marmorbyns skola och fritidshem.
Sammanfattning av ärendet
De lokaler som barn- och utbildningsnämnden hyr för att bedriva skol- och
fritidshemsverksamhet i Marmorbyn är i dåligt skick vilket gör att miljön för elever
och personal har allvarliga brister.
För att verksamhet skall kunna bedrivas krävs att lokalerna möter gällande lagkrav.
För att uppnå detta måste lokalerna antingen byggas om och renoveras, eller så måste
en ny byggnad uppföras.
Hyreshöjning vid ombyggnation och renovering
Hyreshöjning vid nybyggnation

634 749 kr/år
397 964 kr/år

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-02-12
Bilaga, Lokaler för skola och fritidshem i Marmorbyn
Bilaga, Kostnadsredovisning Marmorbyn, nybyggnad
Bilaga, Kostnadsredovisning Marmorbyn, ombyggnad
Bilaga, Mejl, Förtydligande hyror – Marmorbyn
Bilaga, Besiktningsrapport, Skadeteknik
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Rektor för Marmorbyns skola och fritidshem
Vingåkers kommunfastigheter AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1 (10)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-02-12
Handläggare

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

BU 2021/31

Lokaler för skola och fritidshem i Marmorbyn
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att
1.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om en
nybyggnation av lokaler för Marmorbyns skola och fritidshem.

Sammanfattning av ärendet
De lokaler som barn- och utbildningsnämnden hyr för att bedriva skol- och
fritidshemsverksamhet i Marmorbyn är i dåligt skick vilket gör att miljön för elever
och personal har allvarliga brister.
För att verksamhet skall kunna bedrivas krävs att lokalerna möter gällande lagkrav.
För att uppnå detta måste lokalerna antingen byggas om och renoveras, eller så måste
en ny byggnad uppföras.
Hyreshöjning vid ombyggnation och renovering
Hyreshöjning vid nybyggnation

634 749 kr/år
397 964 kr/år

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av barn- och utbildningsförvaltningen. Underlag och
kostnadsberäkningar har inhämtats från Vingåkers kommunfastigheter AB.
Kommunledningsförvaltningen har bistått förvaltningen vid beredningen av ärendets
ekonomiska delar, och kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen har bistått
beredningen genom inspektion av lokalerna.
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
Under flera år har de lokaler som barn- och utbildningsnämnden hyr för skol- och
fritidshemsverksamhet i Marmorbyn haft brister som gör att lokalerna inte möter
tillämpliga lagkrav. Diskussioner har förts om åtgärder för att komma till rätta med
detta, men ett beslut har inte fattats vilket gjort att antalet brister med tiden ökar
istället för att minska.
Som huvudman för verksamheten i Marmorbyn har barn- och utbildningsnämnden det
yttersta ansvaret för att utbildningen i skola och fritidshem genomförs i lokaler som
medför att syftet med utbildningen kan uppfyllas.1 Barn- och utbildningsnämnden är
också ytterst ansvariga för att arbetsmiljölagen följs i verksamheten.2
Förvaltningens ståndpunkt
Barn- och utbildningsförvaltningen anser att en nybyggnation är det lösningsalternativ
som är att föredra, och anledningarna till det går helt i linje med Kommunfullmäktiges
övergripande mål om ekonomi i balans, skola, landsbygdsutveckling och hållbar
tillväxt:
- nybyggnationen är mer kostnadseffektiv än alternativet.
- att bygga nytt ger möjlighet att utforma byggnaden för att passa modern
undervisning och krav på arbetsmiljö för elever och personal.
- en nybyggnation ger kommunen större möjligheter att möta det ökade
elevunderlag som förväntas utifrån den ökade inflyttningen till både
Marmorbyn och Baggetorp.
- en ny byggnad är energibesparande och både byggnadsteknik och materialval
kan göras utifrån ett hållbarhetsperspektiv i större utsträckning än vad som
medges vid ombyggnad och renovering.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär i slutänden att en ny byggnad för skola och fritidshem uppförs i
Marmorbyn. Ett sådant bygge medför att årshyran ökar med 397 964 kronor per år,
och för att kunna täcka kostnaderna behöver barn- och utbildningsnämnden få utökad
budgetram från Kommunfullmäktige.
En nybyggnation medför också behov av en investeringsbudget 2022. Dessa medel
skall täcka kostnader för bland annat möbler och utrustning, lås och larm, ITutrustning, belysning och flyttkostnader.
Bilagor
Måluppfyllelse av kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Lokaler för skola och fritidshem i Marmorbyn
Kostnadsredovisning Marmorbyn nybyggnad
Kostnadsredovisning Marmorbyn ombyggnad
Mejl – Förtydligande hyror Marmorbyn
Besiktningsrapport, Skadeteknik
1
2

2 kap 35 § Skollagen (SFS 2010:800)
Arbetsmiljölag (SFS 1977:1160)
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Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Barn- och utbildningsnämnden
Rektor för Marmorbyns skola och fritidshem
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.

En nybyggnation innebär det mest
kostnadseffektiva alternativet för att åtgärda
bristerna.

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.

En nybyggnation innebär större möjligheter
att möta det ökade elevunderlag som
förväntas utifrån den ökade inflyttningen till
Marmorbyn och Baggetorp.

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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En nybyggnation innebär att utbildningen i skola
och fritidshem i Marmorbyn kan genomföras i
lokaler som gör det möjligt att uppfylla syftet med
utbildningen i enlighet med Skollagen.
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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 Marmorbyns skola och fritidshem.

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?

Detta perspektiv är inte aktuellt för just den fråga detta ärende handlar om.
4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?

Barnets bästa och barnets roll som rättighetsbärare har varit utgångspunkt för
ställningstagandet i detta ärende.
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Lokaler för skola och fritidshem i Marmorbyn
Bilaga till ärende BU 2021/31
De lokaler som skolan och fritidshemmet i Marmorbyn finns i är i dåligt skick vilket
gör att arbetsmiljön för barn, elever och personal har allvarliga brister.
Brister och åtgärder
Under åren 2019–2021 har omfattande brister gällande lokalerna för skola och
fritidshem i Marmorbyn beskrivits i protokoll från fysiska skyddsronder och
brandskyddsinspektioner, samt skaderapporter och analysresultat. De identifierade
bristerna finns bland annat inom områdena tillgänglighet, brandskydd och utrymning,
fuktskador, utrymmesbrist, felaktiga elinstallationer och ventilation.
Skyddsombudet vid Marmorbyns skola och fritidshem har förberett en anmälan till
Arbetsmiljöverket. Ombudet har för avsikt att skicka in anmälan om beslut om
åtgärder inte fattas. De åtgärder som krävs för att komma till rätta med bristerna är,
bland andra, följande:
•
•
•
•
•

•

En fullständig uppgrävning med
nya avlopp och dränering
En hiss för tillgänglighet mellan
våningsplanen
Installation av handikapptoalett
Utrymningsvägar enligt
Brandskyddsmyndighetens
protokoll
Golvbrunn behövs i samtliga
städförråd
Ventilation ska vara
dimensionerad efter
verksamheten och antalet
personer i lokalen

•
•
•
•
•

En undersökning och eventuella
åtgärder måste genomföras efter
takläckage
Syslöjdssalen bör omedelbart
stängas för undervisning
Godkänd nödutgång
Toaletterna måste anpassas så att
eleverna kan känna sig trygga att
gå på toaletten
De fuktproblem som finns i
suterrängväggen måste åtgärdas

Lösningsalternativ
För att verksamhet skall kunna bedrivas krävs att lokalerna möter gällande lagkrav.
För att uppnå detta måste lokalerna antingen byggas om och renoveras, eller så måste
en ny byggnad uppföras.
1. Ombyggnation och renovering
Vingåkers kommunfastigheter AB har lämnat en kostnadskalkyl för
ombyggnad av lokalerna. Kalkylen innehåller kostnader för de
byggnadstekniska åtgärder som krävs: nytt värmesystem med bergvärme, hiss
i anslutning till entré på innergård, ventilationsanläggning inklusive
styrsystem, nya ytskikt i samtliga utrymmen, nya entréer enligt skiss, samt
åtgärdande av yttertak. Det är fastighetsbolaget som ansvarar för
ombyggnationen.
Enligt den beräkning som fastighetsbolaget har lämnat till barn- och
utbildningsförvaltningen utgör den renovering av befintliga lokaler som
behöver komplettera ombyggnationen cirka 50 procent av åtgärderna.
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Det är Vingåkers kommunfastigheter AB som bekostar renoveringen. Enligt
hyresavtal ska barn- och utbildningsnämnden stå för ombyggnadskostnader.
2. Nybyggnation
Den nya byggnaden innebär en skola i två plan med fyra klassrum,
personalutrymmen, rum för slöjd, skolsköterska, kurator, bibliotek, bild och
allmänna utrymmen. Byggnaden uppförs på skolgårdens grusplan vilket gör
att den befintliga skolan kan hållas öppen under produktionstiden och rivs
först när den nya byggnaden står klar. Befintlig utemiljö anpassas för nya
skolans behov. Produktionstiden för den nya skolan bedöms till 10 månader
och planen beräknas inte medföra några evakueringskostnader.

Jämförelse av kostnader
Nuvarande hyra
Hyra efter ombyggnation och renovering
Hyra efter nybyggnation

1 720 204 kr/år
2 354 953 kr/år
2 118 168 kr/år

Dessa siffror visar att den nuvarande hyran ökar med 634 749 kr/år vid ombyggnation
och renovering, och med 397 964 kr/år vid nybyggnation.
Observera att i det fall ombyggnation och renovering genomförs gäller den
ovanstående årshyran, 2 354 953 kr, under de första 20 åren. Efter detta återgår hyran
till den ursprungliga hyra 1 720 204 kr per år, plus hyreshöjning enligt avtal.
Alla kostnader ovan är exklusive moms, och de är också uppskattade kostnader som
kan komma att justeras.
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Kostnadsredovisning för nybyggnad av Marmorbyns skola, Vingåker
Förutsättningar
Nybyggnad av skola i 2 plan med 4 klassrum, personalutrymmen, rum för slöjd,
skolsköterska, kurator , bibliotek/bild och allmänna utrymmen i Marmorbyn. Nya skolan
byggs på befintliga grusplanen. Den befintliga skolan hålls öppen under produktionstiden och
rivs när den nya är klar. Befintlig utemiljö anpassas för nya skolans behov. Produktionstiden
för den nya skolan bedöms till 10 mån. Inga evakueringskostnader.
Kostnadskalkyl kr / m2 BTA Byggnad exkl mervärdesskatt
Byggherrekostnader
Markarbeten för hus
Byggentreprenad

700:1 250:17 500:Summa:

Utvändig mark, planteringar, gräsytor, gångar, asfalt, stängsel behov
Beräknad yta 4000m2 x 800:Kostnad för eventuell lekutrustning tillkommer.
Rivningskostnad av befintlig byggnad

1 (1)

19 450:-

3 200 000:1 200 000:1 500 000:-
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Ombyggnad Marmorbyns Skola
Sammanställning för byggnadstekniska åtgärder efter genomgång på plats samt enligt förslag
redovisade för ny planlösning på ritningar/skisser. Nytt värmesystem med bergvärme. Hiss
anordnas i anslutning till entré på innergård. Ventilationsanläggning inkl styrsystem byggs om
för ny planlösning och användning. Nya ytskikt i samtliga utrymmen. Nya entréer enligt skiss.
Yttertak åtgärdas.
Kostnadskalkyl kr / m2 BTA exkl mervärdesskatt
Byggherrekostnader
Markarbeten, entréer, hiss, anpassning
Byggentreprenad
Vatten och värme
Luftbehandling
El-arbeten
Styr

800:800:7 900:3 850:900:800:75:Summa:

1 (1)

15 125:-
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Från: Fredrik Fundberg <fredrik.fundberg@vingaker.se>
Skickat: den 10 februari 2021 16:33
Till: My Zinderland <My.Zinderland@vingaker.se>
Ämne: Sv: Förtydligande hyror - Marmorbyn
Hej My
Nu ska jag försöka göra detta tydligt. Jag vill påpeka att detta är uppskattade kostnader och vi kan
inte med 100%säkerhet lova exakt dessa kostnader.
Förra året betalade ni 1 720 204 kr/år ex moms
Om vi bygger om/renoverar enligt önskemål kommer denna kostnad landa på ca15 820 750 kr och
halva kostnaden är renovering vilket vi bekostar. Denna kostnad reglerar vi med ett tilläggsavtal som
löper under 20 år och kostar 634 749 kr/år ex moms vilket ger en totalkostnad på 2 354 953kr/år ex
moms i 20 år och därefter går det tillbaka till tidigare avtal 1 720 204 plus hyreshöjningarna enligt
avtal.
Väljer ni att bygga ny skola och riva gamla huvudbyggnaden kommer kostnaden att bli 2 118 168kr/år
ex moms och vi skriver ett nytt hyresavtal där framtida hyreshöjningar regleras med index.
Har du flera frågor så kan du ringa på min mobil 0708560407
Med vänlig hälsning
Fredrik Fundberg

Besöksadress: Köpmangatan 13, 640 30 Vingåker
Telefon: 0151-462006 Växel: 0151-462000
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-10

BoU §

xx (xx)

BU 2021/32

Yttrande om ansökan från Curt Nicolin Gymnasiet AB på
remiss från Skolinspektionen
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna bilaga Remissvar till
Skolinspektionen, BU 2021/32 som remissvar i Skolinspektionens ärende
2021:635 avseende ansökan från Curt Nicolin Gymnasiet AB.
Sammanfattning av ärendet
Vingåkers kommun har givits möjlighet att lämna ett yttrande om den ansökan om
utökning av verksamheten i Curt Nicolin Gymnasiet AB i Finspångs kommun som
lämnats in till Skolinspektionen.
Ur Vingåkers kommuns perspektiv förutsätts inga ekonomiska, organisatoriska eller
pedagogiska konsekvenser uppstå på lång sikt vid start av utbildningen då ingen
gymnasieskola finns i Vingåker.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-02-12
Bilaga, Remiss från Skolinspektionen
Bilaga, Remissvar till Skolinspektionen, BU 2021/32
Beslutet skickas till
Skolinspektionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-02-12
Handläggare

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

BU 2021/32

Yttrande om ansökan från Curt Nicolin Gymnasiet AB på
remiss från Skolinspektionen
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna bilaga Remissvar till
Skolinspektionen, BU 2021/32 som remissvar i Skolinspektionens ärende
2021:635 avseende ansökan från Curt Nicolin Gymnasiet AB.
Sammanfattning av ärendet
Vingåkers kommun har givits möjlighet att lämna ett yttrande om den ansökan om
utökning av verksamheten i Curt Nicolin Gymnasiet AB i Finspång som lämnats in till
Skolinspektionen.
Ur Vingåkers kommuns perspektiv förutsätts inga ekonomiska, organisatoriska eller
pedagogiska konsekvenser uppstå på lång sikt vid start av utbildningen, då ingen
gymnasieskola finns i Vingåker.
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
Skollagens 2 kap 5 § slår fast att i det fall en enskild huvudman ansöker om att bedriva
utbildning i gymnasium skall följderna i närliggande kommuner för den del av
skolväsendet som anordnas av det allmänna, beaktas. Utifrån detta har Vingåkers
kommun givits möjlighet att lämna ett yttrande om den ansökan om godkännande som
huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola, som lämnats in till
Skolinspektionen från Curt Nicolin Gymnasiet AB i Finspång.
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Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen anser att ett godkännande av ansökan inte skulle medföra några
ekonomiska, organisatoriska eller pedagogiska konsekvenser för skolväsendet i
Vingåkers kommun.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Remissvar till Skolinspektionen, BU 2021/32

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Skolinspektionen

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.

Ett godkännande av ansökan skulle innebära
en utökning av programutbudet för eleverna
vid den aktuella gymnasieskolan. Ett
godkännande av detta remissvar skulle därför
kunna bidra till ökade möjligheter för
gymnasielever från Vingåkers kommun.

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

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

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.
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Genom att bidra till ett utökat programutbud i
Finspång, som Vingåkers kommun har
samverkansavtal med gällande gymnasieutbildning,
kan valmöjligheterna för Vingåkers gymnasieelever
öka, trots att Vingåker inte erbjuder något
gymnasium i kommunen.
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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?

16-åringar i Vingåkers kommun som ska välja och gå gymnasium.
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?

Denna aspekt är inte aktuell i denna fråga.
4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?

Ett utökat utbud av gymnasieprogram bedöms vara barnets bästa. Ett
godkännande av remissvaret innebär därför att barnets bästa sätts i främsta
rummet.
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Från: RES-Friskolor <tillstand@skolinspektionen.se>
Skickat: den 5 februari 2021 16:14
Till: post@kommun.finspong.se; kommun@askersund.se; kommun@hallsberg.se;
kommunledningsforvaltning@katrineholm.se; kommun@linkoping.se; motala.kommun@motala.se;
norrkoping.kommun@norrkoping.se; kommun@nykoping.se; kommun@oxelosund.se; Kommunstyrelsen
<kommunstyrelsen@vingaker.se>; kommun@orebro.se
Kopia: magnus.ekenblom@cng.se
Ämne: Remiss: Dnr: 2021:635 Ansökan från Curt Nicolin Gymnasiet AB

Remiss från Skolinspektionen
Curt Nicolin Gymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Curt Nicolin Gymnasiet i Finspångs kommun fr.o.m.
läsåret 2022/2023.
Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Ansökan utan
bilagor bifogas.
Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga underlag för att Skolinspektionen
ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för
den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet).
Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2021. Under maj 2021 kommer
därför Skolinspektionen begära in årets slutliga antagningsstatistik till gymnasieskolan.

Kommunens yttrande
Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka
ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av
utbildningen. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. Bifoga även uppgift om vilka kommuner/förbund ni har
samverkansavtal med.
För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan medföra
bör kommunen även bifoga följande:
1.
2.

En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (år 2021-2026).
En sammanställning över antalet kommunala och fristående gymnasieskolor i kommunen som idag
erbjuder nedanstående program och inriktningar:
Det nationella teknikprogrammet med inriktningen informations- och medieteknik
3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och inriktning (se
ovan) vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor i kommunen.
4. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökt program och inriktning läsåret 2021/2022 samt om
möjligt läsåret 2022/2023.

Remissvar
Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara
Skolinspektionen tillhanda senast den 7 maj 2021.
E-postadress: tillstand@skolinspektionen.se.
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Vänligen ange ansökans dnr 2021:635 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar hos Skolinspektionen
ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara märkt med aktuell ansökans
diarienummer.

På Skolinspektionens vägnar
Sofia Johansson
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Remissvar till Skolinspektionen, BU 2021/32
Gällande ansökan från Curt Nicolin Gymnasiet AB (Dnr: 2021:635)
Konsekvensbeskrivning
Ur Vingåkers kommuns perspektiv förutsätts inga ekonomiska, organisatoriska eller
pedagogiska konsekvenser uppstå på lång sikt vid start av utbildningen, då ingen
gymnasieskola finns i Vingåker.

Samverkansavtal
Vingåkers kommun har samverkansavtal med följande kommuner:
•
•
•
•
•
•
•

Flen
Katrineholm
Nyköping
Oxelösund
Norrköping
Finspång
Sydnärkes utbildningsförbund (Hallsberg)

1. Befolkningsprognos
En prognos över antal 16-åringar i kommunen år 2021–2026:
År
2021
2022
2023
2024
2025
2026

Antal
elever
113
123
110
106
112
116

Källa: Befolkningsprognos 2019–2033 Vingåkers kommun, Statisticon Statistics and research

2–4. Gymnasieskola i Vingåkers kommun
I Vingåkers kommun finns ingen kommunal eller fristående gymnasieskola.

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-10

BoU §

xx (xx)

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, 2021-03-03

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-10

xx (xx)

BoU §

Delgivningar
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden tar del av delgivningarna och lägger dem till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
BU 2021/25 - Beslut om återrapportering av åtgärder för näringslivet med
anledning av covid-19
KF § 4 – Kommunfullmäktige har 2021-02-08 beslutat om återrapportering av
åtgärder för näringslivet med anledning av Covid-19.
Punkt 3: Kommunfullmäktige reserverar medel för att täcka eventuella intäktsbortfall
för nämnder och kommunala bolag med anledning av detta beslut. Detta gäller inom
ramen för den buffert in 5,0 mkr som avsatts i budget 2021 och som kommunstyrelsen
förfogar över.
BU 2021/34 - Beslut - Svar på revisionsrapport om granskning av hantering av
bilar
KS § 16 – Kommunstyrelsen har 2021-01-25 beslutat om svar på revisionsrapport om
granskning av hantering av bilar.
Punkt 3: Kommunstyrelsen beslutar att uppföljning av hanteringen av kommunens
bilar läggs in samtliga nämnders internkontrollplan, efter att kommunövergripande
regler och riktlinjer antagits.
BU 2021/44 – Beslut om kommunstyrelsens nämndplan för 2021 och planperiod
2022–2023
KS § 11 – Kommunstyrelsen har 2021-01-25 beslutat att anta nämndplan 2021 och
planperiod 2022–2023

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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