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11. Resursfördelningsmodell för 2021
12. Svar på medborgarförslag om att behålla fritidsverksamhet i Baggetorp
13. Svar på motion, samt på medborgarförslag om stipendium i högstadieverksamheten
14. Yttrande om utbildningsdepartementets utredning - Bättre möjligheter för elever att nå
kunskapskraven - aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med
intellektuell funktionsnedsättning
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

2021-05-19

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

2021-05-19

xx (xx)

BoU §

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-19

xx (xx)

BoU §

Information om värdegrund
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunikationschefen informerar om kommunens värdegrund.
Kommunens värdegrund fungerar som en kompass för hur arbetet ska utföras. Den är
gemensam för alla verksamheter och bidrar till att stärka Vingåkers kommun.
Värdegrunden består av följande ord:
•
•
•
•

Våga
Ansvar
Respekt
STOLT

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-19

xx (xx)

BoU §

Information från barn- och utbildningsförvaltningen
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschefen informerar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-19

BoU §

xx (xx)

BU 2021/81

Information inför läsår 21/22
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Information om antal barn och elever vårterminen 2021 samt prognos för läsåret 21/22
i verksamheterna i Vingåkers kommun. Förvaltningen gör varje vår en inventering av
förutsättningar och ekonomiska ramar inför kommande läsår för att kunna använda de
resurser som finns på bästa sätt.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-04-22

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-04-22
Handläggare

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

BU 2021/81

Information inför läsår 21/22
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Antal barn och elever vårterminen 2021 samt prognos för läsåret 21/22 i
verksamheterna i Vingåkers kommun

Enhet
Slottsskolan 7-9
Högsjö
Förskolaklass
Åk 1-6
Marmorbyn
Förskoleklass
Åk 1-6
Slottsskolan F-6
Förskoleklass
Åk 1-6
Sävstaskolan
Förskoleklass
Åk 1-6
Totalt skola i
Vingåkers kommun
Österåkersbygden
Förskoleklass
Åk 1-6

Prognos
Elevantal elevantal
vt-21
ht-21
282
258

Skillnad
-24

12
48

6
55

-6
7

19
84

19
93

0
9

53
220

29
230

-24
10

37
258

44
267

7
9

1013

1001

-12

7
43

7
44

0
1
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Andra kommuner
Förskoleklass
Åk 1-6
Åk 7-9

3
56
99

3
45
91

0
-11
-8

Fritidshem
Högsjö
Marmorbyn
Slottet
Sävstaskolan

30
62
120
94

32
70
130
131

2
8
10
37

Totalt fritidshem i
Vingåkers kommun
Österåkersbygden
Annan kommun

306
37
11

363
38
10

57
1
-1

Förskola
Vingåkers kommun
Trollkojan
Annan kommun

459
20
15

477
20
15

18
0
0

Kulturskolan

290

350

60

Gymnasiet

393

404

11

Grundsärskola

19

21

2

Gymnasiesärskola

10

12

2

Detta är vår prognos i nuläget. Elever kan komma att välja friskola eller annan
kommun samt välja tillbaka till Vingåkers kommun. Gymnasiet och särskolan kan
också förändras.
Totalt är det något färre elever i grundskolan till nästa läsår och det är högstadiet som
står för den största minskningen.
En stor kull i årskurs 9 slutar (101 st) och fylls på med relativt få elever från årskurs 6
(75 st). 12 elever från Marmorbyns skola förväntas välja Katrineholms kommun.
I övriga skolor är elevantalet relativt konstant.
Fritidshemmen får fler barn eftersom de yngre barnen är fler än de äldre som slutar.
Inom förskolan förväntas barnantalet öka.
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Kulturskolan har minskat från höstterminen 2020, då antalet bokade kursplatser var
351 st. Anledningen är att gruppundervisning ställts in på grund av coronapandemin
och därmed uteblivna större projekt. En positiv utveckling förväntas till hösten -21, då
läget i samhället förhoppningsvis har återgått till det mer normala.
Inom gymnasiet tror vi på en ökning. I nuläget går 11 elever i åk 4, men det är för
tidigt att säga hur många det blir till hösten.
Lokaler
Slottsskolan F-6 är trångbodda och måste så vara även under läsåret 20/21 då
förskolan, som är inhyst i skolans lokaler, inte har någon annanstans att ta vägen i
nuläget. Det finns ett stort behov av en ny förskola på norr för att skolan ska kunna få
tillbaka sina lokaler och ge både personal och elever bättre förutsättningar för
gruppdelningar, förberedelsegrupp mm.
Fritidshemmet behöver också få en egen lokal där de kan ha sin verksamhet och ge
barnen större utrymme för vila och avkoppling än som är möjligt i nuläget.
Marmorbyns skola fortsätter i slitna lokaler i väntan på nybyggnation. Nämnden har
tagit beslut om att föreslå kommunfullmäktige att besluta om en ny skola. Den kan stå
färdig tidigast höstterminen 2022.
Högsjö skola är sliten, men det finns i nuläget ingen plan för
renovering/ombyggnation.
Grändens förskola är utdömd och en ny kommer att byggas under 2022.
Rekryteringsbehov
2 stycken barnskötare blir klara med sin utbildning till förskollärare.
I grundskolan finns behov av fritidspedagog, 2 lärare till åk 1-3 och 2 lärare till
förberedelsegrupper. Högstadiet behöver ämneslärare idrott, tyska, slöjd, NO och
hemkunskap.
Elevhälsan har behov av en kurator.
Ekonomi
Eftersom det är övertalighet inom vissa verksamheter kommer höstterminen börja med
ett underskott för hela förvaltningen. Neddragningar kommer göras inför nästa läsår
för att minska underskottet.
Effektiviseringar
Ledning
Hela 2021
Ht-21

1,0 biträdande rektor
0,4 biträdande rektor

Administration
Ht-21
0,2 skoladministratör + viss minskning under vt-21
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Förskola
Anställningsstopp av barnskötare och assistenter
Eventuellt ta emot omplaceringar från grundskola
Sommarsammanslagning 4 veckor
Grundskola
Visstidsanställningar upphör
Viss effektivisering av klasstrukturer
Fritids
Sommarsammanslagning 4 veckor
Befarade konsekvenser och utmaningar
Risk för att redan högt belastad personal blir ännu mer belastad med sjukskrivningar
som följd.
Risk för sjunkande elevresultat.
En utmaning att få en lugn arbetsmiljö på Slottsskolan F-6 på grund av trångboddhet
och personalneddragningar.
Utmaning att rekrytera behörig personal till Högsjö, vilket kan påverka elevernas
resultat.
Svårt att använda tillfälliga vikarier med de nya LAS-reglerna och tidigare inlasning,
vilket medför högre belastning på ordinarie personal.
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
Förvaltningen gör varje vår en inventering av förutsättningar och ekonomiska ramar
inför kommande läsår för att kunna använda de resurser som finns på bästa sätt.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till
handlingarna.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet att lägga informationen till handlingarna innebär inga ekonomiska
konsekvenser.
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Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Beslutet skickas till
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.

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.

Till att få en ekonomi i balans inför 2022.

Ge barn och elever de bästa förutsättningarna
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.

Ungdomar som klarar sin skolgång har bättre
förutsättningar att kunna försörja sig och få ett gott
liv.

"[Klicka och skriv]"

Att ge barn och elever bra förutsättningar i förskolan
och skolan gynnar deras hälsa.
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Ungdomar som klarar sin skolgång har bättre
förutsättningar att kunna försörja sig och få ett gott
liv.

"[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]"

17

vingaker.se

12 (12
)

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 i förskola och skola.

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

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

Att se över behov och resurser och försöka fördela så våra verksamheter blir
så likvärdiga som möjligt.

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

Att se över behov och resurser och försöka fördela så våra verksamheter blir
så likvärdiga som möjligt.
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-19

xx (xx)

BoU §

BU 2021/80

Information om nya lagar inom skolområdet
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Förändringar som träder i kraft 1 april 2021:
• Möjlighet till betyg från årskurs 4
Från och med 1 april 2021 är det möjligt för alla skolor som önskar, att ge eleverna
betyg från årskurs 4. En rektor får besluta att betyg ska sättas i årskurs 4 och 5 i
grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och i årskurs 5 och 6 i specialskolan vid
en skolenhet som rektorn ansvarar för. Lärarna vid den berörda skolenheten ska ges
tillfälle att yttra sig inför ett sådant beslut.
De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 april 2021, vilket gör det möjligt för
rektorer att fatta beslut om tidigare betygssättning inför höstterminen 2021.

Förändringar som träder i kraft 1 juli 2021:
• Nya bestämmelser om entreprenad och samverkan
Ändringarna innefattar bland annat att möjligheten att överlämna fjärrundervisning på
entreprenad utökas, och att distansundervisning får överlämnas på entreprenad.
• Större möjligheter att använda fjärrundervisning och distansundervisning
Från och med den 1 juli 2021 får skolor använda fjärrundervisning inom fler ämnen än
tidigare. Fjärrundervisning får bland annat användas om det inte finns någon behörig
lärare för en viss typ av undervisning eller om det är för få elever i skolan.
Distansundervisning får också användas för en elev som inte kan vara i skolan på
grund av en dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-04-15

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-04-15
Handläggare

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

BU 2021/80

Information om nya lagar inom skolområdet
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Förändringar som träder i kraft 1 april 2021
•

Möjlighet till betyg från årskurs 4
Från och med 1 april 2021 är det möjligt för alla skolor som önskar, att ge
eleverna betyg från årskurs 4. En rektor får besluta att betyg ska sättas i årskurs 4
och 5 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och i årskurs 5 och 6 i
specialskolan vid en skolenhet som rektorn ansvarar för. Lärarna vid den berörda
skolenheten ska ges tillfälle att yttra sig inför ett sådant beslut.
De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 april 2021, vilket gör det möjligt för
rektorer att fatta beslut om tidigare betygssättning inför höstterminen 2021.

Förändringar som träder i kraft 1 juli 2021
•

Nya bestämmelser om entreprenad och samverkan
Ändringarna innefattar bland annat att möjligheten att överlämna
fjärrundervisning på entreprenad utökas, och att distansundervisning får
överlämnas på entreprenad.

•

Större möjligheter att använda fjärrundervisning och
distansundervisning
Från och med den 1 juli 2021 får skolor använda fjärrundervisning inom fler
ämnen än tidigare. Fjärrundervisning får bland annat användas om det inte finns
någon behörig lärare för en viss typ av undervisning eller om det är för få elever i
skolan.
Distansundervisning får också användas för en elev som inte kan vara i skolan på
grund av en dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik.
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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
Ärendet sammanfattar de största och viktigaste regeländringarna på skolområdet för
2021.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen anser att informationen bidrar till att huvudmannen möter lagkravet om
att ha kunskap om förändringar i de lagar och förordningar som styr arbetet inom
barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Beslutet skickas till
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.

Huvudmannen måste ha uppdaterad kunskap
om de lagar och förordningar som styr
arbetet inom nämndens ansvarsområde. Detta
för att kunna säkerställa en likvärdig skola
för alla elever.

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

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

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.
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Inkluderande institutioner är grunden för en god
samhällsstyrning där alla människor är lika inför
lagen. För att detta ska vara möjligt krävs att
beslutsfattande organ har uppdaterad kunskap om
aktuella lagar.
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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 unga som på något sätt är i kontakt med skolväsendet 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?

Beslutet bidrar i förlängningen till att nämnden får information om nya lagar,
vilket i sin tur ökar möjligheten för att barn och elever behandlas likvärdigt.
4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?

Beslutet har ett rättssäkrande syfte, och en rättssäker barn- och
utbildningsorganisation är barnets bästa.
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-19

BoU §

xx (xx)

BU 2018/52

Information om samarbete med Skolverket, Samverkan
för bästa skola
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Sedan 2018 har barn- och utbildningsförvaltningen samarbetat med Skolverket i
Samverkan för bästa skola. Målet med samarbetet är att öka likvärdigheten i
utbildningen och att öka elevernas måluppfyllelse.
Den 19 mars 2021 genomfördes det andra utbildningstillfället i insatsen som berör det
systematiska kvalitetsarbetet. Medlemmar av barn- och utbildningsnämnden och
förvaltningens ledningsgrupp deltog.
Den handledning som både verksamhets- och förvaltningsledning tar emot börjar i
större och större utsträckning rikta in sig på hur grupperna ska fortsätta
utvecklingsarbetet på egen hand när samverkansperioden är över. I mitten av april
påbörjades utvärderingar av alla tre insatserna tillsammans med Skolverket, och dessa
utvärderingar skall resultera i en slutredovisning som ska vara klar sista augusti 2021,
då samarbetet avslutas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-04-15

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-04-15
Handläggare

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

BU 2018/52

Information om samarbete med Skolverket, Samverkan
för bästa skola
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Sedan 2018 har barn- och utbildningsförvaltningen samarbetat med Skolverket i
Samverkan för bästa skola. Målet med samarbetet är att öka likvärdigheten i
utbildningen och att öka elevernas måluppfyllelse.
Den 19 mars 2021 genomfördes det andra utbildningstillfället i insatsen som berör det
systematiska kvalitetsarbetet. Medlemmar av Barn- och utbildningsnämnden och
förvaltningens ledningsgrupp deltog.
Den handledning som både verksamhets- och förvaltningsledning tar emot börjar i
större och större utsträckning rikta in sig på hur grupperna ska fortsätta
utvecklingsarbetet på egen hand när samverkansperioden är över. I mitten av april
påbörjades utvärderingar av alla tre insatserna tillsammans med Skolverket, och dessa
utvärderingar skall resultera i en slutredovisning som ska vara klar sista augusti 2021,
då samarbetet avslutas.

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
Sedan 2018 har barn- och utbildningsförvaltningen samarbetat med Skolverket i
Samverkan för bästa skola. Målet med samarbetet är att öka likvärdigheten i
utbildningen och att öka elevernas måluppfyllelse.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen anser att samarbetet med Skolverket behövs för att hitta och hålla rätt
riktning i arbetet med att utveckla kommunens utbildningsverksamheter för barn och
elever.
Ekonomiska konsekvenser
Denna information innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

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

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

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

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

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

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

33

vingaker.se

5 (9)

Genom samarbetet med Skolverket förbättras
förutsättningarna för kommunen att ge alla barn och
elever i Vingåker en likvärdig utbildning som leder
till hög måluppfyllelse.
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☒

Nej ☐

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

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

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

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

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

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

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

2021-05-19

BoU §

xx (xx)

BU 2021/82

Redovisning av vårens enkäter
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
I barn- och utbildningsnämndens nämndplan för 2021 finns två prioriterade mål. Det
ena är Undervisning och lärande och det andra är Trygghet. Till varje mål finns i
nämndplanen ett antal indikatorer som ska visa i vilken utsträckning vi nått det
uppsatta målet.
Enligt vårt årshjul följer vi upp trygghetsmålet under våren genom en enkät till elever,
personal och vårdnadshavare.
Indikatorerna som handlar om trygghetsmålet är: upplevd trygghet, kränkningar och
studiero/lugn miljö.
I bilagan redovisar vi det sammanlagda resultatet för varje verksamhetsområde.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-04-23
Bilaga, Enkätresultat – Trygghet – vårterminen 2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-04-23
Handläggare

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

BU 2021/82

Redovisning av vårens enkäter
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
I Barn- och utbildningsnämndens nämndplan för 2021 finns två prioriterade mål.
Det ena är Undervisning och lärande och det andra är Trygghet.
Till varje mål finns i nämndplanen ett antal indikatorer som ska visa i vilken
utsträckning vi nått det uppsatta målet. Enligt vårt årshjul följer vi upp trygghetsmålet
under våren genom en enkät till elever, personal och vårdnadshavare.
Indikatorerna som handlar om trygghetsmålet är: upplevd trygghet, kränkningar och
studiero/lugn miljö.
I bilagan redovisar vi det sammanlagda resultatet för varje verksamhetsområde.
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
Båda skolans uppdrag – kunskapsuppdraget och värdegrundsuppdraget – behöver
årligen följas upp för att kunna belysa både vad vi lyckas bra med och vad vi behöver
utveckla i verksamheten. Värdegrundsuppdraget följs upp på flera sätt: utvärdering av
Trygghetsplan kontinuerligt under året, e-tjänster i januari och juni samt enkäter under
våren. Dessa utvärderingar ligger till grund för kvalitetsredovisningen som redovisas i
augusti varje år.
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Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till
handlingarna.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Enkätresultat – trygghet – vårterminen 2021

Beslutet skickas till
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.

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]"

Enkäten visar hur våra barn och ungdomar
har det i förskolan/skolan. Ett underlag som
är viktigt för att vi ska veta vad vi behöver
fortsätta göra och vad vi behöver förbättra.

"[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]"

Enkäten visar hur våra barn och ungdomar har det i
förskolan/skolan. Ett underlag som är viktigt för att
vi ska veta vad vi behöver fortsätta göra och vad vi
behöver förbättra

43

vingaker.se

5 (9)

Enkäten visar hur våra barn och ungdomar har det i
förskolan/skolan. Ett underlag som är viktigt för att
vi ska veta vad vi behöver fortsätta göra och vad vi
behöver förbättra. Trygghet och trivsel är grunden
för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig
utbildningen fullt ut.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☐

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

Alla barn och ungdomar i våra 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?

Genom att svara på enkäten.

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?

Svaren ger oss en bild över hur barn och ungdomar upplever våra
verksamheter och visar på var vi behöver bli bättre.

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

Svaren ger oss en bild över hur barn och ungdomar upplever våra
verksamheter och visar på var vi behöver bli bättre.
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Enkätresultat – Trygghet - vårterminen 2021
I Barn- och utbildningsnämndens nämndplan för 2021 finns två prioriterade mål. Det
ena är Undervisning och lärande och det andra är Trygghet.
Till varje mål finns i nämndplanen ett antal indikatorer som ska visa i vilken
utsträckning vi nått det uppsatta målet.
Enligt vårt årshjul följer vi upp trygghetsmålet under våren genom en enkät till elever,
personal och vårdnadshavare. Vi redovisar här det sammanlagda resultatet för varje
verksamhet. Påpekas bör att det finns skillnader mellan förskolor, skolor och
fritidshem.
Eftersom det är första gången vi använder denna enkät har vi inga siffror att jämför
med.
Indikatorerna som handlar om trygghetsmålet är: upplevd trygghet, kränkningar och
studiero/lugn miljö.
Till varje fråga finns fyra olika svarsalternativ – Stämmer helt och hållet – Stämmer
bra – Stämmer dåligt – Stämmer inte alls.
Vi har valt att tolka de två första alternativen som positiva och det är dessa som
redovisas nedan i procent.

Trygghet

Skola

100

92

89

90

92

90
85

83

80
70
60
50
Alla elever

Åk F-3

Åk 4-6

Åk 7-9

Pedagoger

Vårdnadshavare

Frågeställningar
Elever: Jag känner mig trygg i skolan
Pedagoger: På den här skolan känner eleverna sig trygga
Vårdnadshavare: Mitt barn är tryggt i skolan

•
•
•

Yngre elever är något tryggare än äldre
Pedagogerna skattar tryggheten ungefär lika som alla elever totalt, men högre
än eleverna i årskurs 7-9
Vårdnadshavarna har en lägre uppfattning om sina barns trygghet

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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Fritidshem
97

95

100
90

84

82

77

80
70
60
50
Alla elever

Åk F-3

Åk 4-6

Åk 7-9

Pedagoger

Vårdnadshavare

Frågeställningar
Elever: Jag är trygg på fritidshemmet
Pedagoger: På det här fritidshemmet känner eleverna sig trygga
Vårdnadshavare: Mitt barn känner sig tryggt på fritidshemmet
•
•
•

100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50

Yngre elever är tryggare än äldre – stor skillnad mellan F-3 och 4-6
Pedagogerna skattar tryggheten högre än barnen
Vårdnadshavarna har en högre uppfattning än barnen i årskurs 4-6, men lägre
än eleverna i årskurs F-3.

97

Förskola

Pedagoger

99

Vårdnadshavare

Frågeställningar
Pedagoger: På min förskola känner barnen sig trygga
Vårdnadshavare: Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt på förskolan

•

Vårdnadshavarna upplever att barnen är något tryggare än vad pedagogerna
svarat
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Kränkningar

Skola
100

99

94

90
80

76

80

80
72

70
60
50
Alla elever

Åk F-3

Åk 4-6

Åk 7-9

Pedagoger

Vårdnadshavare

Frågeställningar
Elever: De vuxna på skolan reagerar om de får reda på att någon har varit elak mot eller kränkt annan elev
Pedagoger: Jag vet vad jag ska göra om jag upptäcker att en elev utsätts för kränkningar
Vårdnadshavare: I mitt barns skola framgår det tydligt att kränkande behandling inte accepteras

•
•
•

Yngre elever känner betydligt större förtroende för de vuxnas agerande
I stort sett samtliga pedagoger uppger att de vet vad de ska göra
Vårdnadshavarna är mer positiva än elever i årskurs 4-9, men mindre positiva
än de yngsta eleverna

Fritidshem

100

97

100
87

90

76

80
70

64

60
50
Alla elever

Åk F-3

Åk 4-6

Åk 7-9

Pedagoger

Vårdnadshavare

Frågeställningar
Elever: Personalen ingriper om någon elev behandlas illa på fritidshemmet
Pedagoger: Jag vet vad jag ska göra om jag upptäcker att en elev utsätts för kränkningar
Vårdnadshavare: Personal ingriper om någon behandlas illa på fritidshemmet

•
•
•

De yngre eleverna svarar i betydligt större utsträckning positivt än de äldre
Alla pedagoger uppger att de vet vad de ska göra om kränkning upptäcks
Vårdnadshavarna är betydligt mindre positiva än elever och personal
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Förskola
98

97

100
90
80
70
60
50

Pedagoger

Vårdnadshavare

Frågeställning
Pedagoger: På min förskola är det tydligt att kränkande behandling inte accepteras
Vårdnadshavare: I mitt barns förskola är det tydligt att kränkande behandling inte accepteras

•

Pedagoger och vårdnadshavare upplever i lika stor utsträckning att
kränkningar inte accepteras

Studiero – lugn miljö

Skola

100
90
77

80

72

72
66

70

65
57

60
50

Alla elever

Åk F-3

Åk 4-6

Åk 7-9

Pedagoger

Vårdnadshavare

Frågeställningar
Elever: Jag har studiero på lektionerna
Pedagoger: Det är god studiemiljö på skolan
Vårdnadshavare: Jag upplever att mitt barn har studiero på lektionerna

•
•
•
•

Låga resultat överlag
De yngre eleverna upplever något mer studiero än de äldre
Pedagogerna upplever mindre studiero än eleverna inom alla åldrar
Vårdnadshavarna upplever i låg grad att deras barn har studiero i skolan
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Fritidshem
100
90

83
76

80

68

70

63

60
45

50
40
Alla elever

Åk F-3

Åk 4-6

Åk 7-9

Pedagoger

Vårdnadshavare

Frågeställningar
Elever: Det finns möjlighet till avskildhet och vila på fritidshemmet
Pedagoger: Eleverna följer fritidshemmets ordningsregler
Vårdnadshavare: Det finns möjlighet till avskildhet och vila på mitt barns fritidshem

•
•
•

100

Yngre elever upplever mer lugn än äldre
Pedagogerna upplever mindre lugn än eleverna
Vårdnadshavarna upplever i låg utsträckning lugn på fritidshemmet

97

Förskola

97

90
80
70
60
50

Pedagoger

Vårdnadshavare

Frågeställningar
Pedagoger: På min förskola ger vi barnen en väl avvägd blandning av aktiviteter och vila under dagen
Vårdnadshavare: Förskolan ger mitt barn en väl avvägd blandning av aktiviteter och vila under dagen

•

Pedagoger och vårdnadshavare instämmer i lika hög utsträckning
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Förvaltningsledningen reflektioner på enkätsvaren
Förskolan har överlag väldigt höga resultat och en god överensstämmelse mellan
personal och vårdnadshavare inom alla tre undersökta områden.
Inom skolan ses flest positiva svar inom område trygghet. Här överensstämmer svaren
ganska bra mellan elever, personal och vårdnadshavare.
I fritidshemmet är det ungefär likadant som i skolan förutom att elever i årskurs 4-6
upplever en betydligt lägre grad av trygghet på fritidshemmet. Personalen på
fritidshemmet upplever en något högre grad av trygghet än personalen i skolan.
Vårdnadshavarna skattar tryggheten lika inom skola och fritidshem.
När det gäller kränkningar skiljer sig de olika gruppernas svar mer. Yngre elever är
betydligt mer nöjda med personalens agerande när det gäller kränkningar än de äldre.
Inom skolan svarar personalen mest positivt, betydligt högre än både elever och
vårdnadshavare. Samma mönster ses på fritidshemmet med den skillnaden att
vårdnadshavare är än mindre nöjda än i skolan.
Studiero och lugn miljö är det område som får lägst resultat överlag. Yngre elever
anser sig ha bättre studiero på lektionerna än äldre elever. Pedagogerna upplever en
sämre studiemiljö än eleverna och vårdnadshavarnas uppfattning är att den är ännu
sämre. Samma mönster återfinns på fritidshemmet när det gäller möjlighet till
avskildhet och vila.
Sammantaget är det intressant att elever inom samtliga områden svarar mer positivt än
vårdnadshavarna.
Förvaltningsledningens reflektioner efter diskussion med chefer
Varje chef har tittat på sina resultat och efter diskussion framkommer följande faktorer
som anses ligga till grund för goda resultat.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samarbete mellan rektorer borgar för likvärdighet på enheterna
Bra relationer mellan elever, personal och vårdnadshavare
Starkt engagemang bland personalen
Väl förankrade strukturer, planer, regler och rutiner hos personalen
Ett gemensamt förhållningssätt bland personalen
Kontinuerligt arbete med Trygghetsplanen där personal och elever involveras
Tydlig uppföljning av enheternas arbete under året
Kontinuerlig utbildning i ex förhållningssätt och bemötande för att all
personal ska ha samma grund
Bra samarbete med elevhälsan
Ett nära samarbete med vårdnadshavarna

Fungerar ovanstående faktorer får vi bra resultat och om de inte fungerar fullt ut blir
svaren mer negativa.
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Förvaltningsledningens slutsatser
• Vi behöver fortsätta att sprida de goda arbetssätten och exemplen mellan våra
enheter för att få större likvärdighet.
• Ett särskilt fokus på fritidshemmen för att förbättra tryggheten
• Skillnaden mellan personal och elevers upplevelse när det gäller kränkningar
behöver undersökas närmare.
• Vad beror vårdnadshavarnas lägre resultat på? Brister vi i information kring
vad vi gör?
• Återkoppla enkätsvaren till vårdnadshavare för att visa att deras svar är viktiga
Ett antal svarande – både personal och vårdnadshavare – skriver att de saknar
svarsalternativet ”vet ej”. I kommentarerna kan vi läsa att man inte vet hur vissa saker
fungerar, men man blir ändå tvungen att välja sida – positivt eller negativt.
Vi har medvetet valt att inte ha med det alternativet för att alla ska behöva ta ställning
och för att enkäten ska visa en riktning.
Personalens brist på kunskap och insikt är allvarlig och behöver följas upp.
Vårdnadshavarna kan rimligen inte ha full koll på hur allt fungerar i skolan, men
borde genom sina barn har en uppfattning.
Antal svar:
Vårdnadshavare i förskolan
Vårdnadshavare i skolan
Elever F-3
Elever 4-6
Elever 7-9
Pedagoger i förskolan
Pedagoger i skolan
Pedagoger i fritidshem

Antal
321 st
338 st
385 st
231 st
239 st
79 st
79 st
23 st

Andel
72 % (antal barn 447)
33 % (antal elever 1013)
85 %
83 %
85 %
89 %
64 % skola och fritids

I normala fall brukar vi be vårdnadshavarna svara på enkäten i samband med
utvecklingssamtal när de är på förskolan eller skolan. Med tanke på pandemin som
förhindrat fysiska möten är vi nöjda med svarsresultatet i förskolan. Inom skolan
skulle ett bättre resultat önskas.
Eleverna har i stor utsträckning besvarat enkäten medan pedagogerna kan bli bättre.

På nästa sida redovisas resultatet av Skolenkäten som genomfördes 2019 i
Skolinspektionens regi. Resultaten visar svar på samma frågor som ovan från elever i
årskurs 5 och årskurs 9 samt pedagoger i grundskolan och vårdnadshavare med barn i
grundskolan.
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Skolenkäten 2019
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Personaluppföljning januari-mars 2021
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
2021 års personaluppföljning för barn- och utbildningsförvaltningen januari-mars
visar att:
• Antal anställda1 var något lägre under januari till mars 2021 jämfört med samma
period 2020, men högre än samma period 2019.
• Den totala sjukfrånvaron2 i förvaltningen har varit 8,31 procent under perioden
januari till mars 2021. Det innebär att frånvaron har minskat i jämförelse med samma
period 2020 då den var cirka 12 procent. Under januari till mars 2021 har den
genomsnittliga sjukfrånvaron ungefär följt kurvan som för samma period 2019. En
stor anledning till ökad frånvaro under 2020 beror på pandemin av Covid-19. Under
2021 har frånvaron varit högre i förskolan än i grundskolan, vilket den även var under
2020.
• Andelen deltidsanställda3 var något lägre januari till mars 2021 jämfört med samma
period 2020 och 2019.
• Skattepliktiga ersättningar4 var i januari och mars 2021 lika som 2020, men februari
2021 var något lägre än samma månad 2020.
Antalet mertidstimmar5 har under januari till mars 2021 ökat med 4,9 procent mot
föregående år. För att försöka hålla ned smittspridningen av Covid-19 har man bland
annat låtit deltidsanställda arbeta mer, istället för att ta in vikarier.
Antalet övertidstimmar6 har under januari till mars 2021 minskat med 8 procent
jämfört med samma period för 2020.
Vikariekostnaderna77 för januari-mars 2021 har minskat och ligger betydligt lägre än
motsvarande period 2020 och 2019. Minskningen 2021 i förhållande till 2020 var 6
procent. Minskningen 2020 i förhållande till 2019 var 7 procent. För att försöka hålla
ned smittspridningen av Covid-19 har man bland annat låtit deltidsanställda arbeta
mer, istället för att ta in vikarier.
Den arbetade tiden ligger på 79 procent under januari till mars 2021, något högre än
2020 och samma som 2019: 77 procent 2020 och 79 procent 2019.

1

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

Personalen inom förskola och skola/fritidshem är trötta. Det har varit och är ett
ansträngande år. Några har uttalat att de varit hemma för att de inte orkar.
Sjukfrånvaron är relativt hög och till stor del kan det förklaras med att man är
rädda om varandra och stannar hemma vid minsta symtom för säkerhets skull.
Regelbundna omtankesamtal, rehabiliteringssamtal och eventuella anpassningar
för långtidssjukskrivna. Hjälp tas av HR och Företagshälsan vid behov.
Minskningen i vikariekostnader beror på att vi blivit bättre på att omfördela
personal mellan enheter och avdelningar. Detta för att inte behöva ta in
utomstående personer med tanke på smittspridning.
Samtal förs med personer som har hög frånvaro och mellan ledning och
skyddsombud på de olika enheterna kring tänkbara åtgärder för att få ner
frånvaron.
Det finns ett noterat behov av att arbeta för att stärka en tillsammanskultur och
lägga fokus på arbetsmiljöfrågor inom flera enheter.
Viktigt att vår personal är positiv till vaccinering.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-04-20
Bilaga, Personaluppföljning Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-04-20
Handläggare

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

BU 2021/73

Personaluppföljning januari-mars 2021
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
2021 års personaluppföljning för barn- och utbildningsförvaltningen januari-mars
visar att:

•

Antal anställda1 var något lägre under januari till mars 2021 jämfört med
samma period 2020, men högre än samma period 2019.

•

Den totala sjukfrånvaron2 i förvaltningen har varit 8,31 procent under
perioden januari till mars 2021. Det innebär att frånvaron har minskat i
jämförelse med samma period 2020 då den var cirka 12 procent. Under januari
till mars 2021 har den genomsnittliga sjukfrånvaron ungefär följt kurvan som
för samma period 2019. En stor anledning till ökad frånvaro under 2020 beror
på pandemin av Covid-19. Under 2021 har frånvaron varit högre i förskolan
än i grundskolan, vilket den även var under 2020.

•

Andelen deltidsanställda3 var något lägre januari till mars 2021 jämfört med
samma period 2020 och 2019.

•

Skattepliktiga ersättningar4 var i januari och mars 2021 lika som 2020, men
februari 2021 var något lägre än samma månad 2020.

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

Antalet mertidstimmar5 har under januari till mars 2021 ökat med 4,9 procent
mot föregående år. För att försöka hålla ned smittspridningen av Covid-19 har
man bland annat låtit deltidsanställda arbeta mer, istället för att ta in vikarier.

•

Antalet övertidstimmar6 har under januari till mars 2021 minskat med 8
procent jämfört med samma period för 2020.

•

Vikariekostnaderna7 för januari-mars 2021 har minskat och ligger betydligt
lägre än motsvarande period 2020 och 2019. Minskningen 2021 i förhållande
till 2020 var 6 procent. Minskningen 2020 i förhållande till 2019 var 7
procent. För att försöka hålla ned smittspridningen av Covid-19 har man bland
annat låtit deltidsanställda arbeta mer, istället för att ta in vikarier.

•

Den arbetade tiden ligger på 79 procent under januari till mars 2021, något
högre än 2020 och samma som 2019: 77 procent 2020 och 79 procent 2019.

Chefers analys
•
•
•
•
•
•
•

Personalen inom förskola och skola/fritidshem är trötta. Det har varit och är
ett ansträngande år. Några har uttalat att de varit hemma för att de inte orkar.
Sjukfrånvaron är relativt hög och till stor del kan det förklaras med att man är
rädda om varandra och stannar hemma vid minsta symtom för säkerhets skull.
Regelbundna omtankesamtal, rehabiliteringssamtal och eventuella
anpassningar för långtidssjukskrivna. Hjälp tas av HR och Företagshälsan vid
behov.
Minskningen i vikariekostnader beror på att vi blivit bättre på att omfördela
personal mellan enheter och avdelningar. Detta för att inte behöva ta in
utomstående personer med tanke på smittspridning.
Samtal förs med personer som har hög frånvaro och mellan ledning och
skyddsombud på de olika enheterna kring tänkbara åtgärder för att få ner
frånvaron.
Det finns ett noterat behov av att arbeta för att stärka en tillsammanskultur och
lägga fokus på arbetsmiljöfrågor inom flera enheter.
Viktigt att vår personal är positiv till vaccinering.

Mertid är den tid som fullgörs utöver ordinarie sysselsättningstid för deltidsanställda
Övertid är den tid som fullgörs utöver heltidsanställning.
7 Vikariekostnader är kostnad för timavlönade som rings in vid behov, och den anges exklusive
semesterersättning.
5
6
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Ärendets beredning
Barn- och utbildningsförvaltningen har utifrån underlag från HR-enheten berett
ärendet.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Personaluppföljning redovisas under året för nämnden för perioderna januari-mars,
januari-augusti samt för hela året januari-december.
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
Personaluppföljning januari-mars 2021

Beslutet skickas till
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.

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

Nej ☐

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

Barn i förskolan och elever i grundskolan.

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

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

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

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
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 Barn- och utbildningsförvaltningen
Jämförelse mellan åren 2019,2020 tom mars 2021

Antalet anställda omräknat till årsarbetare
270
265

2019

Anställda tillsvidare med överenskommen
sysselsättningsgrad omräknat till
årsarbetare.

2020

2019 = 260 årsarbetare

2021

2020 = 266 årsarbetare
2021 medelvärde jan-mars = 258
årsarbetare

260
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240
235
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230

Sjukfrånvaro i % av arbetstiden
25
Total sjukfrånvaro tillsvidareanställda

20

räknat i procent av arbetstiden.
2019 = 8,15%

15
2019

2020 = 10,41%

10

2020

2021 = jan -mars 8,31%

5

2021

Våren-20 hög sjukfrånvaro pga. Covid-19
och även höst-20 höjdes sjukfrånvaron

Jan
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Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

0

Mars-20 = 19,69%
Aug-20 = 4,04%
Sept- & Nov-20 = över 12% båda månaderna
Feb-21 visar högsta sjukfrånvaron på
10,46%
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Andel deltidsanställda i procent
25
Andelen deltidsanställda i B&U
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I december 2018 hade
18,2 % av tillsvidareanställd personal
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en deltidsanställning.

10
5
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Dec-19 var 17,6% deltidsanställda.
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Under 2020 låg snittet på 16,6%

2021

deltidsanställda.
Jan-mars 2021 = 15,6% deltidsanställda
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Skattepliktiga ersättningar per månad
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Diagrammet visar skattepliktiga ersättningar
exkl. sociala avgifter, förmåner och
skattefria
kostnadsersättningar
.
2019 uppgick summan för
ersättningarna till 103,1 mkr.
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Skattepliktiga ersättningar följer
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0

samma kurva som tidigare år med högst
utbetalning i juni p g a avslutade vikariat
och semesterlönetillägg.
Lönekostnaderna för 2020 totalt 103,7 mkr.
Jan-mars 2021 ligger något lägre än 2020.
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Mertid, antal timmar
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Mertid är den tid som fullgörs utöver
ordinarie fastställd sysselsättningsgrad för
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med tid mot tid eller med
timlön.
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2019 706h
2020 803h mertidstimmar, ökning med
+12%
mot 2019
2021 jan-mars ökar mertid med 4,9% mot
2020

Sep Nov

(Lindgården 65h, Statelliten28h, Åland29h,)

Migration50h, Högsjö36h, SlottsskolanF-6
45h
och Sävstaskolan 48h)

Övertid, antal timmar
Övertid är timmar som fullgörs utöver
heltids-
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Vikariekostnader exkl. sem. ersättning
800000
Vikariekostnad är timavlönde som inrings
vid
behov när ordinarie personal är sjuk, sem
mm.
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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
med
2018
2020 har vik.kostnaden minskat med 1,9
mkr
mot 2019 (-7%)
2021 jan-mars visar en minskning på -6%
mot
samma tid 2020.

Frånvaro månadsavlönad grund- och förskola
per år

Frånvaro ordinarie personal vid sjuk, sem
och
föräldraledighet.
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Cirkeldiagrammen visar Arbetad tid i % av årsarbetare år 2019-2021 jan-mars

Arbetad tid och frånvaro 190101-190331
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0%

Semester
Föräldraledig
Övrig frånvaro
Ferie/upphåll

Sjukdom
Tillfällig vård av barn
Tidsbeg sjukers
Arbetad tid
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-19

BoU §

xx (xx)

BU 2020/235

Rapport avseende efterlevnad av dataskyddsförordningen
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporten och lägger den till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Dataskyddsombudet för Vingåkers kommun har under juni-december 2020 granskat
samtliga nämnders efterlevnad av dataskyddsförordningen (The General Data
Protection Regulation, GDPR).
Syftet har varit att kontrollera hur personuppgiftsansvarige arbetar strategiskt med
dataskyddsfrågor, vilka utvecklingsområden som finns samt ge en aktuell lägesbild
vilket sammanställts i rapporten Dataskyddsombudets rapport till barn- och
utbildningsnämnden i Vingåkers kommun. Enligt dataskyddsförordningen (art. 39 1.b)
åligger det dataskyddsombudet att bland annat övervaka efterlevnaden av
dataskyddsförordningen och den personuppgiftsansvariges strategi för skydd av
personuppgifter, inbegripet ansvarstilldelning, information till och utbildning av
personal som deltar i behandling och tillhörande granskning.
Den sammanfattande bedömningen är att barn-och utbildningsnämnden i all
väsentlighet har en god anpassning till de krav som ställs i dataskyddsförordningen,
men att det kvarstår visst behov i delar av arbetet. I slutet av varje avsnitt redovisas de
olika åtgärdsförslagen barn- och utbildningsnämnden föreslås vidta för att bättre
uppfylla kraven i dataskyddsförordningen. De olika åtgärdsförslagen som bör vidtas
arbetas vidare med så att GDPR-arbetet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt i enlighet
med dataskyddsförordningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-04-19
Bilaga, Dataskyddsombudets rapport till barn- och utbildningsnämnden i Vingåkers
kommun
Beslutet skickas till
Dataskyddsombudet
GDPR-samordnaren
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-04-19
Handläggare

Alan Grande
0151 191 22
Alan.Grande@vingaker.se
Diarienummer

BU 2020/235

Rapport avseende efterlevnad av dataskyddsförordningen
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporten och lägger den till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Dataskyddsombudet för Vingåkers kommun har under juni-december 2020 granskat
samtliga nämnders efterlevnad av dataskyddsförordningen (The General Data
Protection Regulation, GDPR).
Syftet har varit att kontrollera hur personuppgiftsansvarige arbetar strategiskt med
dataskyddsfrågor, vilka utvecklingsområden som finns samt ge en aktuell lägesbild
vilket sammanställts i rapporten Dataskyddsombudets rapport till barn- och
utbildningsnämnden i Vingåkers kommun. Enligt dataskyddsförordningen (art. 39 1.b)
åligger det dataskyddsombudet att bland annat övervaka efterlevnaden av
dataskyddsförordningen och den personuppgiftsansvariges strategi för skydd av
personuppgifter, inbegripet ansvarstilldelning, information till och utbildning av
personal som deltar i behandling och tillhörande granskning.
Den sammanfattande bedömningen är att barn-och utbildningsnämnden i all
väsentlighet har en god anpassning till de krav som ställs i dataskyddsförordningen,
men att det kvarstår visst behov i delar av arbetet. I slutet av varje avsnitt redovisas de
olika åtgärdsförslagen barn- och utbildningsnämnden föreslås vidta för att bättre
uppfylla kraven i dataskyddsförordningen. De olika åtgärdsförslagen som bör vidtas
arbetas vidare med så att GDPR-arbetet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt i enlighet
med dataskyddsförordningen.
Ärendets beredning
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
Enligt dataskyddsförordningen är personuppgiftsansvarig den nämnd vars verksamhet
behandlar personuppgifter. Det innebär att varje nämnd har huvudansvaret för
behandlingen av personuppgifter som förekommer inom sin verksamhet och ser till att
de krav som ställs i dataskyddsförordningen efterlevs. Dataskyddsförordningen har
inneburit en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta
rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.
Förvaltningens ståndpunkt
Rapporten för hur arbetet ska hanteras ger nämnden, förvaltningen och andra berörda
tydlighet så att GDPR-arbetet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt i enlighet med
dataskyddsförordningen. Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden tar
del av rapporten och lägger den till handlingarna
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Dataskyddsombudets rapport till barn- och utbildningsnämnden i Vingåkers kommun
Beslutet skickas till
Dataskyddsombudet
GDPR-samordnaren
Barn- och utbildningsförvaltningen

Agneta Arvidsson
Förvaltningschef

76

vingaker.se

3 (9)

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.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.
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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?
Samtliga 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?
Barn har enligt lagstiftningen samma rättigheter till skydd för sina personuppgifter
som vuxna.

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?
Genom att värna om integriteten för alla de personer vars personuppgifter vi
behandlar.
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1. Inledning
Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning gälla i Sverige och i EU:s andra medlemsstater.
Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, även kallad GDPR) reglerar hur
personuppgifter ska behandlas med syftet att skydda den enskildes (den registrerades) rättigheter.
Följer kommunen inte dataskyddsförordningen finns det en risk att de registrerades personliga
integritet kränks och att kommunens anseende skadas.
Flens kommun, Gnestas kommun, Katrineholms kommun, Strängnäs kommun, Oxelösunds kommun
och Vingåkers kommun har samarbetat kring dataskyddsförordningen. Kommunerna har genom
samarbetet utsett ett gemensamt dataskyddsombud, som har utfört sitt uppdrag från och med den 25
maj 2018 till och med den 25 november 2020. Rapporten presenterar resultaten för denna period.

Enligt dataskyddsförordningen (art. 39 p. 1b) ska dataskyddsombudet bland annat övervaka
efterlevnaden av dataskyddsförordningen och den personuppgiftsansvariges strategi för skydd av
personuppgifter, inbegripet ansvarstilldelning, information till och utbildning av personal som deltar
i behandling och tillhörande granskning.
Denna rapport är författad av dataskyddsombud hos barn- och utbildningsnämnden i Vingåkers
kommun, Svitlana Jelisic. Skyldigheten att författa denna rapport framgår av artikel 29arbetsgruppens Riktlinjer om dataskyddsombud, 16/CV, WP 243 rev. 01.

2. Syfte med rapporten
Syftet är att ge den personuppgiftsansvarige, barn- och utbildningsnämnden i Vingåkers kommun,
en bild av hur arbetet har fortlöpt, vilka utvecklingsområden som finns samt ge en aktuell lägesbild.

3. Utvalda områden
Valet av fokusområden för tillsynen 2020 är framtagna i samarbete med flera dataskyddsombud och
kommer att användas för följande kommuner: Trosa, Nyköping, Oxelösund, Gnesta, Flen,
Katrineholm, Vingåker och Strängnäs. Tillsammans har vi resonerat kring risker och sårbara
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behandlingar och tittat på Datainspektionens tillsynsplan samt kommit fram till följande
fokusområden:
Dataskyddsombud
”Dataskyddsorganisationen”
Utbildning av personal
Registrerades rättigheter
Personuppgiftsbiträdesavtal
Personuppgiftsincidenter
Översyn av registerförteckningar
Behörighet
Konsekvensbedömningar

4. Dataskyddsombud
Enligt dataskyddsförordningen (artikel 37.1) måste myndigheter och offentliga organ utse ett
dataskyddsombud. Vidare ska den personuppgiftsansvarige enligt dataskyddsförordningen (artikel
37.7) offentliggöra dataskyddsombudets kontaktuppgifter och meddela dessa till
tillsynsmyndigheten.
Dataskyddsförordningen (artikel 38) ställer krav på organisationer som utser ett dataskyddsombud att
dataskyddsombudet ska få de resurser som krävs för att dataskyddsarbetet ska fungera på ett bra sätt.

4.1 Beslut om dataskyddsombud
Dataskyddsombudet har av GDPR-samordnare fått information och mottagit beslutet om att utse
dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämnden - diarienummer BU 2018/141 (BOU §
37/2018). Datainspektionen har tagit del av informationen om dataskyddsombudet.

4.2 Information om dataskyddsombud
Kontaktuppgifter till dataskyddsombud finns publicerade på kommunens webbplats samt intranät:

- På hemsidan www.vingaker.se
- På intranätet Rankan
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4.3 Åtgärder
(1) Inga extra åtgärder rekommenderas.

5. Dataskyddsorganisation
Enligt dataskyddsförordningen (artikel 38.2) ska den personuppgiftsansvarige tillhandahålla
dataskyddsombudet de resurser som krävs för att fullgöra dataskyddsombudets uppgifter. Varje
personuppgiftsansvarige bör därför utse personer som ansvarar för GDPR-arbetet samt organisera
deras arbete på ett sådant sätt att krav i dataskyddsförordningen ska uppfyllas.

Dataskyddsombudet konstaterar att det har funnits en fungerande dataskyddsorganisation i våra
sex kommuner som leds av dataskyddsombudet och kommunövergripande GDPR-samordnare.
Varje personuppgiftsansvarige har utsett en till fyra GDPR-samordnare som har mandat att leda
GDPR-arbetet inom respektive område.
GDPR-samordnarens roll har beskrivits i vårt gemensamma levande dokument ”Riktlinjer för
tillämpning av dataskyddsförordningen” (Riktlinjer) som har antagits av de flesta
personuppgiftsansvariga. Dokumentet bör dock bearbetas bland annat i den delen som gäller
kommunövergripande GDPR-samordnarens roll eftersom den för tillfället inte finns beskriven i
Riktlinjer.
Kommunövergripande GDPR-samordnare organiserar och leder GDPR-arbetet inom kommunen
och kommunala bolag. Kommunövergripande GDPR-samordnare håller direktkontakt med
dataskyddsombud och GDPR-samordnare för respektive kommun och dess kommunala bolag.
Kommunövergripande GDPR-samordnare organiserar regelbundna GDPR-samordnarträffar, där
även dataskyddsombudet kan delta för att ge stöd och råd samt besvara frågor. GDPR-samordnare
har mandat att leda dataskyddsarbetet för respektive personuppgiftsansvarige.
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5.1 Dataskyddsorganisation, struktur
•

Dataskyddsombud

- kontrollerar att dataskyddsförordningen (GDPR) efterlevs inom

organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser.

•

Kommunövergripande GDPR-samordnare

- har mandat att organisera och leda

dataskyddsarbete inom kommunen.

•

GDPR-samordnare

- har mandat att leda dataskyddsarbete inom respektive

personuppgiftsansvariges område.
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5.2 Dataskyddsorganisation i Vingåkers kommun, struktur
•

Kommunövergripande GDPR-samordnare med organisations ansvar (central samordnare) har mandat att organisera och leda dataskyddsarbetet inom kommunen och är länken mellan
kommunledningen, GDPR-samordnargruppen och dataskyddsombud.

•

Kommunövergripande GDPR-samordnare med ansvar för praktiskt arbete - har mandat att
organisera och leda det praktiska dataskyddsarbetet inom kommunen och är länken mellan
GDPR-samordnare, kommunövergripande GDPR-samordnare och dataskyddsombud.

•

GDPR-samordnare

- har mandat att leda dataskyddsarbetet inom respektive

personuppgiftsansvariges område.
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Dataskyddsombudet konstaterar att det redan i april 2017 har utsetts en kommunövergripande
GDPR-samordnare på Vingåkers kommun. Rollen som kommunövergripande GDPR-samordnare
har först tilldelats kommunjuristen och senare kommunikationschefen. Kommunjuristen har varit
ansvarig för implementeringen av dataskyddsförordningen på Vingåkers kommun.

Under kommunjuristens ledning har det tagits fram en personuppgiftspolicy, samt gjorts första
prioriteringar för dataskyddsarbete. Kommunjuristen har aktivt deltagit i framtagandet av mall för
personuppgiftsbiträdesavtal samt vårt gemensamma levande dokument ”Riktlinjer för tillämpning
av dataskyddsförordningen”. Vissa svårigheter har dock uppstått när det gäller fungerande
dataskyddsorganisation i Vingåkers kommun.

GDPR-samordnare har beskrivit hur dataskyddsorganisation i Vingåkers kommun har bildats på
ett följande sätt:
”Vingåkers kommuns GDPR-grupp härstammar från den tidigare IT-gruppen som bildades runt
2013 och bestod av representanter från samtliga förvaltningar. Denna grupp utvecklades till
kommunens systemförvaltargrupp som arbetade tillsammans för att skapa en överblick och
gemensam hantering kring system och IT-frågor. I en gemensam systemportfölj samlas allt från
system, systemägare och förvaltare till PUB-avtal, kostnader och säkerhetsnivå. När GDPRarbetet initierades 2017 så var det naturligt att utgå från denna grupp som ofta arbetade med bl.
a informationssäkerhet, rutiner och kontroller. Merparten av medlemmarna i GDPR-gruppen är
även systemförvaltare för de större systemen i kommunen.”1

1

”Kommunstyrelsens svar på kontroll av efterlevnad av dataskyddsförordningen”, s. 12
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Dataskyddsombudet konstaterar att Vingåkers kommun har varit framåt gällande bildandet av
dataskyddsorganisation. Det kan dock poängteras att den inte varit väl organiserad samt inte fått
en tydlig struktur under kommunjuristens ledning.

Situationen har förändrats och dataskyddsarbetet har fått en ny uppstart när rollen som
kommunövergripande

GDPR-samordnare

(central

samordnare)

har

tilldelats

kommunikationschefen i början av år 2019.

Den centrala GDPR-samordnaren med ansvar för IT, nämndservice (inkl. registratorer),
informationssäkerhet, telefoni, kommunreception och kommunikation har visat en stor
engagemang i dataskyddsfrågor. Under en kort tid har det tagits fram en plan för GDPR-aktiviteter.
Roller som GDPR-samordnare har förtydligats i ett gemensamt dokument ”Projektplan med
delmål”. Det har planerats regelbundna möten med GDPR-samordnare för Vingåkers kommun som
leds av kommunövergripande GDPR-samordnare och IT-strateg. Kommunövergripande GDPRsamordnare organiserar och leder GDPR-arbetet inom kommunen och kommunala bolag och håller
direktkontakt med dataskyddsombudet. En roll som kommunövergripande GDPR-samordnare med
ansvar för praktiskt arbete har ansetts som nödvändig. Den rollen har fått nämndsekreterare.

Det har vidare utsetts GDPR-gruppen som har träffats regelbundet var 4-6:e vecka.

GDPR-samordnare berättar:
”Under mötena identifieras behov och prioriteringar, därefter har medlemmarna arbetat i
underordnade arbetsgrupper med specifika uppgifter. Där har man fokuserat på att ta fram rutiner,
riktlinjer eller andra strategiska uppgifter. En projektplan innehållande egna uppgifter,
utbildningsinsatser med mera har satts upp för respektive förvaltning, men samordning har skett
med de centrala dokumenten. Fram till 2019 hade Vingåkers kommun en jurist anställd som bistått
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i GDPR-arbetet men som inte ingått i GDPR-gruppen. Arbetet med GDPR fungerar bra internt,
externt har nätverket inom DSO-gruppen varit värdefullt samt kontakter med SKR. Det interna
samarbetet fungerar väl med regelbundna mötet för GDPR-samordnarna sam den egna enheten.
Detta har varit en stor fördel i arbetet då det tidigare många frågor funnits inom samma
verksamhet som hamnat mellan stolarna och tappats bort. Utmaningen har varit att få tiden att
räcka till. Dock så har kommunledningsförvaltningen (KLF) en GDPR-samordnare per enhet med
uttalat ansvar att leda det praktiska arbetet som stöd till den centrala GDPR-samordnaren. GDPRsamordnarnas rollfördelning har beskrivits i vårt gemensamma levande dokument ”Projektplan
med delmål”.2

Förutom interna möten har den centrala GDPR-samordnaren deltagit i mötena med sina
motsvarigheter från andra kommuner i Sörmland, varit aktiv med att dela med sig erfarenheter och
har inspirerat andra kommunövergripande GDPR-samordnare. Den kommunövergripande GDPRsamordnaren har sett till att personal har grundläggande kunskap i dataskyddsförordningen samt
utbildat medarbetare i dataskyddsfrågor.

Dataskyddsombudet konstaterar att Vingåkers kommun har visat ett strålande resultat vad gäller
bildandet av dataskyddsorganisation med tydlig omfördelning av roller samt regelbundna möten.
Kommunen har arbetat självständigt med dataskyddsfrågor, har tagit fram prioriteringar och
genomfört dem. Vingåkers kommun har byggt en fungerande unik organisation som
dataskyddsombudet rekommenderar andra kommuner att använda som ett bra exempel. Den
kommunövergripande GDPR-samordnaren har spelat en stor roll i hur dataskyddsarbetet har
organiserats och fortlöpt.

2

”Kommunstyrelsens svar på kontroll av efterlevnad av dataskyddsförordningen”, s. 12
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5.3 GDPR-samordnare för barn- och utbildningsnämnden
Det har utsetts en GDPR-samordnare för barn- och utbildningsnämnden. GDPR-samordnaren är
handläggare av all förskole- och fritidshemplacering och arbetar sedan den 8 juni 2017 med
dataskyddsfrågor. Det finns en till medarbetare på förvaltningen som ersätter GDPR-samordnare vid
dennes frånvaro när det gäller personuppgiftsincidenthantering. För att förstå hur stort ansvar GDPRsamordnaren har, har dataskyddsombudet efterfrågat en organisationsskiss samt information om antal
medarbetare som är anställda på barn- och utbildningsförvaltningen. Här presenteras
organisationsskiss:

Barn- och
utbildningsförvaltningen

Centrala elevhälsan:
skolpsykolog
specialpedagog
talpedagog

Förvaltningsledning och
förvaltningskontor

Grundskola

1. Högsjö skola F-6
2. Marmorbyns skola
F-6
3. Slottsskolan F-6
4. Sävstaskolan F-6
5. Slottskolan 7-9

Förskola

Kulturskola

1. Äppellunden
2. Gränden
3. Åland
4. Öppna förskolan
5. Södergården
6. Källstugan
7. Sateliten
8. Slottet
9. Skogsgläntan
10. Sjöstugan
11. Baggetorp
12. Lindgården
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GDPR-samordnare har meddelat att barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet innefattar
förvaltningsledning, förvaltningskontor, central elevhälsa, grundskola, gymnasieskola, förskola och
kulturskola.

Sammanlagt är GDPR-samordnare ansvarig för cirka 363 anställda, som bland annat måste få
kunskaper i dataskyddsförordningen för att kunna hantera personuppgifter på rätt sätt, rapportera
personuppgiftsincidenter och tillgodose de registrerades rättigheter. Även kunskaper om
informationssäkerhet vid behandlingar av personuppgifter är väldigt viktiga att lägga fokus på för att
kunna vidta tillräckliga säkerhetsåtgärder.

Dataskyddsarbete har strukturerats genom att en plan för GDPR-arbete tagits fram.

Delegationsordningen har anpassats till dataskyddsförordningen.

GDPR-samordnaren har kontinuerligt fördjupat sina kunskaper i dataskyddsfrågor genom bland annat
sitt deltagande i följande utbildningar:
•

Utbildning i samband med visning av Draftit – 2018 (14/02, 02/03, 12/04, 16/04, 22/05, 23/05)

•

GDPR för GDPR-samordnare med dataskyddsombud – 2018-06-14

•

Utbildning för rektorer/chefer och skoladministratörer – 2019-01-15

•

Utbildning för elevhälsans personal – 2019-01-22

•

Dataskydd - Grundkurs 2019

•

Dataskydd i offentlig verksamhet - Grundkurs 2019

•

Dataskydd i offentlig verksamhet - Fördjupning 2019

•

Webbinar om kamerabevakning – 2020-02-18
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GDPR-samordnare har organiserat och genomfört utbildningar i GDPR för olika grupper av anställda
på barn- och utbildningsförvaltningen.

Dataskyddsombudet konstaterar att GDPR-samordnaren har visat ett stort intresse för
dataskyddsarbetet. Oavsett en hög arbetsbelastning har GDPR-samordnaren deltagit i olika nätverk,
utbildningar, tagit egna initiativ med att nå fram med information om dataskyddsförordningen och
även skaffat egen broschyr för medarbetare.

Dataskyddombudet uppmärksammar samtidigt att barn- och utbildningsförvaltningen omfattar cirka
363 medarbetare, som GDPR-samordnaren är ansvarig för. Dessutom har GDPR-samordnaren sina
ordinarier arbetsuppgifter. Dataskyddsombudet anser att den personuppgiftsansvarige bör se till att
avlasta GDPR-samordnare. Det kan vara givande att utse en samordnare för varje skola, förskola och
kulturskola. Detta kan effektivisera GDPR-arbetet.
GDPR samordnarens egna reflektioner kring dataskyddsarbetet är följande:
”GDPR-organisatinen fungerar bra internt med regelbundna möten med övriga GDPRsamordnare, men det saknas juridisk kunskap vilket gör det svårt med ex. PUB-avtal. Vi är en stor
förvaltning så är det svårt att hinna med att genomföra det som krävs på de fåtal timmar i
månaden. Har inte tillräckligt med mandat att genomföra GDPR-arbetet och svårigheter att få ut
information ända längst ut i organisationen. Många chefer har svårt att ta tills sig detta. Externt:
Nätverksgrupp som leds av DSO. Det är ungefär 2-5 timmar/veckan som GDPR-samordnare har
för att arbeta med dataskyddsfrågor vilket är för lite för att kunna jobba fullt ut med GDPR”3
Vidare kommer en redogörelse av dataskyddsarbetet i varje fokusområde.

3

Dataskyddsarbete i Barn- och utbildningsnämnden i Vingåkers kommun, Granskningsrapport 2020, s. 7
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5.4 Åtgärder
(1)
(2)
(2)
(3)

Utöka antal GDPR-samordnare.
Utse en tid för GDPR-arbetet, t.ex. en dag i veckan.
Skapa förutsättningar för kompetensutveckling av GDPR-samordnare.
Fortsätta att prioritera dataskyddsarbete.
.

6. Utbildning av personal
Efter den 25 maj 2018 har utbildningen av personal och framförallt GDPR-samordnare identifierats
av dataskyddsombud som en av de högst prioriterade GDPR-insatserna.

6.1 Webbutbildning
En webbutbildning har valts som verktyg för att alla medarbetare ska kunna få grundläggande
kunskaper i dataskyddsförordningen. Detta alternativ har ansetts av dataskyddsombudet som mest
användbart med tanke på att flera tusen medarbetare bör utbildas i dataskyddsfrågor.
En webbutbildning har rekommenderats av dataskyddsombudet. Alla sex kommuner och kommunala
bolag som har delat på dataskyddsombudet har köpt utbildningen. Det har bestämts att all personal
ska genomföra den grundläggande webbutbildningen. Dataskyddsombudet har gjort en instruktion
till utbildningen, som kan genomföras enskilt eller i grupp beroende på kategorier av medarbetare
samt med hänsyn tagen till olika verksamheters möjligheter. Det har erbjudits en grundläggande
utbildning i dataskyddsförordningen där deltagarna har genomfört webbutbildningen tillsammans
med dataskyddsombudet.
Dataskyddsombudet konstaterar att GDPR-samordnare har sett till att alla medarbetare ska få en
gedigen kunskap om dataskyddsförordningen. Alla nyanställda erbjuds möjligheten att genomföra
webbutbildningen i Draftit. Det är rektorer som är ansvariga för att personalen genomgår
utbildningen. En lathund med kontaktuppgifter har tagits fram av GDPR-samordnare. En länk till
webbutbildningen i Draftit finns tillgänglig på intranät.
Dataskyddsombudet konstaterar vidare att alla chefer och rektorer, elevhälsans personal, förskolans
arbetsledare och all administrativ personal har genomfört utbildningen i grupp tillsammans med
GDPR-samordnare.
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6.2 Utbildningar med dataskyddsombud
Dataskyddsombudet har sedan den 25 maj 2018 genomfört cirka 95 föreläsningar om
dataskyddsförordningen för olika målgrupper.
Det har organiserats workshops, där personalen har inventerat behandlingar av personuppgifter samt
registrerat dem i Draftit. Dataskyddsombudet och GDPR-samordnare har deltagit i workshops och
hjälpt medarbetare att registrera deras behandlingar av personuppgifter.
Under september-december 2019 har dataskyddsombudet varje månad haft heldagsutbildningar i
GDPR för nyanställda och andra medarbetare. Utbildningen har blivit uppskattad av deltagarna och
har därför planerats att fortsätta även under 2020. Tyvärr har Sverige drabbats av Covid-19. Det har
därför genomförts två av fyra planerade heldagsutbildningar. Utbildningarna har dock ersatts av
webbinarier “Digitalt kaffe med GDPR” samt digitala grundläggande utbildningar.
Det har under maj - juni 2020 hållits åtta tematiska webbinarier som alla medarbetare från våra sex
samarbetskommuner samt kommunala bolag har haft möjlighet att delta i.
Följande webbinarier “Digitalt kaffe med GDPR” har ägt rum:
1.

Personuppgifter, kategorier, vad jag kan och inte kan göra med dem

2.

Behandling av personuppgifter, syftet och rättslig grund

3.

Personuppgiftsbiträde och personuppgiftsbiträdesavtal

4.

Personuppgiftsincidenter, hur hanterar vi dem

5.

Konsekvensbedömningar

6.

Kamerabevakning

7.

Registrerades rättigheter

8.

GDPR-nyheter, beslut och böter

En halvdags digital grundläggande utbildning i dataskyddsförordningen har arrangerats av
dataskyddsombud och ägt rum vid sex olika tillfällen under september-november 2020, såsom:

- Den 16 september 2020
- Den 14 oktober 2020
- Den 29 oktober 2020
- Den 12 november 2020 och
- Den 24 november 2020.
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Intresse har varit stort och vid vissa utbildningstillfällen har cirka 85 deltagare varit närvarande.
Dataskyddsombudet konstaterar vidare att GDPR-samordnare för barn- och utbildningsnämnden har
informerat medarbetare om utbildningen vilket har gjort att de har haft möjlighet att delta i
webbinarier.

6.3 Utbildningar för GDPR-samordnare
GDPR-samordnare har tillgång till webbutbildningar i Draftit och har genomfört en fördjupad
utbildning i GDPR-frågor. Den finns tillgänglig för alla samordnare i Draftit modulen.
Tre utbildningsinsatser har organiserats av dataskyddsombudet för de cirka 70 utsedda GDPRsamordnare. Följande utbildningar för GDPR-samordnare har genomförts:
1.

Den 14 juni 2018 - GDPR-dag med Dataskyddsombud och Draftit för cirka 50

deltagare
2.

Den 18 september 2018 - en heldags utbildning ”GDPR-fördjupning” med advokat

och delägare på advokatbyrå Delphi för cirka 50 deltagare
3.

Den 25 mars 2019 - en heldags utbildning i Draftit systemet som används för bland

annat registreringar av personuppgiftsbehandlingar.
Dataskyddsombud konstaterar att GDPR-samordnaren för barn- och utbildningsnämnden har deltagit
i GDPR-dagen den 14 juni 2018.

6.4 Utbildningar för chefer och personal inom specifika områden
Vissa utbildningsinsatser har organiserats av dataskyddsombudet och har riktats mot chefer och
GDPR-samordnare

inom

specifika

områden

som

utpekats

av

Datainspektionen

som

granskningsområden.
Det har organiserats två utbildningsinsatser:
1.

En heldagsföreläsning ”GDPR för vård och omsorg”, som ägde rum den 4 oktober 2019 för

chefer och GDPR-samordnare inom socialförvaltningen samt vård och omsorg”. I utbildningen deltog
71 personer. Föreläsningen har genomförts av advokat och partner på Wikströms&Partners
Advokatbyrå.

Sida 17 av 26
100

2.

En heldagsföreläsning ”GDPR för chefer och personal inom barn- och utbildningsområde”,

som planerades att genomföras i mars 2020 har flyttats fram till den 4 november 2020 på grund av
den rådande situationen med Covid-19. Det är cirka 160 personer som har deltagit i utbildningen.
Dataskyddsombudet konstaterar att det är 16 personer som har deltagit i utbildningen ”GDPR för
chefer och personal inom barn- och utbildningsområde” inklusive GDPR-samordnare för barn- och
utbildningsnämnden.

6.5 Utbildningar med GDPR-samordnare
Förutom webbutbildningen håller kommunövergripande GDPR-samordnare och GDPRsamordnare utbildningar om dataskyddsförordningen. Detta gör att medarbetarens kunskaper i
dataskyddsförordningen uppdateras regelbundet.

6.6 Andra utbildningsinsatser som organiserades av
dataskyddsombud
Förutom de ovan nämnda utbildningsinsatser har organiserats utbildning i SKR:s verktyg
”KLASSA”, där information i kommunens system klassas och åtgärder för att förebygga/åtgärda
möjliga brister tas fram. Personalen från våra sex kommuner har bjudits in via kommunövergripande
GDPR-samordnare och informationssäkerhetsansvariga/chefer. Utbildningen har ägt rum den 5 mars
2020. Representanter från Vingåkers kommun har deltagit i utbildningsinsatsen.

6.7 Åtgärder
(1) Inkludera en utbildning i dataskyddsförodningen i introduktionsplan för nyanställda.
(2) Se till att alla medarbetare får kunskap om dataskyddsförordningen, som de gör det nu.
(3) Skapa och följa statistik över de medarbetare som har gjort utbildningen.

7. Registrerades rättigheter
Dataskyddsförordningen ger de registrerade ett flertal rättigheter vad gäller behandling av
personuppgifter. Det är personuppgiftsansvariges ansvar att se till att tillräckliga processer finns för
att tillmötesgå de registrerade så att de kan tillgodose sina rättigheter. Den grundläggande regleringen
om rättigheterna finns i artikel 12-20 dataskyddsförordningen.
De registrerade har bland annat följande rättigheter:
•

Rätt till information
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•

Rätt till rättelse

•

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd)

•

Rätt till begränsning av behandling

•

Rätt till dataportabilitet

Den personuppgiftsansvarige bör skapa tydliga rutiner för hur de registrerades rättigheter ska
tillgodoses.

7.1 Rutiner
För att på det bästa sättet tillgodose de registrerades rättigheter har det prioriterats att skapa interna
rutiner samt utbilda personal i dem. Det har därför inom ramen för vårt samarbete skapats en
arbetsgrupp bestående av dataskyddsombud, kommunjurister och kommunövergripande GDPRsamordnare. Gruppen har tagit fram ett gemensamt dokument ”Riktlinjer för tillämpning av
dataskyddförordningen”. Första utkastet av dokumentet var redan klart i augusti 2018. Sedan dess
har dokumentet bearbetats och varit redo att antas i januari 2019. Samma månad har dokumentet
antagits av första personuppgiftsansvarige.
Dataskyddsombudet konstaterar att Vingåkers kommun har tagit fram rutin om hantering av begäran
om registerutdrag. E-tjänst för hantering av begäran om registerutdrag har tagits fram. Vingåkers
kommun har som andra kommuner erhållit alla rutiner som kan användas vid behov. Rutiner har inte
än beslutats av de personuppgiftsansvariga men dess upprättning, testning och implementering ingår
i plan för dataskyddsarbete.

7.3 Information på hemsida
De registrerade måste informeras om hur den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter.
Dataskyddsombudet konstaterar att information om detta finns tillgänglig på kommunens hemsida.
Informationen bör dock vara mer detaljerad och varje arbetsprocess som innehåller personuppgifter
måste beskrivas.

7.4 Blanketter och e-tjänster
Information till de registrerade om hur deras personuppgifter behandlas måste lämnas ut i samband
vid insamlingen av personuppgifter. Information på alla blanketter som innehåller personuppgifter
måste därför uppdateras enligt dataskyddsförordningen.
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Uppdateringen kan ske i flera steg:
1.

Inventering av alla blanketter och e-tjänster.

2.

Analys av varje blankett, e-tjänst (behöver vi den, vilka personuppgifter är nödvändiga för

tjänsten, vilken grupp av registrerade riktas den mot osv.).
3.

Uppdatering av blanketter och e-tjänster med specifik information till de registrerade.

Dataskyddsombudet konstaterar att inventering samt uppdatering av samtliga blanketter pågår.

7.5 Åtgärder
(1) Ta fram alla rutiner för att tillgodose de registrerades rättigheter.
(2) Uppdatera information om behandling av personuppgifter på kommunens hemsida.
(3) Uppdatera blanketter och e-tjänster som innehåller personuppgifter.

8. Personuppgiftsbiträdesavtal
Den

personuppgiftsansvarige

och

personuppgiftsbiträdet

måste

upprätta

ett

så

kallat

personuppgiftsbiträdesavtal (art. 28 dataskyddsförordningen). Dataskyddsförordningen räknar upp
vad ett sådant biträdesavtal ska innehålla.
Det är den personuppgiftsansvarige (kommunstyrelse och varje nämnd) som ska se till att
personuppgiftsbiträdesavtal upprättas med alla personuppgiftsbiträde. Det är viktigt att alla
personuppgiftsbiträdesavtal dokumenteras och är sökbara.
För att underlätta ett arbete med upprättande av personuppgiftsbiträdesavtal har dataskyddsombud
och kommunjurister skapat en mall för personuppgiftsbiträdesavtal. Det har senare bestämts att våra
personuppgiftsansvariga ska använda SKR-s mall för personuppgiftsbiträdesavtal samt att alla
personuppgiftsbiträdesavtal ska registreras i ett diariesystem som “Personuppgiftsbiträdesavtal”.
Detta för att uppfylla krav i dataskyddsförordningen för att avtalen ska vara dokumenterade och
sökbara.
Dataskyddsombudet konstaterar att arbete med personuppgiftsbiträdesavtal pågår. Alla avtal är dock
inte underskrivna, vilket gör att arbete måste fortsätta.
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8.1 Inventering av personuppgiftsbiträde
GDPR-samordnare har tagit fram en mall för inventering av alla personuppgiftsbiträden och
personuppgiftsbiträdesavtal. Mallen finns tillgänglig på den gemensamma arbetsyta för GDPRsamordnare som dataskyddsombudet har skapat.
Dataskyddsombudet konstaterar att inventeringen av personuppgiftsbiträden pågår.

8.2 Mall för personuppgiftsbiträdesavtal
SKR-s mall användes för undertecknandet av personuppgiftsbiträdesavtal. Det har dock i vissa fall
accepterats mall som personuppgiftsbiträde har tagit fram.

8.3 Andel undertecknade personuppgiftsbiträdesavtal
Det saknas statistik över andel undertecknade personuppgiftsbiträdesavtal med hänsyn tagen till
pågående inventering.
Dataskyddsombudet konstaterar att alla personuppgiftsbiträden ska vara inventerade och
personuppgiftsbiträdesavtal ska finnas undertecknade. Arbetet bör prioriteras.

8.4 Åtgärder
(1) Inventera klart alla personuppgiftsbiträden.
(2) Hålla regelbunden kontakt med personuppgiftsbiträden och se till att alla avtal är
undertecknade.

9. Personuppgiftsincident
En personuppgiftsincident kan få allvarliga konsekvenser för de registrerade. De kan råka ut för till
exempel ekonomisk skada eller kränkning av sina friheter och rättigheter. En personuppgiftsincident
som inte hanteras på ett lämpligt sätt kan också påverka tilltron till den organisation som behandlar
personuppgifter. Det kan dessutom leda till sanktionsavgifter.
Vissa typer av personuppgiftsincidenter måste anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar efter
det att personuppgiftsansvarige fått vetskap om incidenten (artikel 33) och berörda personer kan
behöva informeras om att en incident har inträffat (artikel 34).
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Det är därför viktigt att skapa en rutin för hantering av personuppgiftsincidenter.

9.1 Rutin för hantering av personuppgiftsincidenter
Dataskyddsombudet

konstaterar

att

det

finns

en

fungerande

rutin

för

hantering

av

personuppgiftsincidenter som alla GDPR-samordnare är medvetna om och använder sig av.

9.2 Rapporter om personuppgiftsincidenter
Under år 2019 har det internt rapporterats åtta personuppgiftsincidenter, fra av dem har anmälts till
Datainspektionen. Under år 2020 har det internt rapporterats tre personuppgiftsincidenter.
Dataskyddsombudet anser att Vingåkers kommun har varit framåt gällande arbete med
personuppgiftsincidenter. Det förekommer dock troligen ett mörkertal incidenter som inte
rapporteras. Anledningen till detta kan vara att medarbetare inte har tillräckligt kunskap om
personuppgiftsincidenter, att en del av dem vet inte vad en personuppgiftsincident är och den andra
delen vill inte rapportera sådana incidenter för att de inte vill erkänna att ett fel har inträffat. Det bör
därför planeras fler insatser riktade mot medarbetare för att öka kunskap om personuppgiftsincidenter
och dess hantering.

9.3 Åtgärder
(1) Utbilda medarbetare i personuppgiftsincidenter och dess hantering.
(2) Uppmuntra medarbetare att rapportera personuppgiftsincidenter.
(3) Informera medarbetare under APT och andra arbetsforum om vilka incidenter som kan
förekomma.

10. Registerförteckning
Ett gemensamt system Draftit för registrering av behandlingar av personuppgifter har använts av våra
kommuner. Frågeformulären i systemet har anpassats till varje verksamhet. Ett konkret exempel har
använts av varje verksamhet för att hjälpa medarbetare att bättre förstå frågornas innehåll. Detta
arbete har genomförts av GDPR-samordnare med hjälp av dataskyddsombudet. Formulären bör dock
ses över igen och uppdateras.
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Registreringar av behandlingar kan ske av GDPR-samordnare eller av enskilda medarbetare som är
ansvariga för vissa arbetsprocesser. Det har organiserats workshop där behandlingar av
personuppgifter har registrerats i grupp. Dataskyddsombudet har hållit workshops, under vilka
personalen har utbildats i dataskyddsförordningen och Draftit samt registrerat behandlingar av
personuppgifter.

10.1 Registrering av personuppgiftsbehandlingar i Draftit
Vingåkers kommun har varit kreativa och anpassat formulär i Draftit med hänsyn tagen till
medarbetarens förmåga att självmant förstå och kunna besvara frågor i Draftit. Arbetet med att
förenkla frågor i Draftit har genomförts i grupp av GDPR-samordnare för Vingåkers kommun. Det
har även skrivits en instruktion (en lathund) för hur frågor i Draftit ska besvaras.
Alla medarbetare har fyllt i en Excel fil med de behandlingar av personuppgifter som de genomför.
Sedan har GDPR-samordnare registrerat dem i Draftit enligt instruktioner och med hjälp av respektive
GDPR-samordnare. GDPR-samordnaren har

genomfört

workshop,

där

behandlingar av

personuppgifter har registrerats i Draftit.
I dagsläget finns det 93 registreringar i Draftit. Det pågår en granskning av de hittills registrerade
behandlingarna. I samband med detta görs det en sammanställning för att komma ut med mer
detaljerad information till de registrerade om hur barn- och utbildningsnämnden behandlar dess
personuppgifter.
Registreringen kommer att fortsätta ske löpande och enligt planen för dataskyddsarbete ska vara klar
år 2020.
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10.2 Åtgärder
(1) Granska behandlingar av personuppgifter i Draftit.
(2) Se till att alla arbetsprocesser som innehåller personuppgifter finns registrerade i Draftit.
(3) Informera de registrerade om hur barn- och utbildningsnämnden behandlar personuppgifter
genom att publicera information på kommunens hemsida.

11. Behörigheter
Enligt dataskyddsförordningen (artikel 5 f) ska personuppgifterna skyddas med lämpliga tekniska och
organisatoriska

åtgärder

så

att

de

inte

blir

åtkomliga

för

obehöriga.

Det

är

den

personuppgiftsansvariges ansvar (artikel 24.1 och 25) att genomföra dessa tekniska och
organisatoriska

åtgärder

för

att

säkerställa

att

behandlingen

utförs

i

enlighet

med

dataskyddsförordningen. Den personuppgiftsansvarige ska även se över åtgärderna och uppdatera
dem vid behov. Exempelvis bör det finnas rutiner för hur behörigheter tilldelas och avslutas och det
bör ställas krav på verksamhetssystem att det finns möjlighet att behörighetsstyra.
För att ha en kontroll över system och behörigheter ska varje personuppgiftsansvarig inventera alla
system samt skaffa tydliga rutiner för behörighetsstyrning.

11.1 Inventering av system
Dataskyddsombudet har delgivits en lista med system som används av den personuppgiftsansvarige.

11.2 Rutiner för behörighetsstyrning
GDPR-samordnaren har informerat att det i dagsläget görs ett arbetet på att ta fram rutiner för
behörigheter.
Dataskyddsombudet har gjort ett stickprov av användare som har behörigheter till två slumpmässigt
utvalda systemen.
Stickprovet har visat att den personuppgiftsansvarige har kontroll över behörigheter i de två utvalda
systemen.
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11.3 Åtgärder
(1) Inventera alla system där personuppgifter behandlas.
(2) Se till att det finns rutiner för behörighetsstyrning av alla system.
(3) Titta på vilka som har behörigheter.
(4) Gör en analys om alla dessa medarbetare bör ha behörigheter.
(5) Informera medarbetare om att medarbetare som inte behöver vissa behörigheter ska informera
ledningen och fråntas dessa behörigheter.
(6) Utbilda personal i informationssäkerhet och dataskydd.

12. Konsekvensbedömningar
Om en typ av behandling, särskilt med användning av ny teknik och med beaktande av dess art,
omfattning, sammanhang och ändamål, sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter
och friheter ska den personuppgiftsansvarige före behandlingen utföra en bedömning av den
planerade behandlingens konsekvenser för skyddet av personuppgifter. Den personuppgiftsansvarige
ska

rådfråga

dataskyddsombudet,

om

ett

sådant

utsetts,

vid

genomförande

av

en

konsekvensbedömning avseende dataskydd (artikel 35).
Konsekvensbedömningar bör prioriteras och dataskyddsombudet ska vara aktiv i det här arbetet.

12.1 Genomförda konsekvensbedömningar
Dataskyddsombudet

konstaterar

att

det

har

skapats

en

mall

för

genomförande

av

konsekvensbedömningar. Det har dock inte genomförts konsekvensbedömningar av barn- och
utbildningsnämnden, som personuppgiftsansvarig och det bör prioriteras.
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12.2 Åtgärder

(1) Organisera och genomföra arbetet med konsekvensbedömningar.

13. Bilagor
13.1 Bilaga 1: Aktivitetsmål för dataskyddsombud år 2020.
13.2 Bilaga 2: Kontroll av efterlevnad av dataskyddsförordningen, till chefer och GDPRsamordnare i Vingåkers kommun.
13.3 Bilaga 3: GDPR-samordnarens svar på dataskyddsombudets frågor.

Dataskyddsombud
Svitlana Jelisic

Vingåker, den 19 december 2020
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Tertialrapport 1 2021
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner Tertialrapport 1 för år 2021 och
överlämnar den till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Tertialrapport 1 innehåller framför allt uppföljning av ekonomin, men även
uppföljning av värdegrundsmålen som utvärderats med bl.a. enkät till elever,
pedagoger och vårdnadshavare. Övriga mål utvärderas efter läsårets slut.
Händelser av väsentlig betydelse, väsentliga personalförhållanden och förväntad
utveckling ingår också i rapporten.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-05-11
Bilaga, Tertialrapport 1 2021
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-05-11
Handläggare

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

BU 2021/74

Tertialrapport 1 2021
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner Tertialrapport 1 för år 2021 och
överlämnar den till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Tertialrapport 1 innehåller framför allt uppföljning av ekonomin, men även
uppföljning av värdegrundsmålen som utvärderats med bl.a. enkät till elever,
pedagoger och vårdnadshavare. Övriga mål utvärderas efter läsårets slut.
Händelser av väsentlig betydelse, väsentliga personalförhållanden och förväntad
utveckling ingår också i rapporten.
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
Nämndens tertialrapport ingår i kommunens övergripande rapportering för tertial 1.
Förvaltningens ståndpunkt
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att Barn- och utbildningsnämnden
godkänner Tertialrapport 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
Ekonomiska konsekvenser
Inga
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Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Tertialrapport 1
Uppföljning internkontroll
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.

Genom noggrann uppföljning av ekonomin
får vi en bättre bild av vad vi behöver göra
för att komma i balans.

Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av
vår verksamhet bidrar till en bättre bild över
vilka insatser som behöver sättas in för att
eleverna ska lyckas så bra 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]"

Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av vår
verksamhet bidrar till en bättre bild över vilka
insatser som behöver sättas in för att eleverna ska
lyckas så bra som möjligt.
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Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av vår
verksamhet gör att vi får en bättre bild över vilka
insatser som behöver sättas in för att eleverna ska
lyckas så bra som möjligt.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☐

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1.

Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

Alla barn och elever i våra verksamheter.

2.

Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin mening?
Ja ☐ Nej ☒

På vilket sätt? Vad blev resultatet?

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?

Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av vår verksamhet bidrar till en bättre
bild över vilka insatser som behöver sättas in för att eleverna ska lyckas så bra
som möjligt.

4.

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

Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av vår verksamhet bidrar till en bättre
bild över vilka insatser som behöver sättas in för att eleverna ska lyckas så bra
som möjligt.
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1 Översikt över verksamhetens utveckling
Elev- och barnantal över tid
Verksamhet

Utfall
210415

20/21

19/20

18/19

17/18

16/17

15/16

Förskolan

467

478

493

449

446

423

414

Grundskola F-6

728

729

690

731

731

690

680

Grundskola 7-9

279

268

272

283

312

310

295

Fritidshem

300

363

253

280

302

320

316

Grundskoleelever i
andra
kommuner/friskolor

210

199

204

198

201

121

92

Fritidshemselever i
andra
kommuner/fristående
verksamhet

36

45

51

67

53

21

22

Grundsärskola

19

21

Gymnasiesärskola

10

Gymnasiet

389

392

390

380

i.u

i.u

i.u

Kulturskolan

290

350

•

Antal barn i förskolan är något lägre än budgeterat. En anledning är att vårdnadshavare skjutit
upp inskolningen på grund av pandemin.

•

Elevantalet har ökat i årskurs 7-9, men minskat i fritidshemmet. En anledning kan vara att
många arbetar hemifrån och inte behöver fritidshemsplats.
Elever i friskolor och andra kommuner är något högre än budgeterat.
Antal kursplatser i Kulturskolan har minskat jämfört med höstterminen. Anledningen är att
gruppaktiviteter inte kunnat genomföras på grund av pandemin.

•
•

Elevantalet rör ständigt på sig med in- och utflyttning samt elever som byter till eller ifrån våra
skolor.
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

Behörigheten ligger ganska konstant i våra verksamheter. Vi har svårigheter att rekrytera behörig
personal i vissa ämnen och till vissa enheter.

2 Händelser av väsentlig betydelse
Coronapandemin har påverkat alla våra verksamheter under våren. Både i form av frånvaro bland
personal, barn och elever och också i form av stor oro för smitta bland personal som dagligen möter
barn, elever och föräldrar. Rutiner har utarbetats för att följa rekommendationer i så stor utsträckning
som möjligt när det gäller hygien och avstånd. Högstadieskolan har haft distansundervisning med 2
årskurser och 1 årskurs i skolan efter ett rullande schema. Det finns en oro för hur detta år har påverkat
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elevernas lärande.
Förskolan har periodvis vädjat om att 15-timmars barnen hålls hemma för att få frisk personal att räcka
till.
Den höga frånvaron hos ordinarie personal har påverkat arbetsmiljön och arbetsbelastningen för den
närvarande personalen negativt.
Beslut om att bygga en ny förskola på söder togs i Kommunfullmäktige i april månad. Beräknad
byggstart hösten 2021.
Förslag till beslut att bygga en ny skolbyggnad i Marmorbyn går upp till Kommunfullmäktige i juni.

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 Uppföljning av övergripande mål samt nämndmålen
Det ekonomiska målet - en ekonomi i balans - är inte uppnått. Flera enheter gick in i 2021 med för
höga personalkostnader. Åtgärder kan inte genomföras förrän till hösten då obehörig personal är
anställda per läsår. Kostnader för köp av huvudverksamhet är dyrare än budgeterat och särskolan har
fler elever än budgeterat.
Under tertial 1 har värdegrundsmålen följts upp, bl a med en enkät till elever, pedagoger och
vårdnadshavare. Dessa mål är delvis uppnådda. Barn och elever trivs bra i våra verksamheter även om
det finns områden där fortsatta insatser behövs.
Kunskapsmålen följs upp efter läsårets slut.
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4.1.1.1 Övergripande mål: Kommunens resultat ska uppgå till minst 1 procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag under planperioden (2020-2022).

Analys
Målet är ej uppnått.
En del av periodens underskott tillskrivs särskolan på -1 132 tkr. Köp av huvudverksamhet är
ca 500 tkr dyrare än budgeterat. Dessutom visar tre av enheterna ett minusresultat för perioden med
1 600 tkr på grund av för höga personalkostnader.
Prognosen för helår på -7 644 tkr beror på att de enheter som har för höga personalkostnader inte kan
korrigera detta förrän till hösten. Särskolan prognostiserar -1 756 tkr på grund av att antal inskrivna
elever i särskolan är högre än budgeterat. Ökade kostnader för köp av huvudverksamhet samt ökade
kostnader för inköp av ny lärplattform gör att kansliet prognostiserar -1 500 tkr. Gymnasieskolan får
ca 10 elever fler till hösten, vilket ökar kostnaderna med -1 200 tkr.
4.1.1.1.1 Nämndmål: Ekonomi i balans

Indikatorer
Ekonomisk uppföljning

Utfall Delår
2021
-1 744tkr

Utfall Delår
2020

Målnivå Delår
2021

-9 060tkr

Analys
En del av periodens underskott tillskrivs särskolan på -1 132 tkr. Köp av huvudverksamhet är ca 500 tkr dyrare än
budgeterat. Dessutom visar tre av enheterna ett minusresultat för perioden med 1 600 tkr på grund av för höga
personalkostnader.
Utfall delår 2020 är utfallet per augusti 2020.

4.1.2 Skola
4.1.2.1 Övergripande mål: Alla barn och ungdomar ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla, mod och nyfikenhet leder till utveckling, lärande och
framtidstro

Analys
Målet är delvis uppnått.
Under april månad har värdegrundsmålen inom skola och förskola följts upp. Vi anser att målen är
delvis uppfyllda, men vi behöver fortsätta utveckla värdegrundsarbetet på några enheter genom att
sprida de goda exemplen när det gäller implementering och förankring bland personal och elever, ett
gemensamt förhållningssätt och uppföljning kontinuerligt under året.
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4.1.2.1.1 Nämndmål: Alla barn och elever känner trygghet och har arbetsro i de olika
verksamheterna

Analys
Genom enkätsvar, arbete med Trygghetsplan och antal anmälningar i våra e-tjänster samt analyser från
rektorerna konstaterar vi följande framgångsfaktorer som ger goda resultat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samarbete mellan rektorer borgar för likvärdighet på enheterna
Bra relationer mellan elever, personal och vårdnadshavare
Väl förankrade strukturer, planer, regler och rutiner hos personal, elever och vårdnadshavare
Ett överenskommet, gemensamt förhållningssätt bland personal
Riktade insatser kortare perioder för att häva negativt beteende där personal, elever och
vårdnadshavare samarbetar
Kontinuerligt arbete med Trygghetsplanen där personal och elever involveras
Tydlig uppföljning av värdegrundsarbete under året
Bra samarbete med elevhälsan
Ett nära samarbete med vårdnadshavare

Fungerar ovanstående processer får vi bra resultat.
Där ovanstående processer inte fungerar lika bra har vi sämre resultat och därför behöver vi hjälpa till
och skapa förutsättningar för att få igång processer som stärker tryggheten på alla enheter.
Detta kan göras genom att huvudmannen
•
•
•
•
•

Skapar tillfällen där goda arbetssätt kan spridas mellan enheterna
Lägger in förankring av dokument och rutiner, kontinuerlig uppföljning och utvärdering i
årshjul och kalendarium för att underlätta rektors planering
Satsar på barns och elevers språkkompetens för ökad måluppfyllelse, men också för att
språkförbistring ofta leder till konflikter
Ser till att enkätsvaren samt rektors analys återkopplas till elever, personal och vårdnadshavare
för bättre insyn och samsyn
Stärka elevhälsans arbete i våra verksamheter

Indikatorer
Andel elever som känner trygghet

Utfall Delår
2021

Utfall Delår
2020

Målnivå Delår
2021

89%

Andel pedagoger som uppger att på den här skolan känner
eleverna sig trygga

90%

Andel vårdnadshavare som uppger att mitt barn är tryggt i
skolan

83%

Andel elever som uppger att de är trygga på fritidshemmet

84%

Andel pedagoger som anger att eleverna känner sig trygga
på fritidshemmet

97%

Andel vårdnadshavare som uppger att deras barn känner
sig tryggt på fritidshemmet

82%

Andel pedagoger i förskolan som anger att här känner
barnen sig trygga

97%
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Indikatorer
Andel vårdnadshavare i förskolan som anger att mitt barn
känner sig tryggt på förskolan
Andel elever som har studiero

Utfall Delår
2021

Utfall Delår
2020

Målnivå Delår
2021

99%
72%

Andel pedagoger som uppger att det är god studiemiljö på
skolan

65%

Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn har
studiero på lektionerna

57%

Andel elever som uppger att det finns möjlighet till
avskildhet och vila på fritidshemmet

76%

Andel pedagoger på fritidshemmet som uppger att eleverna
följer fritidshemmets ordningsregler

63%

Andel vårdnadshavare som uppger att det finns möjlighet
till avskildhet och vila på mitt barns fritidshem

45%

Andel pedagoger i förskolan som uppger att de ger barnen
en väl avvägd blandning av aktiviteter och vila under dagen

97%

Andel vårdnadshavare i förskolan som uppger att förskolan
ger mitt barn en väl avvägd blandning av aktiviteter och vila
under dagen

97%

4.1.2.1.2 Nämndmål: Ordningsregler är utarbetade tillsammans med barnen/eleverna i de
olika verksamheterna. Barnen/eleverna upplever att det finns ett rättvist system i
skolan.

Analys
Ordningsregler finns utarbetade inom alla verksamheter. När det gäller förankring och efterlevnad är
det olika mellan olika skolor och fritidshem.
Genom att tolka resultat på enkäten och rektorers analyser ser vi följande faktorer som framgångsrika:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samarbete mellan rektorer borgar för likvärdighet på enheterna
Bra relationer mellan elever, personal och vårdnadshavare
Väl förankrade strukturer, planer, regler och rutiner hos personal och i viss mån elever och
vårdnadshavare
Ett överenskommet, gemensamt förhållningssätt bland personal
Riktade insatser kortare perioder för att häva negativt beteende där personal, elever och
vårdnadshavare samarbetar
Kontinuerligt arbete med Trygghetsplanen där personal och elever involveras
Tydlig uppföljning av värdegrundsarbete under året
Bra samarbete med elevhälsan
Ett nära samarbete med vårdnadshavare

Där ovanstående processer inte fungerar lika bra har vi sämre resultat och därför behöver vi hjälpa till
och skapa förutsättningar för att få igång processer som stärker tryggheten på alla enheter.
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Detta kan göras genom att huvudmannen
•
•
•
•
•

Skapar tillfällen där goda arbetssätt kan spridas mellan enheterna
Lägger in förankring av dokument och rutiner, kontinuerlig uppföljning och utvärdering i
årshjul och kalendarium för att underlätta rektors planering
Satsar på barns och elevers språkkompetens för ökad måluppfyllelse, men också för att
språkförbistring ofta leder till konflikter
Ser till att enkätsvaren samt rektors analys återkopplas till elever, personal och vårdnadshavare
för bättre insyn och samsyn
Stärka elevhälsans arbete i våra verksamheter

Indikatorer

Utfall Delår
2021

Andel elever som tycker att de vuxna reagerar på
kränkningar

80%

Andel pedagoger som vet vad de ska göra om de upptäcker
att en elev utsätts för kränkningar

99%

Andel vårdnadshavare som uppger att i mitt barns skola
framgår det tydligt att kränkande behandling inte accepteras

80%

Andel elever på fritidshemmet som uppger att personalen
ingriper om någon elev behandlas illa på fritidshemmet

87%

Andel pedagoger i fritidshemmet som uppger att de vet vad
de ska göra om de upptäcker att en elev utsätts för kränkningar

Utfall Delår
2020

Målnivå Delår
2021

100%

Andel vårdnadshavare i fritidshemmet som uppger att
personal ingriper om någon behandlas illa på fritidshemmet

64%

Andel pedagoger i förskolan som uppger att det tydligt
framgår att kränkande behandling inte accepteras

97%

Andel vårdnadshavare i förskolan som uppger att det i mitt
barns förskola är det tydligt att kränkande behandling inte
accepteras

98%

4.1.2.1.3 Nämndmål: Den ogiltiga frånvaron minskar i årskurs 7-9 - målet är 0 %

Analys
Andel elever med ogiltig frånvaro över 5 % är relativt konstant över tid. Det handlar om mellan 15-23
elever varje månad, vilket är för mycket.
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.
Indikatorer
Andel elever som har ogiltig frånvaro, mer än 5 %, i åk 7-9

Utfall Delår
2021
6,9%

Utfall Delår
2020

Målnivå Delår
2021

8,5%
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4.1.3 Hållbar tillväxt
4.1.3.1 Övergripande mål: 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
Målet är uppnått.
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.
4.1.4 Landsbygdsutveckling
4.1.4.1 Övergripande mål: Boende och verksamma i Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive tillgången till kommunal service

Analys
Målet är uppnått.
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. En utvärdering bland elever, personal och
vårdnadshavare kommer ske i höst 2021.
Medel från Skolverket för likvärdig undervisning har använts för 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.
Den digitala utvecklingen som tvingats fram under pandemin har gjort att landsbygdsförskolor och
skolor enklare kan delta i utvecklingsmöten och samarbete utan extra tid för resor. Det har också gjort
det möjligt för rektorerna att vara närvarande digitalt i större utsträckning.
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4.2

Utvärdering av ekonomisk ställning

Verksamhetens resultat
Barn- och utbildningsnämnden

Ack utfall
Apr 2021
79 653

Ack budget
Apr 2021
77 909

Avvikelse
mot budget
Apr 2021
-1 744

Årsbudget
Apr 2021

Prognos Apr
2021

233 680

-7 644

Kommentar
En del av periodens underskott tillskrivs särskolan på -1 132 tkr. Köp av huvudverksamhet är ca 500 tkr dyrare än
budgeterat. Dessutom visar tre av enheterna ett minusresultat för perioden med 1 600 tkr på grund av för höga
personalkostnader.
Prognosen för helår på -7 644 tkr beror på att de enheter som har för höga personalkostnader inte kan korrigera detta
förrän till hösten. Särskolan prognostiserar -1 756 tkr på grund av att antal inskrivna elever i särskolan är högre än
budgeterat. Ökade kostnader för köp av huvudverksamhet samt ökade kostnader för inköp av ny lärplattform gör att
kansliet prognostiserar -1 500 tkr. Gymnasieskolan får ca 10 elever fler till hösten, vilket ökar kostnaderna med -1 200 tkr.
Slottsskolan 7-9

10 103

9 450

-653

28 344

-1 000

Kommentar
Det egentliga utfallet för april månad ska vara -442, detta baserat på en felaktig utbetalning på 210000:- utfärdat av HR,
detta justeras under maj månad!
Prognos för totalt underskott i december 1 miljon.
Åtgärder är samma som tidigare, det totala underskottet ökar då inga egentliga åtgärder/besparingar kring personalkostnad
kommer göras förrän nästkommande termin. Fram tills dess ökar underskottet. Besparingsåtgärd blir att inte återanställa
visstidsanställda assistenter, rör sig om 4-5 stycken beroende på elevunderlag och tilläggsbelopp kopplat till elever från
årskurs 6.
En viktig aspekt är att jag till hösten kommer anställa några fler behöriga lärare som då ersätter obehöriga. Detta kommer
att generera ett ökat underskott. Prognosen är 3 fler behöriga lärare till hösten.
Slottsskolan F-6

7 028

6 375

-653

19 121

-1 200

Kommentar
Det ekonomiska resultatet fortsätter som förväntat med ett genomsnittligt underskott på drygt 163.000 kr/månad. Den
främsta anledningen till underskottet är att vi har mer personal än vad vi har budget för. Vi har under terminen fått in
elever från andra skolor, bl.a. Kunskapsskolan i Katrineholm. Flertalet av dessa elever har ett stödbehov som kräver
utökade personalinsatser.
Till sommaren kommer vi att göra en del personalneddragningar där vi har som målsättning att minska personalkostnaden
med 216.000 kr/månad inkl PO. Skulle vi lyckas med det är prognosen att skolan kommer ha ett underskott på 1.200.000 i
december. En aspekt att beakta är att vi under pågående rekryteringsprocess har 8 legitimerade lärare som har sökt tjänst
hos oss. Vi har (beroende på beslut) två lärarvakanser på skolan. Utbildade lärare har ett högre löneanspråk och om vi
skulle rekrytera så är min bedömning att personalkostnaden skulle öka.
Sävstaskolan

7 714

8 080

367

24 236

0

Kommentar
Det ekonomiska utfallet för enheten fortsätter vara i balans. Antalet personal beräknas kunna vara intakt med viss
reservation för en mindre ökning från augusti då elever med stora behov kräver mer resurser i form av personal.
Högsjö skola

1 716

1 858

142

5 572

0

Kommentar
Den positiva avvikelsen på 142.000 är mindre än förväntat men kan förklaras med att jag har haft personal som legat fel i
kuben. Det gäller tre personal varav en är en fullt finansierad extratjänst. Det som återstår är att kontrollera om
ersättningen för extratjänsten följt med eller om det bara är lönekostnaden. Sedan tidigare finns även en
trygghetsanställning på skolan där bidraget går in till Mat och måltid. Det återstår att kontrollera om bidraget har lagts om
till Högsjö skola.
Jag har sedan tidigare aviserat att jag bedömer att Högsjö skola kommer att uppvisa ett nollresultat. Min nya bedömning är
att vi kommer att göra ett negativt resultat. Anledningen till det är kopplat till årets rekryteringsprocess. Min bedömning är
att vi kommer ha fler utbildade lärare än tidigare vilket kommer leda till en högre personalkostnad. Det är emellertid för
tidigt att skapa en prognos innan jag vet hur rekryteringsprocessen kommer att gå.

10

129

Verksamhetens resultat
Marmorbyns skola

Ack utfall
Apr 2021
3 914

Ack budget
Apr 2021
3 554

Avvikelse
mot budget
Apr 2021
-360

Årsbudget
Apr 2021
10 660

Prognos Apr
2021
-1 000

Kommentar
Den här terminen har vi en assistent för mycket, vilket förklarar en stor del av underskottet. Dessutom har vi ökade
vikariekostnader som kan sättas i samband med pandemin. Vi försöker att lösa så mycket vi kan med egna resurser, men
när flera är frånvarande samtidigt blir det svårt att få verksamheten att gå ihop utan vikarier.
Till höstterminen har vi planerat att göra följande besparingar:
- 1 assistent avslutar sin visstidsanställning i juni
- 1 anställd får ett nytt schema på fritids så att hen kan användas som vikarie i verksamheten
- 1 anställd kommer eventuellt att bli tjänstledig på 50%, den tjänsten ersätts i så fall ej med en vikarie
Förskolan

16 747

17 736

989

53 198

0

Kommentar
I april ligger förskolan på plus men vi behöver ha marginal för kommande lönerevisionen.
Det vi ser är att vi behöver göra vissa effektiviseringar.
De åtgärder vi gör för att ha en budget i balans är:
* Vi stänger förskolorna 4 veckor under sommaren istället för 3 veckor.
* Vi kommer att styra personalens semestrar i större utsträckning än tidigare för att ha bättre täckning över sommaren och
för att inte behöva använda vikarier.
* Till hösten kommer vi vara restriktiva med visstidsanställningar och timvikarier, istället kommer vi ha personalpool.
* Vi kommer heller inte ha ekonomiska möjligheter att erbjuda 15 timmar fördelat på 3 dagar då kostnaden beräknas till
ca 400000:Kulturskolan

1 238

1 084

-154

3 322

12

Kommentar
Vår prognos förutsätter rimliga framgångar i vår ansökan hos Statens kulturråd.
Vi har för närvarande inte utrymme för Dream Camp eller sommarskola, men har för avsikt att genomföra dessa med extra
finansiering.
Centrala elevhälsan

7 571

6 768

-803

20 299

-1 756

Kommentar
Den Centrala Elevhälsan består av två ansvar, 61315000 och 61512000.
61315000 (stödresurser) bär främst kostnader för personal som är anställd övergripande i kommunen och dess drift samt
kostnader för tilläggsbelopp för elever som har ett extraordinärt stödbehov i skolan.
Ansvaret uppvisar ett positivt resultat på 329 007 kr. Det höga, positiva resultatet beror främst på att enheten under våren
har en vakant psykologtjänst samt att personal varit långtidssjukskriven.
Prognosen är att det positiva resultatet kommer att fortsätta växa under våren. Till hösten kommer resultatet att jämnas ut
något då tjänsten som skolpsykolog tillsätts. Då tjänsten kommer att innehas av PTP-psykolog kommer handledning att
behövas köpas in, ungefär 20 000 kr/månad.
Ansvar 61512000 (särskola) uppvisar ett negativt resultat på - 1 132 408 kr. Det höga, negativa resultatet beror på att
antalet elever som är inskrivna i grund- och gymnasiesärskolan är högre än budget medger. Detta går inte att påverka
eftersom det är en rättighet för elever som tillhör målgruppen att bli inskriven i särskolan. Under april månad har fyra
elever slutat på grund- och gymnasiesärskolan på grund av utvisning. Trots detta beräknas ansvaret på helåret gå med
minusresultat.
Prognosen för grundsärskolan på helåret är ett minusresultat på 1 388 000.
Prognosen för gymnasiesärskolan på helåret är ett minusresultat på 368 000.
(Beräkningarna är gjorda utifrån de elever som vi har inskrivna i grund- och gymnasiesärskolan per dags datum samt de
elever som kommer att skrivas in i grundsärskolan under senvåren-21. På grund av Covid-19 är kostnaderna för skolskjuts
för närvarande högre än normalt.)
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Verksamhetens resultat
Förvaltningskansliet

Ack utfall
Apr 2021

Ack budget
Apr 2021

23 623

23 004

Avvikelse
mot budget
Apr 2021
-619

Årsbudget
Apr 2021
68 928

Prognos Apr
2021
-2 700

Kommentar
Till och med april är köp av huvudverksamhet 493 tkr dyrare än budgeterat. Lokalvård och skolskjuts är vardera ca 350 tkr
dyrare än budgeterat. Ökade kostnader i samband med inköp av ny lärplattform - Haldor - med ca 250 tkr. Prognosen för
kansliet är -1 500 tkr på helår.
Gymnasiet visare ett litet positivt resultat för perioden med 240 tkr, men prognosen inför hösten är ca 10 elever fler än nu,
vilket motsvarar en kostnadsökning med 1 200 tkr. Prognosen sätts därför till -1 200 tkr för gymnasieskolan.
Total prognos för ansvaret: -2 700 tkr.

5 Väsentliga personalförhållanden
•
•
•
•

Skolans ledningsgrupp har minskat med 1 biträdande rektorer i januari
Ny förvaltningschef tillträdde 15 december 2020
Satsningen på att ge medarbetare möjlighet att utbilda sig samtidigt som de arbetar börjar
påverka andelen behöriga förskollärare och lärare positivt.
Rekrytering inför hösten pågår. Vi ser en ökning av andelen behöriga sökanden till våra
tjänster.

6 Förväntad utveckling
Under våren avslutas samarbetet med Skolverket - Samverkan för bästa skola - efter tre år.
Förbättringsarbete har genomförts inom betyg och bedömning, individanpassad undervisning och
systematiskt kvalitetsarbete. Det är en gedigen kompetensutveckling som chefer och personal fått och
en förväntan finns på att kvaliteten höjs i våra verksamheter. Genom att analyser av verksamheterna
blir bättre är det lättare att fördela resurser där de bäst behövs.
Genom den externa utredning som genomfördes under våren 2020 samt av våra egna analyser under
året har en brist identifierats när det gäller språkkompetens. Bristande språkkunskaper är den största
anledningen till att elever inte når målen - och det gäller alla ämnen. En satsning på språkinriktad
undervisning kommer ske under läsår 21/22 och det handlar om utökad tid för elever som behöver
stärka svenska språket i förskolan och på fritidshemmet, ökad studiehandledning på modersmål och
specialundervisning för de äldre eleverna samt kompetensutveckling för personalen. Dessa satsningar
kommer inte höja resultaten på kort sikt, men vi tror det har betydelse på lång sikt och då börjar
arbetet redan i förskolan. Att hjälpa våra barn och elever att gå ut grundskolan med godkända betyg är
det viktigaste vi kan göra för att ge dem möjlighet till ett gott, framtida liv.
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Intern kontroll (Barn- och utbildningsnämnden och en nivå under)
Enhet

Uppdrag (intern
kontroll)

Effektiv hantering av
Barn- och
utbildningsnämnden elevers frånvaro

Status på Kommentar
uppdrag?

Aktiviteter (intern kontroll)

Pågående

Kontroll av frånvarostatistik förs per
månad på klassnivå samt
Pågående
dokumentation och utvärdering av
insatta åtgärder

210427: Alla rektorer för månadsvis statistik över elevernas frånvaro. De får även en
sammanställning från Centrala elevhälsan. Rutin för att föra in statistik över elever
som har mer än 5 % ogiltig frånvaro i Stratsys saknas på Slottsskolan 7-9. Detta
gäller bara högstadiet.

Ansvarig
Eva Karlsson

Dokumentation och utvärdering har skett på 2 av 4 skolor. Anledning till att 2 inte har
gjort det är att rutiner för tidig intervention inte kommit så långt som till utvärdering
samt att rutin saknas för detta.

Kontroll av att rutiner för
uppföljning av frånvaro görs i Adato Pågående
och att rutin för rehabilitering följs
samt dokumentation och
utvärdering av insatta årgärder.

210427: Chefer svarar Ja eller delvis på frågan. Några håller på att beta av i Adato
med hjälp av HR medan en uppger att det är svårt att hinna samt få till möte med
berörd personal.

Eva Karlsson

Anmäla, utreda och
åtgärda all diskriminering
och annan kränkande
behandling.
Eva Karlsson
Effektivt arbete för att
främja sammanhållning
och skapa trygghet och
trivsel för elever och
personal.
Eva Karlsson

Pågående

Pågående

Ansvarig
Eva Karlsson
Kontroll av att e-tjänster används
och rutin för hela arbetsgången
följs.
Ansvarig
Eva Karlsson
Kontroll av att arbetet med
trygghetsplaner genomförs och
följs upp tillsammans med elever
och personal.

Status

Pågående

Pågående

Ansvarig
Eva Karlsson

Kommentar

210427: Alla chefer uppger att e-tjänsterna används. Av de som berörs så följs
rutinen för arbetsgången helt av 4 st, delvis av 2 st. 1 st har börjat använda rutinen,
men uppger att de kan bli bättre. 1 st bedömer många kränkningar som ringa.

210427: 4 stycken svarar Ja. 3 st delvis. Övriga berörs inte av punkten. En uppger att
den planeras att gås igenom med personal på APT under våren. En annan uppger att
den gåtts igenom med personal, men inte så mycket med elever. Två anger att den
har utarbetats och omarbetats under året och att det snart är dags för
uppföljning. En uppger att det inte hunnits med på grund av tidsbrist.
Endast förskolan har följt upp med barn och personal.

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

Pågående

210427: 5 st svarar Ja. 1 st svarar delvis och 3 st svarar Nej. En uppger att det är
bokat till APT 5/5. En annan planerar att genomföra den under våren och en tredje att
den kommer att göras.
Förra årets OSA har följts upp av 6 st, delvis av 1 st och inte alls av 2 st. En uppger att
det i regel sker i samband med medarbetarsamtal. Alla medarbetare vill inte ha
samtal. En annan har inplanerad uppföljning nästa vecka. En tredje uppger att det
kommer att ske.

Ansvarig
Eva Karlsson

sida 1 av 2 (2021-05-03)
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Enhet

Uppdrag (intern
kontroll)

Status på Kommentar
uppdrag?

All undervisning utgår från Pågående
och möter alla barns och
elevers behov.

Aktiviteter (intern kontroll)
Kontroll av att all personal utgår
från och möter alla barns och
elevers behov genom
lektionsobservationer och
dokumentationsgranskning.

Eva Karlsson

Status

Kommentar

Pågående

210427: 5 st uppger att lektionsobservationer skett. 4 st uppger att så inte skett och
då är det 1 st som inte har undervisande personal. En uppger att det inte är aktuellt
inom hens verksamhet då den inte är lagstadgad. En annan uppger Covid 19 som
orsak.
Samtliga rektorer svarar Ja - de har granskat dokument.

Ansvarig
Eva Karlsson
Utbetalning till
bankkonton

Pågående

Följs upp av
ekonomiavdelningen.

Eva Karlsson
Attestering

Pågående

Följs upp av
ekonomiavdelningen.

Eva Karlsson
Upphandling

Pågående

Följs upp av
ekonomiavdelningen.

Eva Karlsson

sida 2 av 2 (2021-05-03)
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Budgetramar 2022
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner Budgetramar 2022.
2. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram
för gymnasiets kostnader med 2 654 tkr.
3. Barn-och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram
för grundsärskolans kostnader med 1 622 tkr.
4. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram
för gymnasiesärskolans kostnader med 505 tkr.
5. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram
för grundskolans (Marmorbyns skola) ökade hyreskostnader med 398 tkr, från och
med att den nya skolbyggnaden står klar – preliminärt augusti 2022.
6. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram
för satsning för ökad måluppfyllelse; Barns och elevers språkkompetens med 2
840 tkr.
7. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram
för ökade kostnader av köpta tjänster med 1 236 tkr.
8. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram
för förvaltningskansliets ökade licenskostnader med 100 tkr.
9. Barn-och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om
investeringsmedel för inventarier och IT-utrustning för nya Grändens förskola
med 1 040 tkr.
10. Barn-och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om
investeringsmedel för inventarier och IT-utrustning för Marmorbyns skola med
840 tkr.
Sammanfattning av ärendet
I ärendet budgetramar 2022 presenteras drift- och investeringsbudget, driftbudget
2022, nämndens budgetram enligt KF, behov 2022, investeringar 2022 samt äskanden
inför 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-04-22
Bilaga, Äskanden inför 2022
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-04-22
Handläggare

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

BU 2021/75

Budgetramar 2022
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner Budgetramar 2022
2. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram
för gymnasiets kostnader med 2 654 tkr.
3. Barn-och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram
för grundsärskolans kostnader med 1 622 tkr.
4. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram
för gymnasiesärskolans kostnader med 505 tkr.
5. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram
för grundskolans (Marmorbyns skola) ökade hyreskostnader med 398 tkr, från och
med att den nya skolbyggnaden står klar – preliminärt augusti 2022.
6. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram
för satsning för ökad måluppfyllelse; Barns och elevers språkkompetens med
2 840 tkr.
7. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram
för ökade kostnader av köpta tjänster med 1 236 tkr.
8. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram
för förvaltningskansliets ökade licenskostnader med 100 tkr.
9. Barn-och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om
investeringsmedel för inventarier och IT-utrustning för nya Grändens förskola
med 1 040 tkr.
10. Barn-och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om
investeringsmedel för inventarier och IT-utrustning för Marmorbyns skola med
840 tkr.
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Sammanfattning av ärendet

Drift- och investeringsbudget
Driftbudget 2022 tkr
KF budget
2021
Verksamhet
Förvaltningskansli
Kulturskola
Öppen förskola
Förskola
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola F-6
Grundskola 7-9
Grundsärskola
Gymnasieskola IM
Gymnasiesärskola
Gymnasieskola
Totalsumma

6 578
3 215
407
51 857
12 154
5 127
57 716
38 474
5 744
898
4 837
46 673
233 680

Personal
2%
102
50
7
815
179
69
809
355
0
0
0
0
2 386

Lokaler
1,5%
0
13
0
126
25
17
137
136
0
0
0
0
454

Prel. KF
budget
2022
6 680
3 278
414
52 798
12 358
5 213
58 662
38 964
5 744
898
4 837
46 673
236 520

Behov
2022
6 812
3 279
415
53 404
12 601
5 331
60 934
40 166
7 366
898
5 342
49 327
245 875

2023
6 948
3 345
424
54 472
12 853
5 438
61 897
40 715
7 491
898
5 449
48 940
248 870

Nämndens budgetram enligt KF i tkr är: 189 847 tkr exkl. gymnasieskola för 2022.
Gymnasieskolans budget uppgår till 46 673 tkr med förslag på äskande om ytterligare
2 654 tkr för 2022.
Behov 2022 tkr
2022
Behov tkr Åtgärder/
besparing
Verksamhet
Förvaltningskansli
Kulturskola
Öppen förskola
Förskola
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola 1-6
Grundskola 7-9
Grundsärskola
Gymnasieskola IM
Gymnasiesärskola
Gymnasieskola
Totalsumma

6 812
3 279
415
53 404
12 601
5 331
60 934
40 166
7 366
898
5 342
49 327
245 875

131
1
1
606
243
118
2 272
1 202
1 622
0
505
2 654
9 355

2023
Behov Åtgärder/
tkr
besparing

2024
Behov Åtgärder/
tkr
besparing

6 948
3 345
424
54 472
12 853
5 438
61 897
40 715
7 491
898
5 449
48 940
248 870

7 087
3 412
432
55 562
13 110
5 547
63 135
41 529
7 618
898
5 558
46 608
250 496

136
66
8
1 068
252
107
1 214
798
125
0
107
-387
3 494

139
67
8
1 089
257
109
1 238
814
127
0
109
-2 332
1 626

136

2024
7 087
3 412
432
55 562
13 110
5 547
63 135
41 529
7 618
898
5 558
46 608
250 496
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Investeringar 2022 tkr
Budget 2021
Investeringar enligt kommunplan 2020

Budget 2022

600

600

Investeringsbudget fördelas under vårterminen 2022 av förvaltningschef.
Möbler och inventarier till ny förskola Gränden och ny skolbyggnad i Marmorbyn
inkl. slöjd tillkommer.
Budgetläget 2022
I bilagan, Äskanden inför 2022 finns varje verksamhetsområde beskrivet utifrån
platsbehov, strukturella förändringar, lagkrav mm samt investeringsbehov och utifrån
det har förvaltningen tagit fram förslag på äskanden som presenteras i ärendet.
Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna
förvaltningens förslag på äskanden inför 2022 till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
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
Budget 2022
Förvaltningens ståndpunkt
Att barn- och utbildningsnämnden fattar beslut utifrån ovan förslag.
Ekonomiska konsekvenser
Inga
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Äskanden inför 2022
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.

En ekonomi i balans förutsätter rimliga
förutsättningar för att bibehålla kvaliteten i
våra verksamheter.

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

Bibehållen kvalitet i våra verksamheter samt en
satsning för ökad måluppfyllelse.

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

Bibehållen kvalitet i våra verksamheter samt en
satsning för ökad måluppfyllelse och ökad
framtidstro för Vingåkers ungdomar.

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.

Bibehållen kvalitet i våra verksamheter samt en
satsning för ökad måluppfyllelse och ökad
framtidstro för Vingåkers ungdomar.
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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.

Bibehållen kvalitet i våra verksamheter samt en
satsning för ökad måluppfyllelse och ökad
framtidstro för Vingåkers ungdomar med möjlighet
till arbete och egen försörjning.

Bibehållen kvalitet i våra verksamheter samt en
satsning för ökad måluppfyllelse och ökad
framtidstro för Vingåkers ungdomar med möjlighet
till arbete och egen försörjning.
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Bibehållen kvalitet i våra verksamheter samt en
satsning för ökad måluppfyllelse och ökad
framtidstro för Vingåkers ungdomar med möjlighet
till arbete och egen försörjning.
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Bibehållen kvalitet i våra verksamheter samt en
satsning för ökad måluppfyllelse och ökad
framtidstro för Vingåkers ungdomar med möjlighet
till arbete och egen försörjning.

Bibehållen kvalitet i våra verksamheter samt en
satsning för ökad måluppfyllelse och ökad
framtidstro för Vingåkers ungdomar med möjlighet
till arbete och egen försörjning.

Bibehållen kvalitet i våra verksamheter samt en
satsning för ökad måluppfyllelse och ökad
framtidstro för Vingåkers ungdomar med möjlighet
till arbete och egen försörjning.
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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?

Bibehållen kvalitet i våra verksamheter samt en satsning för ökad måluppfyllelse
och ökad framtidstro för Vingåkers ungdomar med möjlighet till arbete och egen
försörjning.

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

Bibehållen kvalitet i våra verksamheter samt en satsning för ökad måluppfyllelse
och ökad framtidstro för Vingåkers ungdomar med möjlighet till arbete och egen
försörjning.
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Äskanden inför 2022
1.

Äskande om en utökad ram för gymnasieskolan

Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram för
gymnasiets kostnader med 2 654 tkr.
Beskrivning
I den totala budgeten för gymnasiet ingår kostnader för köp av platser för
gymnasieundervisning på andra orter; både kommunala och fristående utförare.
Ytterligare kostnader som skall täckas av gymnasiebudgeten är köp av platser med
tilläggsbelopp inom gymnasiet som finns i kommunens regi. De asylsökande som går
gymnasieprogram täcks delvis av intäkt från Migrationsverket.
Elevantal
Tabell över elevantal specificerat per gymnasieform och ålder
Budgeterat antal
Utfall
Budget Budget Budget
elever:
vt-21
2022
2023
2024
16–19 år
Gymnasieprogram

391

403

392

366

Kostnader
I nedanstående tabell visas den befintliga budgetram för gymnasiet som det finns
budgettäckning för. Uppgifterna i tabellen ligger till grund för barn- och
utbildningsnämndens beräkning av ytterligare behov av ekonomiska resurser till
gymnasieskolan inför budgetåret 2022.
Budget tkr (tkr)
Intäkter gymnasiet
Gymnasiekostnader
program
Resebidrag och
inackordering, resor
kollektivtrafik samt
försäkringsavgift.
Totalt

Budget
Behov
Behov
Behov
2021
2022
2023
2024
-2 239
-2 663
-2 643
-2 517
46 382

49 327

48 940

46 608

2 530

2 663

2 643

2 517

46 673

49 327

48 940

46 608
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Snittkostnad/elev i gymnasieprogram (prisuppräkning med 2 % per år)
Snittkostnad per elev
2021
2022
2023
(kr)
Per månad
10 000
10 200
10 404
Per termin
60 00
61 200
62 424
Per år
120 000
122 400
124 848

2024
10 612
63 672
127 345

Budgetbehov
I tabellen nedan visas en översikt av budgetbehov 2022 - 2024.
Budgetbehov (tkr)
2021
2022
2023
Antal elever
391
403
392
Total budget
46 673
46 673
46 673
Beräknade
gymnasiekostnader
Diff budget:
Intäkter
Saknas i budget

2024
366
46 673

48 912

51 990

51 583

49 125

2 239
2 239
0

5 317
2 663
2 654

4 910
2 643
2 267

2 452
2 517
+ 65

Ärendets beredning
Ärendet har beretts på BoU förvaltningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Budget 2022
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2.

Äskande om en utökad ram för grundsärskolans kostnader

Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad
ram för grundsärskolans kostnader med 1 622 tkr.
Beskrivning
I den totala budgeten för grundsärskolan ingår kostnader för köp av platser
för undervisning i grundsärskola i andra kommuner samt skolskjuts. Till hösten 2022
kommer 2 st nya elever att skrivas in i särskolan och flera är under utredning och kan
komma att erbjudas plats under 2022.
Kostnaderna går inte att påverka då det är en rättighet för elever som tillhör
målgruppen att gå i särskolan.
Kostnader och budgetbehov
I nedanstående tabell visas den befintliga
budgetramen för grundsärskolan. Uppgifterna i tabellen ligger till grund för barn- och
utbildningsnämndens beräkning av ytterligare behov av ekonomiska resurser till
grundsärskolan inför budgetåret 2022. Behoven består av 200 tkr per elev plus 2 % i
prisuppräkning per år. Dessutom läggs underskottet för 2021 till kostnaden för
grundsärskolan 2022-2024.
Budget tkr (tkr)

Budget 2021 Behov
2022

Behov
2023

Behov
2024

Elevantal
Budget
Kostnader grundsärskola
Diff 2021
Total kostnad
Saknas i budget

19
5 744
5 744
1 100
6 844
1 100

21
5 744
6 391
1 100
7 491
1 747

21
5 744
6 518
1 100
7 618
1 874

21
5 744
6 266
1 100
7 366
1 622

Behoven är under förutsättning att antal elever är konstant, vilket är väldigt svårt att
förutse då in- och utflyttning av elever ständigt sker.
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
Budget 2022
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3.

Äskande om en utökad ram för gymnasiesärskolans kostnader.

Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad
ram för gymnasiesärskolans kostnader med 505 tkr.
Beskrivning
I den totala budgeten för gymnasiesärskolan ingår kostnader för köp av platser
för undervisning i gymnasiesärskola i andra kommuner samt skolskjuts. Till hösten
2022 kommer 2 st nya elever att skrivas in i särskolan.
Kostnaderna går inte att påverka då det är en rättighet för elever som tillhör
målgruppen att gå i särskolan.
Kostnader och budgetbehov
I nedanstående tabell visas den befintliga budgetram för gymnasiesärskolan som det
finns budgettäckning för. Uppgifterna i tabellen ligger till grund för barn- och
utbildningsnämndens beräkning av ytterligare behov av ekonomiska resurser till
gymnasiesärskolan inför budgetåret 2022 – 2024. Behoven består av 200 tkr per elev
plus 2 % prisuppräkning per år.
Budget tkr (tkr)

Elevantal
Budget
Kostnader grundsärskola
Saknas i budget

Budget 2021 Behov
2022
10
4 837
4 837
0

Behov
2023
12
4 837
5 342
505

Behov
2024
12
4 837
5 449
612

12
4 837
5 558
721

Behoven är under förutsättning att budgeterat antal elever stämmer, vilket är väldigt
svårt att förutse då in- och utflyttning av elever ständigt sker.
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
Budget 2022
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4.

Äskande om en utökad ram för grundskolans (Marmorbyns
skola) ökade hyreskostnader

Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad
ram för grundskolans (Marmorbyns skola) ökade hyreskostnader med 398 tkr,
från och med att den nya skolbyggnaden står klar – preliminärt augusti 2022.
Beskrivning
Vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 210310 (BoU § 32/2021) beslutade
nämnden att föreslå kommunfullmäktige att besluta om en nybyggnation av lokaler för
Marmorbyns skola och fritidshem.
Förslaget innebär att en ny byggnad för skola och fritidshem uppförs i Marmorbyn. Ett
sådant bygge medför att årshyran ökar med 397 964 kronor per år från och med att den
nya skolbyggnaden står klar, preliminärt augusti 2022.
För att kunna täcka kostnaderna behöver barn- och utbildningsnämnden få utökad
budgetram från Kommunfullmäktige.
Ärendets beredning
Ärende 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
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. Barn- och utbildningsnämnden är
också ytterst ansvariga för att arbetsmiljölagen följs i verksamheten.
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5.

Äskande om en utökad ram för satsning för ökad måluppfyllelse;
Barns och elevers språkkompetens.

Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad
ram för satsning för ökad måluppfyllelse; Barns och elevers
språkkompetens 2 840 tkr.
Beskrivning
Kommunens prioriterade mål : Skola
Alla barn och ungdomar ska inspireras, motiveras och få stöd så att deras
självkänsla, mod och nyfikenhet leder till utveckling, lärande och framtidstro
I den analys som genomförts i samarbete med Skolverket konstaterar Barn- och
utbildningsnämnden att det finns ett stort behov av att stärka barns och elevers
språkutveckling. Att ha god språklig kompetens hänger nära samman med goda
studieresultat i alla ämnen under hela skolgången. Därför behöver Barn och
utbildningsnämndens verksamheter satsa på både kompetensutveckling och utökad
resurs och tid för barn och elever.
Kostnader
Kompetensutveckling:
En satsning på kompetens för alla genom våra förstelärare på språkutvecklande
arbetssätt – internt med stöd av Skolverkets kompetensmoduler.
Kostnad, vikariekostnader tas inom ram
SKUA-utbildning för 4 lärare genom Nationellt centrum för svenska som andraspråk;
kostnad 4 * 60 tkr, utbildningen ger kompetens att leda utvecklingsarbetet på den egna
skolan
Kostnad 240 tkr samt vikariekostnader som tas inom ram
Förskolans språkpiloter ska genomföra 7,5 hp utbildning Flerspråkighet och
interkulturalitet på Mälardalens högskola
Kostnad; vikariekostnader som tas inom ram
Förskola:
Ökad möjlighet att ge mer tid på förskolan för barn som behöver stärka sin
språkutveckling; kostnad ca 500 tkr (lunch, personalförstärkning)
Fritidshem
Ökad möjlighet att få tid på fritidshemmet för barn som behöver stärka sin
språkutveckling; kostnad ca 200 tkr (mellanmål, personalförstärkning)
Förskoleklass
Ökad specialundervisning/svenska som andraspråksundervisning kostnad ökad
undervisningstid ca 100 tkr
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Grundskola
Ökad specialundervisning/svenska som andraspråksundervisning kostnad ökad
undervisningstid
Studiehandledning och modersmålsundervisning utöver timplan för ökad
måluppfyllelse 1 800 tkr
Totalt; 2 840tkr
Ärendets beredning
Ärendet har beretts på BoU förvaltningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Budget 2021
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6.

Äskande om en utökad ram för ökade kostnader av köpta
tjänster.

Förvaltningen föreslår att
1.

Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad
ram för ökade kostnader av köpta tjänster med 1 236 tkr.

Beskrivning
Utöver kostnader för verksamheter i egen regi köper barn- och
utbildningsförvaltningen tjänster för bl.a. barn och elever som går i friskolor
eller i andra kommuner, skolskjuts och lokalvård. En prisuppräkning för dessa
kostnader med 2 % medför en prishöjning på 736 tkr.
Inför höstterminen 2022 planeras en extra tur med kollektivtrafiken för att jämna ut
skoldagarna för de yngre barnen, vilket ger en ökad kostnad med 500 tkr.
Ärendets beredning
Ärende 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
Det fria skolvalet och elevers rätt till skolskjuts gör att förvaltningen har kostnader där
priset inte sätts av densamme. Samma gäller för lokalvård som köps av Vingåkers
kommunfastigheter och Mat och måltid.
De senaste åren har timplanen för grundskolan utökats i flera omgångar. För att ge
våra elever den undervisningstid de har rätt till har schemaramarna – framför allt för
de yngre eleverna – utökats. Att förändra kollektivtrafiken kräver en långsiktig
planering och till hösten 2022 har vi möjlighet att få in ytterligare en tur. Detta gör att
vi kan få en jämnare fördelning av de yngre elevernas skolvecka. Hittills har de gått en
eller två dagar till 15.30 vilket vi sett inte är gynnsamt för deras lärande. De orkar inte
hålla fokus så länge. Bäst förutsättningar får eleverna om skoldagarna är mer jämnt
fördelade under skolveckan.
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7.

Äskande om en utökad ram för förvaltningskansliets ökade
licenskostnader.

Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad
ram för förvaltningskansliets ökade licenskostnader med 100 tkr.
Beskrivning
Under läsåret 20/21 har en ny lärplattform, Haldor, införskaffats till alla skolor i
kommunens regi. Detta för att kunna hantera distansundervisning under pågående
pandemi, förenkla planering och bedömning för lärare samt möta vårdnadshavarnas
önskan om bättre information och kommunikation med skolorna.
Detta medför en årlig höjning av våra licenskostnader med 100 tkr som inte ryms i
befintlig ram.
Ärendets beredning
Ärende 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
Under 2020 uppstod ett behov av att kunna undervisa elever på distans på grund
av coronapandemin. För att få detta att fungera köpte förvaltningen in en
ny lärplattform, Haldor. För att få programvaran att fungera tillsammans med vårt
personal- och elevregister behövdes även andra system köpas in.
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Äskande om investeringsmedel för inventarier och IT-utrustning
för nya Grändens förskola.

Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om
investeringsmedel för inventarier och IT-utrustning för nya Grändens förskola
1 040 tkr.
Beskrivning
Beslut om att bygga en ny förskola som ersätter Grändens och Södergårdens förskola
är fattat i kommunfullmäktige. Cirka 50% av befintliga möbler kan återanvändas.
Kostnader
Möbler till 6 avdelningar * 125 tkr 750 tkr
Personalrum & arbetsplatser 100 tkr
IT - nätverk och fiber: 20 tkr
Nätverk, grundutrustning:
50 tkr
Nätverk Wifi: 60 tkr
AV utrustning: 60 tkr
Totalt; 1 040 tkr
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Barn- och utbildningsförvaltningen. Vad gäller
investeringskostnader för IT har ärendet avstämts med Dan Ulf (IT) och Maria Pestrea
(IT/Kommunikationschef).
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Budget 2022
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Äskande om investeringsmedel för inventarier och IT-utrustning
för Marmorbyns skola.

Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om
investeringsmedel för inventarier och IT-utrustning för Marmorbyns
skola 840 tkr.
Beskrivning
En ny skolbyggnad planeras till Marmorbyns skola. Cirka 50% av befintliga
möbler för skolsalar och utrustning för slöjdsalar kan återanvändas.
Kostnader
Klassrumsinventarier och möbler 200 tkr
Fritidshemsmöbler och inventarier 100 tkr
Personalrum & arbetsplatser 150 tkr
Slöjdutrustning 150 tkr
IT - nätverk och fiber: 20 tkr
Nätverk, grundutrustning: 50 tkr
Nätverk Wifi: 80 tkr
AV utrustning: 90 tkr
Totalt 840 tkr
Behoven är under förutsättning att beslut om ny skolbyggnad fattas.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Barn- och utbildningsförvaltningen. Vad
gäller investeringskostnader för IT har ärendet avstämts med Dan Ulf (IT) och Maria
Pestrea (IT/Kommunikationschef).
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Budget 2022
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Barn- och utbildningsnämnden
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BU 2021/76

Resursfördelningsmodell för 2021
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner resursfördelningsmodellen för 2021.
Sammanfattning av ärendet
Resursfördelningsmodellen för förskola och grundskola fördelar medel till kommunala
och fristående förskolor och grundskolor. Den totala budgetramen för
resursfördelningsmodell för förskola, grundskolan F-9 inklusive fritidshem 2021
uppgår till 170 065 tkr.
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudman för varje barn/ elev vid förskole/skolenheten. Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.
Likabehandlingsprincipen betyder att bidrag ska beräknas efter samma grunder som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten.
Tilldelningen är ett driftsbidrag till verksamheten.
För den kommunala huvudmannen är tilläggsbelopp en intern fördelning och för den
fristående huvudmannen fortsätter nuvarande hantering av ansökan om tilläggsbelopp
med beslut av den Centrala elevhälsan. Beslutet är överklagansbart hos
Förvaltningsrätten.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-04-22
Bilaga, Barn- och utbildningsförvaltningen, Resursfördelningsmodell 2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-04-22
Handläggare

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

BU 2021/76

Resursfördelningsmodell för 2021
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner resursfördelningsmodellen för 2021.
Sammanfattning av ärendet
Resursfördelningsmodellen för förskola och grundskola fördelar medel till kommunala
och fristående förskolor och grundskolor. Den totala budgetramen för
resursfördelningsmodell för förskola, grundskolan F-9 inklusive fritidshem 2021
uppgår till 170 065 tkr.
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudman för varje barn/ elev vid förskole/skolenheten. Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.
Likabehandlingsprincipen betyder att bidrag ska beräknas efter samma grunder som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten.
Tilldelningen är ett driftsbidrag till verksamheten.
För den kommunala huvudmannen är tilläggsbelopp en intern fördelning och för den
fristående huvudmannen fortsätter nuvarande hantering av ansökan om tilläggsbelopp
med beslut av den Centrala elevhälsan. Beslutet är överklagansbart hos
Förvaltningsrätten.

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
Riksdagen fattade den 10 juni 2009 beslut om förtydligande av skollagens
bestämmelser om kommunens bidrag till fristående skolor samt enskilt bedrivna
förskolor, fritidshem och förskoleklasser. De nya bestämmelserna trädde i kraft den 1
juli 2009, skollagen (2010:800)
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner
resursfördelningsmodellen för 2021.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Resursfördelningsmodell 2021

Beslutet skickas till
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.

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]"

Ge alla barn en likvärdig skolgång.

"[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]"

Ge alla barn och ungdomar en likvärdig skolgång.
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Ge alla barn och ungdomar en likvärdig skolgång.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

Ge alla barn en likvärdig skolgång.

"[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?

Resurser fördelas lika oavsett val av förskola/skola.

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

En likvärdig skola.
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1 Sammanfattning
Resursfördelningsmodellen för förskola och grundskola fördelar medel till kommunala
och fristående förskolor och grundskolor. Den totala budgetramen för
resursfördelningsmodell för förskola, grundskolan F-9 inklusive fritidshem 2021 uppgår
till 170 065 tkr.
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudman för varje barn/ elev vid förskole/skolenheten. Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.
Likabehandlingsprincipen betyder att bidrag ska beräknas efter samma grunder som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten. Tilldelningen
är ett driftsbidrag till verksamheten.
För den kommunala huvudmannen är tilläggsbelopp en intern fördelning och för den
fristående huvudmannen fortsätter nuvarande hantering av ansökan om tilläggsbelopp
med beslut av den Centrala elevhälsan. Beslutet är överklagansbart hos
Förvaltningsrätten.
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2 Principer för resursfördelningsmodell
Barn- och utbildningsnämndens principer som genomsyrar resursfördelningsmodellen
för förskolan och grundskolan F-9 inklusive fritidshem.

Modellen skall främja måluppfyllelse av skolans mål
En resursfördelning som följer barnets/elevens behov bidrar till att skolorna får
förutsättningar att ge rätt stöd och främja ökad måluppfyllelse i förskolan/skolan. Fler
barn/elever ska uppnå både kunskaps- och värdegrundsmålen.

Modellen ska vara baserad på forskning
Forskning visar på bakgrundsfaktorer som är avgörande för barns och elevers resultat i
förskolan och skolan. Forskning visar att föräldrars utbildningsbakgrund är den mest
avgörande variabeln för hur barnen eller elever klarar målen.

Modellen ska vara begriplig, överskådlig och upplevas som rättvis
Modellen ska dokumenteras och därmed vara tillgänglig för alla och redovisas öppet.
Ambitionen är att modellen skall utformas så att den är begriplig.
Resursfördelningsmodellen ska upplevas tillräckligt rättvis och ge ekonomiska
förutsättningar för en likvärdig skola.
I skolforskningen har man funnit att det inte endast är hur mycket resurser som skolan
har tillgång till som är viktigt utan att det också är av största vikt hur resurserna använd,
d v s hur skolorna arbetar.

Modellen ska vara behovsanpassad
Större delen av de tillgängliga resurserna bör utgöras av en grundtilldelning. En skola
som enbart får grundtilldelning ska kunna bedriva en verksamhet med de krav som
normalt ställs.
Grundtilldelningen ska täcka kostnader för undervisning, läromedel, kost, ledning,
administration med mera.

Modellen ska bygga på variabler som garanterar en likvärdig resursfördelning
Modellen ska anpassas till vad kunskap och forskning visar när det gäller barns och
elevers möjligheter att klara förskolan/skolan.
Ett fåtal faktabaserade variabler skall känneteckna modellen.
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Modellen ska vara tillämpbar på både fristående- och kommunala förskolor och
skolor
Varje barn och elev har rätt till, oberoende av i vilken skola han/hon går i, resurser som
speglar det behov han/hon har för att nå målen. Modellen ska tillämpas på alla förskolor
och grundskolor i Vingåkers kommun.

Modellen ska vara föränderlig över tid
Modellen skall kunna förändras utifrån framtida förändrade forskningsresultat, nya och
justerade variabler, politiska prioriteringar med mera.

Rätten att välja skola
Barn och elever skall ha möjlighet att välja förskola/skola och resurser skall följa
barnet/eleven, oberoende av i vilken skola han/hon går i.
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3 Bidrag för lika villkor
Riksdagen fattade den 10 juni 2009 beslut om förtydligande av skollagens bestämmelser
om kommunens bidrag till fristående skolor samt enskilt bedrivna förskolor, fritidshem
och förskoleklasser. De nya bestämmelserna trädde i kraft den 1 juli 2009, skollagen
(2010:800)

Förändringarna innebar sammanfattningsvis följande:
•

•
•

Likabehandlingsprincipen betyder att bidraget ska beräknas efter samma grunder
som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten
av motsvarande slag.
Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för
bestämningen av bidragen.
Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp.

Kommunen har även fortsättningsvis möjlighet att kunna göra vissa riktade satsningar
och välja olika slags resursfördelningsmodeller. Det ska innebära att alla berörda barn i
kommunen får samma möjlighet att ta del av medlen, oavsett om de går i en kommunal
eller fristående verksamhet.

Det som påverkar resursfördelningsmodellen är:
•
•
•
•

Ersättningen för lokalkostnaderna ska motsvara kommunens genomsnittliga
lokalkostnader per barn/elev i motsvarande verksamhet eller skolform.
Tilläggsbelopp för särskilt stöd.
Administrationskostnad, en schablon på tre procent.
Moms, en schablon på sex procent.

Om kommunen av andra skäl tillskjuter ytterligare resurser till den egna verksamheten
under löpande verksamhetsår, ska enligt förordningen 4 kapitlet 2 § motsvarande tillskott
tilldelas de fristående skolorna.

Vingåkers kommun beviljar inte bidrag för elevers skolgång utomlands.
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4 Resursfördelningsmodell
Resursfördelningsmodellen består av följande huvuddelar:

Grundbelopp avser ersättning för
•
•
•

Grundtilldelning
Lokaltilldelning
Socioekonomisk ersättning

Tilläggsbelopp avser ersättning för
•

Tilldelning för elever med behov av extraordinära stödåtgärder

Budgettilldelning till nästkommande år baseras på ett snitt av prognostiserat antal elever
vt-21 och ht-21. Utifrån antalet barn och elever fördelas grundbelopp och i vissa fall
tilläggsbelopp.
Ersättningsnivåerna gäller för ett budgetår i taget och justeras årligen i förhållande till
löneökningar. Justeringar görs i anslutning till att Barn - och utbildningsnämnden
fastställer budgetramar till förvaltningen och till fristående grundskolor. Fastställda
ersättningsnivåer gäller alla utförare, såväl kommunala som fristående skolor.

4.1 Grundbelopp
Grundbeloppet karaktäriseras av att det utgör en lika stor resurs per barn och elev
oberoende av var barnet eller eleven går i skola eller var de bor.
Grundbeloppet skall täcka kostnader för undervisning, läromedel, elevvård, måltider,
skolbibliotek, övriga fastighetskostnader, ledning, administration mm.
Grundbeloppet är differentierat med olika belopp beroende på skolår.
Uppdelning på skolår är enligt följande:
•

Förskoleklass

•

Skolår 1-6

•

Skolår 7-9

•

Fritidshem

•

Förskola
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Socioekonomisk ersättning
Socioekonomisk ersättning karaktäriseras av att det ger ett differentierat tillägg per elev
och bygger på hur elevernas socioekonomiska bakgrund påverkar sannolikheten för att
eleverna ska uppnå målen. Resursfördelningen skall kompensera för skillnader i
elevernas förutsättningar samtidigt som den skall ge skolan möjlighet att utveckla sig så
att den blir lika bra på att möta alla barns olika förutsättningar för deras
kunskapsutveckling.
Variabler som används i beräkningarna är:
•

Nyinvandring, elev

•

Utbildningsnivå hos föräldrar

•

Ej samtaxering

•

Familjen uppbär försörjningsstöd

Den socioekonomiska ersättningen i resursfördelningsmodellen och därmed värdena
uppdateras årligen.
Skolbyte – elev med behov av stöd
När en skola tar kontakt med annan skola för att få hjälp med annan skolgång för elever,
ska den avlämnande skolan stå för eventuella extra resurser utöver de i modellen
fördelade resurserna. För elev som själv väljer att byta skola skall den mottagande skolan
stå för eventuella extra resurser. Regeln gäller både kommunala och fristående skolor.
Lokalkostnader
Enligt riksdagens beslut den 10 juni 2009 om bestämmelser om kommunens bidrag till
fristående skolor samt enskilt bedrivna förskolor och fritidshem ska de fristående
verksamheterna ersättas med kommunens genomsnittliga lokalkostnad per elev.
Beräkningsgrunden till kommunens genomsnittliga lokalkostnad är nämndens
budgeterade lokalkostnad och reduceras med:
•

Idrottshallar, den tid som inte utnyttjas av Barn- och utbildningsnämnden. Skolor
använder idrottshallarna för ämnet idrott och hälsa från klockan 08.00-15.30
måndag till fredag. Därutöver är det föreningslivet som använder idrottslokalerna
måndag till fredag klockan 15.30-23.00 och lördag och söndag klockan 08.0023.00.

•

Eventuella lokaler i omställning.
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4.2 Tilläggsbelopp
Tilldelning för barn och elever med behov av extraordinära stödåtgärder
Ersättning för extraordinära stödåtgärder, för fristående huvudmän i skollagen
(2010:800) kallat tilläggsbelopp, är för elever som har omfattande stödbehov som inte
ryms inom grundbeloppets ramat.
När skolan har fullgjort sitt ansvar för extra anpassningar och särskilt stöd för barnet eller
eleven kan förskolan/skolan ansöka om tilläggsbelopp. En ansökan skickas till Centrala
elevhälsan i Vingåkers kommun. Nedan finns anvisningar om tilläggsbeloppshantering.
En bedömargrupp med tillgång till relevant specialkompetens har i uppdrag att bedöma
ansökningarna om tilläggsbelopp från kommunala och fristående skolor och förskolor.
Stödinsatserna ska ge barnet eller eleven bättre förutsättningar att fullgöra sin skolgång
och gäller barn och elever med en funktionsnedsättning av grav och varaktig karaktär.
Tilläggsbeloppet ska vara omedelbart kopplat till ett enskilt barn eller en elev och ha
samband med dennes behov och förutsättningar. Behoven ska vara dokumenterade i
enlighet med skollagen (2010:800) 3 kap. 5 a till 9§. De extraordinära stödåtgärderna kan
vara fysiska och/eller psykiska. Tilläggsbelopp kan vara kopplat till
undervisningssituationen, det vill säga tilläggsbelopp kan lämnas för extraordinära
stödåtgärder för ett barn eller en elev med stora inlärningssvårigheter.
Den Centrala elevhälsan i Vingåkers kommun är en samlad organisation för
stödverksamhet där det finns flera olika specialkompetenser. Stödet kan se olika ut, men
det kan handla om insatser i form av information, konsultation och handledning för att
bemöta barnet eller eleven och utformning av lärmiljön.

4.3 Administrationskostnad
Det utgår administrationskostnad med en schablon på tre procent av grundbeloppet.

4.4 Momskompensation
Det utgår momskompensation med en schablon på sex procent på hela grundbeloppet.
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5 Ekonomiska förutsättningar 2021
Resursfördelningsmodellen består av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp.
Budgeten för 2021 bygger på ett snitt av prognostiserat antal elever vt-21 och ht-21.

5.1 Grundbelopp grundskola inklusive fritidshem
Grundtilldelning
Grundtilldelning utgår med lika stor resurs för barn och elever i förskoleklass, skolår 1-6,
skolår 7-9 samt fritidshem, oavsett skola.
I resursfördelningsmodellen fördelas totalt 77 002 tkr i grundtilldelning till grundskola
inklusive fritidshem. Det utgör 69 % av de totala resurserna som fördelas inom modellen
för grundskolan.
Kommunala och fristående skolor
Skolår

Belopp, kr per elev och år

Förskoleklass

41 998

Åk 1-6

50 998

Åk 7-9

71 846

Fritidshem

26 888

I grundtilldelningen ingår:
Undervisning

Belopp, kr per elev och år

Förskoleklass

29 790

Åk 1-6

35 238

Åk 7-9

48 065

Fritidshem

21 098

Läromedel och utrustning

Belopp, kr per elev och år

Förskoleklass

1 137

Åk 1-6

2 047

Åk 7-9

11 032

Fritidshem

870
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Elevhälsa

Belopp, kr per elev och år

Förskoleklass

4 262

Åk 1-6

6 792

Åk 7-9

5 588

Måltider

Belopp, kr per elev och år

Förskoleklass

6 809

Åk 1-6

6 921

Åk 7-6

7 161

Fritidshem

4 110

Alla tillgängliga resurser fördelas inte ut genom resursfördelningsmodellen för
grundskolan. Viss verksamhet är anslagsfinansierad och kommer inte de fristående
skolorna till del, ersättning utgår därför med ett belopp per elev och ingår i
grundtilldelningen.

Grundbelopp
I grundbeloppet ingår, förutom grundtilldelningen, ersättning för lokaler och
socioekonomisk ersättning.
Lokaltilldelning
Barn- och utbildningsnämnden ersätts för de faktiska hyreskostnaderna för grundskolans
lokaler. De fristående skolorna ersätts med kommunens genomsnittliga hyreskostnad per
elev för motsvarande verksamhet.
I resursfördelningsmodellen fördelas totalt 22 642 tkr i lokaltilldelning, vilket motsvarar
20 % av de totala resurserna som fördelas inom modellen.
Lokaler

Belopp, kr per elev och år

Förskoleklass

9 114

Åk 1-6

13 877

Åk 7-9

27 214

Fritidshem

4 633
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Socioekonomisk ersättning
Socioekonomisk ersättning karaktäriseras av att den ger differentierade tillägg per elev.
Socioekonomisk ersättning bygger på variablerna nyinvandring (elev), föräldrarnas
utbildningsnivå, om föräldrarna är samtaxerade och om familjen uppbär försörjningsstöd.
Socioekonomisk ersättningen utgör 4 % av de totala resurserna som fördelas inom
modellen och uppgår till 4 409 tkr.
Socioekonomisk ersättning

Belopp, kr per elev och år

Åk 1-9

4 114

5.2 Grundbelopp förskola
Grundtilldelning
I resursfördelningsmodellen fördelas totalt 50 138 tkr i grundtilldelning till förskola,
vilket utgör 86 % av de totala resurserna som fördelas inom modellen.
Kommunala och fristående förskolor
Grundtilldelning

Belopp, kr per barn och år

Kommunal och fristående förskola

98 119

I grundtilldelningen ingår:
Undervisning

Belopp, kr per barn och år

Kommunal och fristående förskola

83 903

Läromedel och utrustning

Belopp, kr per barn och år

Kommunal och fristående förskola

1 960

Måltider

Belopp, kr per barn och år

Kommunal och fristående förskola

12 255

Alla tillgängliga resurser fördelas inte ut genom resursfördelningsmodellen för förskolan.
Viss verksamhet är anslagsfinansierad och kommer inte de fristående förskolorna till del,
ersättning utgår därför med ett belopp per barn och ingår i grundtilldelningen.
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Grundbelopp
I grundbeloppet ingår, förutom grundtilldelning, ersättning för lokaler och
socioekonomisk ersättning.
Lokaltilldelning
Barn- och utbildningsnämnden ersätts för de faktiska hyreskostnaderna för förskolans
lokaler. De fristående förskolorna ersätts med kommunens genomsnittliga hyreskostnad
per barn för motsvarande verksamhet.
I resursfördelningsmodellen fördelas totalt 8 350 tkr i lokaltilldelning, vilket motsvarar
14 % av de totala resurserna som fördelas inom modellen.
Lokaler

Belopp, kr per barn och år

Kommunal och fristående förskola

16 341

Socioekonomisk ersättning
Socioekonomisk ersättning karaktäriseras av att den ger differentierade tillägg per barn.
Socioekonomisk ersättning bygger på variablerna nyinvandring (barn), föräldrarnas
utbildningsnivå, om föräldrarna är samtaxerade och om familjen uppbär försörjningsstöd.
Socioekonomisk ersättningen utgör 1,4 % av de totala resurserna som fördelas inom
modellen och uppgår till 612 tkr.
Socioekonomisk ersättning

Belopp, kr per elev och år

Kommunal och fristående förskola

1 197

5.3 Tilläggsbelopp
Tilldelning för barn och elever med behov av extraordinära stödåtgärder
En del i tilläggsbeloppet är ersättning för barn och elever med behov av särskilda
stödåtgärder som inte har koppling till den vanliga pedagogiska undervisningen. När
förskolan eller skolan har fullgjort sitt ansvar för extra anpassningar och särskilt stöd för
barnet eller eleven kan förskolan eller skolan ansöka om tilläggsbelopp hos Centrala
elevhälsan i Vingåkers kommun.
Resurserna för tilläggsbelopp uppgår till 6 005 tkr och uppgår till 5 % av de totala
resurserna som fördelas inom modellen för grundskolan och till 819 tkr inom förskolan,
vilket motsvara 1,4 %.
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6 Grundbelopp 2021
6.1 Grundbelopp för elever i kommunala skolor och fritidshem

SocioGrundtill- Lokaltill- ekonomisk
Årskurs
delning delning ersättning Adm 3 %
F-klass
41 998
9 114
0
1 533
Åk 1-6
50 998
13 877
4 114
2 070
Åk 7-9
71 846
27 214
4 114
3 095
Fritidshem
26 888
4 633
0
946

Moms
6%
0
0
0
0

Avdrag
avgifter
0
0
0
-4 896

Summa
helår
52 645
71 059
106 269
27 571

Avdrag
avgifter
0
0
0
-4 896

Summa
helår
55 804
75 323
112 645
29 519

6.2 Grundbelopp för elever i friskolor och fritidshem

SocioGrundtill- Lokaltill- ekonomisk
Årskurs
delning delning ersättning Adm 3 %
F-klass
41 998
9 114
0
1 533
Åk 1-6
50 998
13 877
4 114
2 070
Åk 7-9
71 846
27 214
4 114
3 095
Fritidshem
26 888
4 633
0
946

Moms
6%
3 159
4 264
6 376
1 948

6.3 Grundbelopp för barn i kommunala och i fristående förskolor

Förskola

SocioGrundtill- Lokaltill- ekonomisk
delning delning ersättning

Adm 3
%

Moms 6
%

Avdrag
avgifter

Summa
helår

Kommunal
förskola

98 119

16 341

1 197

3 470

0

-7 042

112 085

Fristående
förskola

98 119

16 341

1 197

3 470

7 148

-7 042

119 233

Om ett barn eller en elev som är folkbokförd i Vingåkers kommun väljer att gå i en
annan kommunal förskola eller skola utanför Vingåkers kommun är det den egna
kommunens pris som gäller i den mottagande kommunen som barnet eller eleven väljer i
mån av plats. Utöver bidraget kan medel erhållas utifrån prövning för särskilt stöd, om
eleven är nyanländ och har varit i Sverige mindre än tre år och för elev som deltar i
modersmålsundervisning.
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7 Resurstilldelning 2021
7.1 Grundskola och fritidshem
Den totala budgetramen för 2021 för Barn- och utbildningsnämnden är 233 680 tkr varav
111 829 tkr fördelas i resursfördelningsmodell för grundskola F-9 inklusive fritidshem.
Totalt
Barn- och
antal
utbildningsnämnd elever
Vingåkers
kommun
Kommunal skola
998
Österåkers
friskola
46
Andra kommuner
Kommunala
skolor
75
Kunskapsskolan
69
Summa

1 188

Grundtill- GrundtillSocioekodelning
delning
Lokalnomisk
skola fritidshem tilldelning ersättning

Adm 3
%

Avdrag
Moms 6
föräldra% Stödresurs avgifter

Summa
helår

55 541

9 787

18 613

3 665

2 628

0

3 998

-1 783

92 449

2 283

860

753

160

121

250

178

-157

4 448
0

4 953
3 228

350

1 825
1 451

300
284

223
181

1 516
313

-64

372

9 103
5 829

66 005

10 997

22 642

4 409

3 153

622

6 005

-2 004 111 829

7.2 Förskola
Den totala budgetramen för 2021 för Barn- och utbildningsnämnden är 233 680 tkr varav
58 236 tkr fördelas i resursfördelningsmodell för förskolan.
Barn- och
utbildningsnämnden

Totalt
antal
elever

Grundtilldelning
Lokalförskola tilldelning

Socioekonomisk
ersättning

Adm 3
%

Moms 6
%

Stödresurs

Avdrag
föräldraavgift

Summa
helår

Vingåkers kommun
Kommunal förskola

478

46 900

7 811

572

1 659

0

728

-3 366

54 304

Trollkojans förskola
Andra kommuner
Kommunal förskola

20

1 962

327

24

69

143

91

-141

2 475

-92

1 457

819

-3 599

58 236

Summa

13

1 276

212

16

45

0

511

50 138

8 350

612

1 773

143
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-19

xx (xx)

BoU §

BU 2020/163

Svar på medborgarförslag om att behålla
fritidsverksamhet i Baggetorp
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Både barn- och utbildningsnämndens och kommunfullmäktiges beslut att bedriva
fritidshemsverksamheten i Marmorbyns skola fattades med utgångspunkt i flera
utredningar, en uppföljning av utredning samt en prövning av barnets bästa.
Slutsatserna i dessa dokument beskrev otvetydigt en nödvändighet av att lokalisera
fritidshemsverksamheten i anslutning till skolan.
Slutsatserna i ovanstående underlag gäller fortfarande:
• En fritidsverksamhet i Baggetorp är oförenlig med kommunallagens
likställighetsprincip.
• En fritidsverksamhet i Baggetorp är oförenlig med varje barns lagstadgade rätt till:
o att gå i ett fritidshem som ligger i anslutning till barnets skola (14 kap. 10 §
skollagen)
o en likvärdig fritidshemsutbildning (1 kap. 9 § skollagen)
o en utbildning som följer fritidshemmets läroplan (1 kap. 11 § skollagen)
o det stöd barnet behöver i sin utbildning (1 kap. 4 § andra stycket, 3 kap. 6–12 §§
skollagen)
o att åtnjuta den barnomsorg som barnet har rätt till (Artikel 18 barnkonventionen)
Därmed bedöms förläggandet av fritidshemsverksamheten till Marmorbyn utgöra
barnets bästa på både individ- och gruppnivå, då detta gör det möjligt för
verksamheten att svara mot Sveriges lagkrav.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-04-16
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-04-16
Handläggare

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

BU 2020/163

Svar på medborgarförslag om att behålla
fritidsverksamhet i Baggetorp
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Både barn- och utbildningsnämndens och kommunfullmäktiges beslut att bedriva
fritidshemsverksamheten i Marmorbyns skola fattades med utgångspunkt i flera
utredningar, en uppföljning av utredning samt en prövning av barnets bästa.
Slutsatserna i dessa dokument beskrev otvetydigt en nödvändighet av att lokalisera
fritidshemsverksamheten i anslutning till skolan.
Slutsatserna i ovanstående underlag gäller fortfarande:
• En fritidsverksamhet i Baggetorp är oförenlig med kommunallagens
likställighetsprincip.
• En fritidsverksamhet i Baggetorp är oförenlig med varje barns lagstadgade rätt till:
o att gå i ett fritidshem som ligger i anslutning till barnets skola (14 kap. 10 §
skollagen)

o
o
o

en likvärdig fritidshemsutbildning (1 kap. 9 § skollagen)
en utbildning som följer fritidshemmets läroplan (1 kap. 11 § skollagen)
det stöd barnet behöver i sin utbildning (1 kap. 4 § andra stycket, 3 kap. 6–12 §§
skollagen)

o

att åtnjuta den barnomsorg som barnet har rätt till (Artikel 18 barnkonventionen)

Därmed bedöms förläggandet av fritidshemsverksamheten till Marmorbyn utgöra
barnets bästa på både individ- och gruppnivå, då detta gör det möjligt för
verksamheten att svara mot Sveriges lagkrav.
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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
Den 12 december 2018 gav Barn- och utbildningsnämnden förvaltningen i uppdrag att
utreda möjligheten att flytta fritidshemmet i Baggetorp till fritidshemmet i
Marmorbyn. Denna utredning föredrogs vid nämndens sammanträde i maj 2019, och
utredningen påvisade kvalitetsbrister i den utbildning som erbjöds barnen i Baggetorps
fritidshem. Utifrån dessa brister föreslog förvaltningen nämnden att beslut att driva
fritidshemsverksamheten vidare i Baggetorp under läsåret 2019/2020. Syftet med detta
var att undersöka om det fanns möjligheter att förbättra kvaliteten, samt att genomföra
en strategisk lokalresursplanering för alla förvaltningens verksamheter.
Utredningen följdes upp i januari 2020 och då den visade att det inte hade skett några
kvalitetsförbättringar att tala om beslutade Barn- och utbildningsnämnden att föreslå
Kommunfullmäktige att besluta att verksamheten i Lönnens fritidshem i Baggetorp
slås samman med verksamheten i Marmorbyns fritidshem, i de befintliga lokalerna i
Marmorbyns skola. Detta stämde också väl överens med den strategiska
lokalresursplanering som genomförts.
Den 15 juni 2020 beslutade Kommunfullmäktige att verksamheten i Lönnens
fritidshem i Baggetorp skulle slås samman med verksamheten i Marmorbyns
fritidshem, i de befintliga lokalerna i Marmorbyns skola.
Vid samma möte lämnades ett medborgarförslag om att behålla fritidshemmet i
Baggetorp in. Kommunfullmäktige beslutade att skicka förslaget vidare till Barn- och
utbildningsnämnden för beredning.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningens anser att fritidshemsverksamheten fortsatt skall bedrivas i de befintliga
lokalerna i Marmorbyns skola.
Ekonomiska konsekvenser
Denna information innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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
innebär ett beslut om att fortsatt bedriva
fritidshemsverksamheten i Marmorbyns
skolas lokaler att fritidshemsutbildningen i
kommunen är likvärdig.

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

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.
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Ett beslut om att fortsatt bedriva
fritidshemsverksamheten i Marmorbyns skolas
lokaler innebär att en god utbildning erbjuds alla
barn 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?

Barn och elever i Marmorbyns 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?

Elever har indirekt fått uttrycka sin mening om beslutet i och med den
enkätundersökning som genomfördes inom ramen för den prövning av
barnets bästa som utgjorde underlag för barn- och utbildningsförvaltningens,
barn- och utbildningsnämndens och Kommunfullmäktiges ställningstagande.

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

Beslutet är ett sätt för kommunen att följa kommunallagens
likställighetsprincip, genom att ett beaktande av barn och ungas rätt till
likvärdiga villkor säkras.
4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?

En prövning av barnets bästa visar att beslutet anses utgöra barnets bästa på
både individ- och gruppnivå.
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-19

BoU §

xx (xx)

BU 2020/45
BU 2020/164

Svar på motion om införande av stipendium för
betygmässigt bästa avgångselev, samt på
medborgarförslag om att inrätta ett
förbättringsstipendium i högstadieverksamheten
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige uppdrar åt barn- och utbildningsnämnden att införa ett pris
för särskilt betydelsefulla insatser inom kunskapsuppdraget och ett pris för särskilt
betydelsefulla insatser inom värdegrundsuppdraget. Respektive pris skall årligen
delas ut till en medarbetare och två elever som går i årskurs 9 på Slottsskolan 7-9.
2. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.
3. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse
medborgarförslaget besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Ett stipendium är vanligtvis avsett att finansiera framtida kostnader för något specifikt,
exempelvis fortsatta studier eller en resa. Ett pris däremot, delas generellt ut som
belöning eller uppskattning för något som har genomförts eller uppnåtts.
Utifrån detta föreslår förvaltningen att barn- och utbildningsnämnden beslutar att
föreslå kommunfullmäktige att införa och dela ut pris utifrån avsikten att premiera
särskilt betydelsefulla insatser inom utbildningsområdet. I och med införandet av
priset kan den motion och det medborgarförslag som föreslår nämnden att införa
stipendier för att premiera elevers resultat anses besvarade, då syftet med motionen
och förslaget uppnås genom priset.
Då skolväsendet har både ett kunskaps- och ett värdegrundsuppdrag bör detta speglas
genom att priser delas ut inom båda uppdragen.
Då både medarbetare och elever arbetar utifrån dessa båda uppdrag bör detta speglas
genom att både medarbetare och elever som går i årskurs 9 på Slottsskolan 7-9 kan
premieras utifrån sina insatser.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-04-22
Bilaga, Förslag om priser för betydelsefulla insatser inom utbildningsområdet i
Vingåkers kommun
Bu § 50/2021
Beslutet skickas till
Motionsställaren
Förslagsställaren
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-05-11
Handläggare

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

BU 2020/45
BU 2020/164

Svar på motion om införande av stipendium för betygsmässigt
bästa avgångselev, samt på medborgarförslag om att inrätta ett
förbättringsstipendium i högstadieverksamheten
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att:
1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att uppdra åt Barnoch utbildningsnämnden att införa ett pris för särskilt betydelsefulla insatser inom
kunskapsuppdraget och ett pris för särskilt betydelsefulla insatser inom
värdegrundsuppdraget. Respektive pris skall årligen delas ut till en medarbetare
och två elever som går i årskurs 9 på Slottsskolan 7-9.
2. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.
3. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse
medborgarförslaget besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Ett stipendium är vanligtvis avsett att finansiera framtida kostnader för något specifikt,
exempelvis fortsatta studier eller en resa. Ett pris däremot, delas generellt ut som
belöning eller uppskattning för något som har genomförts eller uppnåtts.
Utifrån detta föreslår förvaltningen att barn- och utbildningsnämnden beslutar att
föreslå kommunfullmäktige att införa och dela ut pris utifrån avsikten att premiera
särskilt betydelsefulla insatser inom utbildningsområdet. I och med införandet av
priset kan den motion och det medborgarförslag som föreslår nämnden att införa
stipendier för att premiera elevers resultat anses besvarade, då syftet med motionen
och förslaget uppnås genom priset.
Då skolväsendet har både ett kunskaps- och ett värdegrundsuppdrag bör detta speglas
genom att priser delas ut inom båda uppdragen.
Då både medarbetare och elever arbetar utifrån dessa båda uppdrag bör detta speglas
genom att både medarbetare och elever som går i årskurs 9 på Slottsskolan 7-9 kan
premieras utifrån sina insatser.
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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
Motion om införande av stipendium för betygsmässigt bästa årgångselev
I oktober 2019 inkom en motion till kommunfullmäktige där motionsställaren föreslår
att kommunen inför ett stipendium till den elev som vid läsårets slut har uppnått högst
slutbetyg.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-28 beslutade kommunfullmäktige att
skicka motionen vidare till kommunstyrelsen för beredning.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-01-27 beslutade kommunstyrelsen att
skicka motionen till barn- och utbildningsnämnden för beredning.
Vid Barn- och utbildningsutskottets sammanträde 2020-09-09 beslutade utskottet att
återremittera ärendet till förvaltningen med syfte att utreda vidare.
Medborgarförslag om att inrätta ett förbättringsstipendium vid Slottsskolans
högstadieverksamhet
I februari 2020 inkom ett medborgarförslag till kommunfullmäktige där
medborgarförslagsställaren föreslår att kommunen inför ett förbättringsstipendium vid
Slottsskolans högstadieverksamhet.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-15 beslutade kommunfullmäktige att
skicka motionen vidare till Barn- och utbildningsnämnden för beredning.
Stipendier som är sökbara specifikt för elever i Vingåker idag
Utöver de stipendier som har nationell utlysning kan elever i årskurs 9 på Slottsskolan
7–9 i Vingåker idag ansöka om stipendier från Vingåkers Rotaryklubb samt från Olov
Osmarks Minnesfond. Dessa stipendier syftar bland annat till att uppmärksamma goda
studieresultat och gott kamratskap, samt att bidra till elevens skolarbete genom pengar
till exempelvis böcker och arbetsmaterial. Utöver dessa stipendier delar kommunen
också ut pengar som syftar till att ungdomar inom idrott och kultur skall kunna
utveckla sina talanger och förmågor.
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Förvaltningens ståndpunkt
Både den motion och det medborgarförslag som bereds i det här ärendet beskriver en
önskan om att belöna och uppmuntra elever för det arbete de har genomfört och de
resultat de har uppnått. Förvaltningen anser att detta bör genomföras, och att det bör
göras genom att ett pris instiftas snarare än ett stipendium. Ett sådant pris för särskilt
betydelsefulla insatser inom utbildningsområdet enligt förslaget kan då komplettera de
instiftade lokala stipendium för niondeklassare som redan finns.

Ekonomiska konsekvenser
Ett beslut om att införa ett pris enligt bifogat förslag skulle medföra en årlig kostnad
om 12 000 kronor.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Förslag om priser för betydelsefulla insatser inom utbildningsområdet i Vingåkers
kommun.

Beslutet skickas till
Motionsställaren
Förslagsställaren
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 ett instifta ett pris med fokus på
kunskapsutveckling inkluderas alla elever.
Genom att instifta ett pris för arbete som
särskilt lyft de mänskliga rättigheterna och
samhällets grundläggande demokratiska
värderingar inkluderas hela skolans uppdrag.
Genom att dela ut priset till både elever och
medarbetare kan alla som arbetar med
uppdraget belönas och uppmuntras.

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

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

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.
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Det globala målet för god utbildning till alla tar fasta
på att alla elever måste ges likvärdig tillgång till alla
utbildningsnivåer och möjlighet till livslångt
lärande.
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Det globala målet att minska ojämlikhet handlar
bland annat om skillnader i tillgång, förutsättningar,
resurser och förmåga att bidra till och tillvarata
potentiella möjligheter till utveckling.
Ett premieringssystem som utgår från betygsnivåer
istället för personliga förutsättningar skulle kunna
permanenta svårigheterna för elever som har låga
betyg eller sämre förutsättningar, att ta del av
utveckling istället för att motivera till utveckling.
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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 som går i kommunens grundskolor.
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?

Genom förvaltningens ståndpunkt värnas barn och ungdomars rätt till
likvärdiga villkor för utveckling i skolan.
4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?

Genom beslutet hålls de två delar av skolans uppdrag fram:
kunskapsutveckling samt värdegrundsuppdraget.
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Pris för betydelsefulla insatser inom kunskapsuppdraget
Vingåkers kommun delar årligen ut pris för betydelsefulla insatser inom kunskapsuppdraget. Genom
priset vill Barn- och utbildningsnämnden premiera arbete som särskilt bidragit till barns och elevers
utveckling av sina kunskaper och sitt lärande.

Medarbetarpris
Barn- och utbildningsnämnden premierar den eller de medarbetare som genom sitt arbete särskilt
bidragit till barns och elevers utveckling av sina kunskaper och sitt lärande, inom
utbildningsverksamheten i Vingåkers kommun.
Prissumma
Prissumman är 2 000 kronor.
Antal priser per år
Ett medarbetarpris för betydelsefulla insatser inom kunskapsuppdraget delas ut varje år.
Prisets målgrupp
Priset kan delas ut till medarbetare inom förskola, fritidshem, grundskola, kulturskola och centrala
elevhälsan.
Priset kan delas ut till en hel verksamhet, ett arbetslag, en arbetsgrupp eller en enskild medarbetare.
Nominering och ansökan
Vårdnadshavare, elever, personal och övriga kommuninvånare kan lämna förslag på pristagare.
Förslaget ska innehålla:
•
•

•

Namn på den eller de som föreslås vinna priset.
En motivering till varför den eller de ska få priset, och en beskrivning av hur arbetet har bidragit
till barns och elevers utveckling av sina kunskaper och sitt lärande, inom utbildningsverksamheten
i Vingåkers kommun.
Namn på, och kontaktuppgifter till, den eller de som lämnat förslaget på pristagare.

Utlysning
Utlysning görs i februari-mars varje år.
Beslut om vinnare
Barn- och utbildningsnämnden bedömer de inkomna nomineringarna och utser vinnare av priset.
Utdelning
Priset delas ut i samband med Barn- och utbildningsnämndens sista sammanträde innan
sommaruppehållet.
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Elevpris
Vingåkers kommun delar årligen ut ett elevpris för betydelsefulla insatser inom kunskapsuppdraget i
grundskolans årskurs 9. Genom priset vill Barn- och utbildningsnämnden premiera två elever som
genom sitt arbete har åstadkommit längsta möjliga kunskapsutveckling, utifrån sina förutsättningar.
Prissumma
Prissumman är 2 000 kronor.
Antal priser per år
Två elevpris för betydelsefulla insatser inom kunskapsuppdraget delas ut varje år.
Prisets målgrupp
Priset kan delas ut till elever i årskurs 9 i Vingåkers kommun.
Nominering och ansökan
En elev kan föreslås som pristagare av en pedagog som undervisar eleven. Förslaget ska innehålla:
•
•
•

Namn på den elev som föreslås vinna priset.
En motivering till varför eleven ska få priset, och en beskrivning av elevens kunskapsutveckling.
Namn på den som lämnat förslaget på pristagare.

Utlysning
Utlysning görs i februari-mars varje år.
Beslut om vinnare
Vinnare av priset utses av en jury som består av:
•
•
•
•
•

Nämndens ordförande
Förvaltningschef/skolchef
Rektor på Slottsskolan 7–9
Kurator på Slottsskolan 7–9
En av mentorerna i årskurs 9 på Slottsskolan 7-9

Utdelning
Priset delas ut i juni, i samband med skolavslutningen på Slottsskolan 7–9.

203

Pris för betydelsefulla insatser inom värdegrundsuppdraget
Vingåkers kommun delar årligen ut pris för betydelsefulla insatser inom värdegrundsuppdraget.
Genom priset vill Barn- och utbildningsnämnden premiera arbete som särskilt bidragit till att lyfta de
mänskliga rättigheterna och samhällets grundläggande demokratiska värderingar, inom
utbildningsverksamheten i Vingåkers kommun.

Medarbetarpris
Barn- och utbildningsnämnden premierar den eller de medarbetare som genom sitt arbete särskilt
bidragit till att lyfta de mänskliga rättigheterna och samhällets grundläggande demokratiska
värderingar, inom utbildningsverksamheten i Vingåkers kommun.
Prissumma
Prissumman är 2 000 kronor.
Antal priser per år
Ett medarbetarpris för betydelsefulla insatser inom värdegrundsuppdraget delas ut varje år.
Prisets målgrupp
Priset kan delas ut till medarbetare inom förskola, fritidshem, grundskola, kulturskola och centrala
elevhälsan.
Priset kan delas ut till en hel verksamhet, ett arbetslag, en arbetsgrupp eller en enskild medarbetare.
Nominering och ansökan
Vårdnadshavare, elever, personal och övriga kommuninvånare kan lämna förslag på pristagare.
Förslaget ska innehålla:
•
•

•

Namn på den eller de som föreslås vinna priset.
En motivering till varför den eller de ska få priset, och en beskrivning av hur arbetet har lyft de
mänskliga rättigheterna och samhällets grundläggande demokratiska värderingar, inom
utbildningsverksamheten i Vingåkers kommun.
Namn på, och kontaktuppgifter till, den eller de som lämnat förslaget på pristagare.

Utlysning
Utlysning görs i februari-mars varje år.
Beslut om vinnare
Barn- och utbildningsnämnden bedömer de inkomna nomineringarna och utser vinnare av priset.
Utdelning
Priset delas ut i samband med Barn- och utbildningsnämndens sista sammanträde innan
sommaruppehållet.
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Elevpris
Vingåkers kommun delar årligen ut ett elevpris för betydelsefulla insatser inom värdegrundsuppdraget
i grundskolans årskurs 9. Genom priset vill Barn- och utbildningsnämnden premiera två elever som
särskilt lyft de mänskliga rättigheterna och samhällets grundläggande demokratiska värderingar, i sin
skola.
Prissumma
Prissumman är 2 000 kronor.
Antal priser per år
Två elevpris för betydelsefulla insatser inom värdegrundsuppdraget delas ut varje år.
Prisets målgrupp
Priset kan delas ut till elever i årskurs 9 i Vingåkers kommun.
Nominering och ansökan
En elev kan föreslås som pristagare av en medarbetare vid elevens skola. Förslaget ska innehålla:
•
•

Namn på den elev som föreslås vinna priset.
En motivering till varför eleven ska få priset, och en beskrivning av hur eleven har lyft de

•

mänskliga rättigheterna och samhällets grundläggande demokratiska värderingar, i sin skola.
Namn på den som lämnat förslaget på pristagare.

Utlysning
Utlysning görs i februari-mars varje år.
Beslut om vinnare
Vinnare av priset utses av en jury som består av:
•
•
•
•
•

Nämndens ordförande
Förvaltningschef/skolchef
Rektor på Slottsskolan 7–9
Kurator på Slottsskolan 7–9
En av mentorerna i årskurs 9 på Slottsskolan 7-9

Utdelning
Priset delas ut i juni, i samband med skolavslutningen på Slottsskolan 7–9.
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-19

BoU §

xx (xx)

BU 2021/68

Yttrande om utbildningsdepartementets utredning Bättre
möjligheter för elever att nå kunskapskraven - aktivt stöd
-och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever
med intellektuell funktionsnedsättning
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att instämma med de förslag som
presenteras i slutbetänkandet.
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsdepartementet har begärt ett yttrande från Vingåkers kommun gällande
utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven - aktivt stöd- och
elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell
funktionsnedsättning. I utredningen redovisas uppdraget att kartlägga och analysera
skolornas stöd- och elevhälsoarbete, föreslå en acceptabel lägstanivå för tillgång till
elevhälsans professioner samt analysera vilka insatser som kan vidtas för att stärka
särskolan.
Utredningen har bland annat kommit fram till dessa förslag:
•

•
•

•
•
•
•
•

Skolverket ska ges i uppdrag att ansvara för att ta fram
kunskapssammanställningar inom områdena elevhälsa och stöd som kan bidra till
att förbättra huvudmäns, rektorers och lärares möjligheter att välja effektiva
insatser.
Skolverket och SPSM ska ges i uppdrag att ta fram ett stöd för den utredning som
ska genomföras för att ta ställning till en elevs behov av särskilt stöd.
Ett krav på tillgång till speciallärare eller specialpedagog inom elevhälsan ska
införas för att höja kvaliteten på kartläggning av stödbehov och utformning av
insatser samt för att lärare ska ges ett bättre stöd i arbetet med att utforma
inkluderande lärmiljöer.
En numerär reglering av tillgång till elevhälsan ska införas som anger att en
skolläkare får ansvara för högst 7 000 elever, en skolsköterska för högst 430
elever, en psykolog för högst 1 000 elever och en kurator för högst 400 elever.
Det ska vara obligatoriskt för skolans huvudmän att redovisa tillgång till
skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator på skolenhetsnivå.
En garanti för tidiga stödinsatser ska införas för elever som läser ämnena svenska,
svenska som andraspråk och matematik enligt grundsärskolans kursplaner
Grundsärskolans timplaner bör förändras för att bättre möta elevernas behov och
öka flexibiliteten för eleverna att läsa utifrån olika timplaner.
Grundsärskola ska byta namn till anpassad grundskola och gymnasiesärskola ska
byta namn till anpassad gymnasieskola. För att skapa enhetlighet föreslås även att
kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning ska byta namn till kommunal
vuxenutbildning som anpassad utbildning på grundläggande respektive gymnasial
nivå.
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-19

xx (xx)

BoU §

BU 2021/68

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-04-21
Bilaga, Yttrande U2021/01369 Vingåkers kommun 210421
Beslutet skickas till
Regeringskansliet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-04-21
Handläggare

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

BU 2021/68

Yttrande om utbildningsdepartementets utredning Bättre
möjligheter för elever att nå kunskapskraven - aktivt
stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för
elever med intellektuell funktionsnedsättning
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att instämma med de förslag som
presenteras i slutbetänkandet.
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsdepartementet har begärt ett yttrande från Vingåkers kommun gällande
utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven - aktivt stöd- och
elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell
funktionsnedsättning. I utredningen redovisas uppdraget att kartlägga och analysera
skolornas stöd- och elevhälsoarbete, föreslå en acceptabel lägstanivå för tillgång till
elevhälsans professioner samt analysera vilka insatser som kan vidtas för att stärka
särskolan.
Utredningen har bland annat kommit fram till dessa förslag:
• Skolverket ska ges i uppdrag att ansvara för att ta fram
kunskapssammanställningar inom områdena elevhälsa och stöd som kan bidra
till att förbättra huvudmäns, rektorers och lärares möjligheter att välja
effektiva insatser.
• Skolverket och SPSM ska ges i uppdrag att ta fram ett stöd för den utredning
som ska genomföras för att ta ställning till en elevs behov av särskilt stöd.
• Ett krav på tillgång till speciallärare eller specialpedagog inom elevhälsan ska
införas för att höja kvaliteten på kartläggning av stödbehov och utformning av
insatser samt för att lärare ska ges ett bättre stöd i arbetet med att utforma
inkluderande lärmiljöer.
• En numerär reglering av tillgång till elevhälsan ska införas som anger att en
skolläkare får ansvara för högst 7 000 elever, en skolsköterska för högst 430
elever, en psykolog för högst 1 000 elever och en kurator för högst 400 elever.
• Det ska vara obligatoriskt för skolans huvudmän att redovisa tillgång till
skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator på skolenhetsnivå.
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•
•
•

En garanti för tidiga stödinsatser ska införas för elever som läser ämnena
svenska, svenska som andraspråk och matematik enligt grundsärskolans
kursplaner.
Grundsärskolans timplaner bör förändras för att bättre möta elevernas behov
och öka flexibiliteten för eleverna att läsa utifrån olika timplaner.
Grundsärskola ska byta namn till anpassad grundskola och gymnasiesärskola
ska byta namn till anpassad gymnasieskola. För att skapa enhetlighet föreslås
även att kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning ska byta namn till
kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning på grundläggande
respektive gymnasial nivå.

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
Den 29 mars 2021 inkom en begäran om yttrande från utbildningsdepartementet.
Vingåkers kommun lämnar yttrandet i egenskap av remissinstans.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen instämmer med de förslag som presenteras i slutbetänkandet.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Yttrande U2021/01369 Vingåkers kommun 210421
Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Regeringskansliet

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.

De förslag som presenteras i slutbetänkandet
bidrar till att förbättra barn- och
utbildningsnämndens möjligheter att ge
kommunens elever rätt förutsättningar för att
nå kunskapskraven.

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

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

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.
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Ett av syftena med utredningen är att
utbildningsverksamheten i större utsträckning skall
lyckas ge alla barn och elever det stöd de behöver.
Ett beslut om yttrande i enlighet med detta förslag
visar Vingåkers vilja att bidra till det.
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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 unga som på något sätt är i kontakt med skolväsendet 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?

Utredningen syftar till att öka likvärdigheten bland barn och elever, så ett
instämmande med förslagen som presenteras innebär att barn och ungdomars
rätt till likvärdiga villkor beaktas och också kan stärkas.
4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?

Utredningen visar att skolornas stöd- och elevhälsoarbete behöver vara aktivt
och välfungerande men att det finns brister idag. Genom att instämma med
utredningens förslag på åtgärder visar kommunen sin avsikt att avhjälpa dessa
brister, vilket är alla barn och ungdomars bästa.
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Yttrande
2021-04-21

1 (1)
Utbildningsdepartementet
103 03 Stockholm

Betänkandet SOU 2021:11 Bättre möjligheter för elever att nå
kunskapskraven – aktivt stöd-och elevhälsoarbete samt stärkt
utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning
(Dnr U2021/01369)

Vingåkers kommun instämmer med de förslag som presenteras i slutbetänkandet.
I detta ärende har Barn- och utbildningsnämnden i Vingåkers kommun beslutat.
Utredare/strateg My Zinderland har varit föredragande. I den slutliga handläggningen
har också chefen för den centrala elevhälsan, Fredrik Skoglund, deltagit.

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

2021-05-19

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, 2021-05-12

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-19

xx (xx)

BoU §

Delgivningar
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden tar del av delgivningarna och lägger dem till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
BU 2020/49 – Uppföljningsbeslut efter kvalitetsgranskning av huvudmäns
hantering av klagomål mot utbildningen i Vingåkers kommun
Skolinspektionen har fattat beslut efter uppföljning av kvalitetsgranskning om
huvudmäns hantering av klagomål mot utbildning i Vingåkers kommun.
Skolinspektionens granskning avslutas.
BU 2020/191 – Beslut om årsredovisning 2020 för Vingåkers kommun
Kf § 23/2021 – Kommunfullmäktige har 2021-04-19 beslutat om årsredovisning 2020
för Vingåkers kommun. Punkt 4: Kommunfullmäktige beslutar att årsredovisningen
för 2020 godkänns.
BU 2020/191 – Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och nämnder 2020
Kf § 24/2021 – Kommunfullmäktige har 2021-04-19 beslutat om ansvarsfrihet för
styrelse och nämnder 2020. Punkt 3: Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
barn- och utbildningsnämnden 2020.
BU 2020/262 – Beslut om reviderat beslut att bygga ny förskola att ersätta
Gränden och Södergårdens förskolor
Kf § 28/2021 – Kommunfullmäktige har 2021-04-19 har beslutat om reviderat beslut
att bygga ny förskola att ersätta Gränden och Södergårdens förskolor.
Punkt 1: Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut i samma ärende från sammanträdet
den 8 februari 2021 (KF § 15/2021, KS 2020/836).
Punkt 2: Kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska bygga en ny förskola som
ska ersätta Gränden och Södergårdens förskolor och ha motsvarande sex avdelningar.
Upphandlingen ska göras av kommunen genom avrop från ramavtalet
"Förskolebyggnader 2018" hos Sveriges kommuner och regioner (SKR). Av
handlingarna ska framgå att det är Vingåkers kommunfastigheter AB som ska vara
byggherre och den som leverantören kommer att skriva avtal med. Den nya förskolan
ska inte medföra någon hyreshöjning för barn- och utbildningsnämnden.
BU 2021/7 – Beslut om statsbidrag
Vingåkers kommun beviljas 296 787 kronor i statsbidrag för barn som vistas i landet
utan tillstånd för vårterminen 2021.
BU 2021/8 – Beslut om statsbidrag
Vingåkers kommun beviljas 888 000 kronor i statsbidrag för läxhjälp – huvudman
2021.
BU 2021/9 – Beslut om statsbidrag
Vingåkers kommun beviljas 313 800 kronor i statsbidrag för fortbildning för
specialpedagogik vårterminen 2021.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-19

xx (xx)

BoU §
BU 2021/27 – Beslut om statsbidrag
Vingåkers kommun beviljas 298 644 kronor i statsbidrag för bättre språkutveckling i
förskolan 2021
BU 2021/41 – Beslut om statsbidrag
Vingåkers kommun beviljas 137 400 kronor i statsbidrag för specialpedagogik för
lärande 2021/2022
BU 2021/42 – Beslut om statsbidrag
Vingåkers kommun beviljas 10 703 355 kronor i statsbidrag för stärkt likvärdighet och
kunskapsutveckling 2021
BU 2021/64 – Inspektion av arbetsmiljöverket - Verksamhetsinspektioner på
Marmorbyns skola och Slottsskolan 7-9
Arbetsmiljöverket genomför en inspektion av kommunens årliga uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet. Kommunen kommer att representeras av både
politiker och tjänstemän. Stickprovsinspektioner kommer att göras på Marmorbyns
skola samt Slottsskolan 7-9 för att inspektera hur det systematiska arbetsmiljöarbetet
fungerar i praktiken och vad det får för effekter.
BU 2021/72 – Beslut om planeringsdirektiv budget 2022-2024
Ks § 43/2021 – Kommunstyrelsen har 2021-03-29 beslutat om planeringsdirektiv
budget 2022-2024. Punkt 2: Kommunstyrelsen beslutar att uppräkning av
personalkostnader ska göras med 2,0 procent per år under planperioden för barn- och
utbildningsnämnden samt socialnämnden och med 1,5 procent per år för övriga
nämnder.
BU 2021/86 - Beslut om entledigande
Kf § 36/2021 – Kommunfullmäktige har 2021-04-19 beslutat om entledigande.
Punkt 2: Kommunfullmäktige entledigar Inga Bengtsson (V) från sina uppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige och barn- och utbildningsnämnden.
BU 2021/86 - Beslut om fyllnadsval
Kf § 37/2021 – Kommunfullmäktige har 2021-04-19 beslutat om fyllnadsval.
Punkt 6: Kommunfullmäktige utser Martin Argenius (V) till ersättare i barn- och
utbildningsnämnden efter Inga Bengtsson (V).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

232

