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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-20

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

2021-10-20

xx (xx)

BoU §

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-20

xx (xx)

BoU §

Verksamhetsinformation
Förslag till beslut
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna
Sammanfattning av ärendet
Rektor för Marmorbyns skola Kerstin Dreger Eriksson och rektor för Högsjö Skola
Fredrik Skoglund informerar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-20

xx (xx)

BoU §

Information från studie- och yrkesvägledning
Förslag till beslut
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Studie- och yrkesvägledare Ing-Mari Söderström och gymnasiehandläggare Catarina
Djupström informerar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-20

xx (xx)

BoU §

Information från barn- och utbildningsförvaltningen
Förslag till beslut
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Agneta Arvidsson ger aktuell information från förvaltningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-20

xx (xx)

BoU §

BU 2021/73

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

•

Antal anställda1 har minskat något under perioden för 2021 jämfört med 2020,
men ligger något högre än 2019.

•

Den totala sjukfrånvaron2 i förvaltningen har varit 9,09 procent under perioden.
Det innebär att frånvaron har minskat, från att ha legat på 10,41 procent under
2020 och 8,15 procent under 2019. En stor anledning till ökad frånvaro under
januari-augusti 2020 beror på pandemin av Covid-19. Under 2021 har frånvaron
varit högre i förskolan än i grundskolan, lika som det var under 2020.

•

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

•

Skattepliktiga ersättningar4 följer samma kurva som tidigare år med högst
utbetalning i juni på grund av avslutade vikariat och semesterlönetillägg.
Lönekostnaderna för 2021 låg lite högre i början på året. Under vår/sommar är
lönekostnaderna i samma nivå som föregående år.

•

Antalet mertidstimmar5 har under januari till augusti 2021 ökat med 42,4 procent
mot föregående år.

•

Antalet övertidstimmar6 ökade 2021 med 68,2 procent jämfört med 2020. Ingen
sommarskola har genomförts, varken under 2021 eller 2020. Under juni 2019
ökade övertiden med cirka 100 timmar jämfört med årets andra månader. Dessa
timmar kan härröras bland annat till den personal som arbetat med sommarskolan.

•

Vikariekostnaderna7 för januari-augusti 2021 har minskat och ligger betydligt
lägre än motsvarande period 2020. Under de första månaderna av 2021 var
vikariekostnaderna lägre, därefter högre, för att i augusti ligga på samma nivå som
2020. Minskningen 2021 i förhållande till 2020 var 17,2 procent.

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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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-20

BoU §

•

xx (xx)

BU 2021/73

Den arbetade tiden ligger på 69 procent under januari till augusti 2021. Det är
något högre än 2020 då den låg på 65 %, men lägre än 2019 då den låg på 71
procent.

Chefers reflektioner
Förskolan
• All personal var trött och sliten innan sommaren.
• Förskolans personal utsätts för smitta av olika karaktär i större utsträckning än
många andra yrkesgrupper.
• Personal förväntas stanna hemma vid minsta symtom.
• På vissa enheter finns långtidssjukskrivna som påverkar statistiken.
• Trots stor trötthet upplever cheferna att det finns en vilja att stärka sitt
arbetslag genom roliga och energigivande aktiviteter.
• Personal på vissa förskolor har påpekat att arbetsglädjen återvänt efter
välförtjänt ledighet samt en trygghet i att fler medarbetare på enheten är
vaccinerade.
• Framåt behöver fokus läggas på arbetsmiljöfrågor och följa upp och samarbeta
med HR när det gäller frånvaro.
Grundskola
• Högre frånvaro p g a extra försiktighet vid symtom. En omtanke om varandra.
• Kroniska sjukdomar och olyckor har bidragit till ökad frånvaro.
• Gravida tillhör riskgrupp varför några har varit långtidssjukskrivna.
• Samtal förs med medarbetare vid frånvaro. Skyddsombud är kända på skolan
och kan kontaktas vid behov. HR hjälper till vid behov.
• Om korttidsfrånvaron håller i sig även under hösten behöver en grundligare
undersökning göras för att utreda orsaker.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-09-20
Bilaga, Personaluppföljning januari-augusti 2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-09-20
Handläggare

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

BU 2021/73

Personaluppföljning januari-augusti 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-augusti
visar att:

•

Antal anställda1 har minskat något under perioden för 2021 jämfört med 2020,
men ligger något högre än 2019.

•

Den totala sjukfrånvaron2 i förvaltningen har varit 9,09 procent under perioden.
Det innebär att frånvaron har minskat, från att ha legat på 10,41 procent under
2020 och 8,15 procent under 2019. En stor anledning till ökad frånvaro under
januari-augusti 2020 beror på pandemin av Covid-19. Under 2021 har frånvaron
varit högre i förskolan än i grundskolan, lika som det var under 2020.

•

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

•

Skattepliktiga ersättningar4 följer samma kurva som tidigare år med högst
utbetalning i juni på grund av avslutade vikariat och semesterlönetillägg.
Lönekostnaderna för 2021 låg lite högre i början på året. Under vår/sommar är
lönekostnaderna i samma nivå som föregående år.

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 augusti 2021 ökat med 42,4 procent
mot föregående år.

•

Antalet övertidstimmar6 ökade 2021 med 68,2 procent jämfört med 2020. Ingen
sommarskola har genomförts, varken under 2021 eller 2020. Under juni 2019
ökade övertiden med cirka 100 timmar jämfört med årets andra månader. Dessa
timmar kan härröras bland annat till den personal som arbetat med sommarskolan.

•

Vikariekostnaderna7 för januari-augusti 2021 har minskat och ligger betydligt
lägre än motsvarande period 2020. Under de första månaderna av 2021 var
vikariekostnaderna lägre, därefter högre, för att i augusti ligga på samma nivå som
2020. Minskningen 2021 i förhållande till 2020 var 17,2 procent.

•

Den arbetade tiden ligger på 69 procent under januari till augusti 2021. Det är
något högre än 2020 då den låg på 65 %, men lägre än 2019 då den låg på 71
procent.

Chefers reflektioner
Förskolan
• All personal var trött och sliten innan sommaren.
• Förskolans personal utsätts för smitta av olika karaktär i större utsträckning än
många andra yrkesgrupper.
• Personal förväntas stanna hemma vid minsta symtom.
• På vissa enheter finns långtidssjukskrivna som påverkar statistiken.
• Trots stor trötthet upplever cheferna att det finns en vilja att stärka sitt
arbetslag genom roliga och energigivande aktiviteter.
• Personal på vissa förskolor har påpekat att arbetsglädjen återvänt efter
välförtjänt ledighet samt en trygghet i att fler medarbetare på enheten är
vaccinerade.
• Framåt behöver fokus läggas på arbetsmiljöfrågor och följa upp och samarbeta
med HR när det gäller frånvaro.
Grundskola
• Högre frånvaro p g a extra försiktighet vid symtom. En omtanke om varandra.
• Kroniska sjukdomar och olyckor har bidragit till ökad frånvaro.
• Gravida tillhör riskgrupp varför några har varit långtidssjukskrivna.
• Samtal förs med medarbetare vid frånvaro. Skyddsombud är kända på skolan
och kan kontaktas vid behov. HR hjälper till vid behov.
• Om korttidsfrånvaron håller i sig även under hösten behöver en grundligare
undersökning göras för att utreda orsaker.

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
Underlag för personaluppföljning januari-augusti 2021

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden

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

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

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

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

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

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"
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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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HR-enheten

PERSONALUPPFÖLJNING

Åsa Glimring

210924

Personaluppföljning Barn- och utbildningsförvaltningen
Jämförelse mellan åren 2019,2020 tom augusti 2021

Antalet anställda omräknat till årsarbetare

2019
2020

Anställda tillsvidare med överenskommen
sysselsättningsgrad omräknat till årsarbetare.
2019 = 260 årsarbetare
2020 = 266 årsarbetare
2021 medelvärde jan-aug = 260 årsarbetare

2021

Jan
Feb
M…
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
N…
Dec

270
265
260
255
250
245
240
235
230

Sjukfrånvaro i % av arbetstiden
25

20
15
2019
10

Total sjukfrånvaro tillsvidareanställda
räknat i procent av arbetstiden.
2019 = 8,15%
2020 = 10,41%
2021 = jan - aug 9,09% prel. siffor

2020
2021

5

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

0

Våren-20 hög sjukfrånvaro pga Covid-19
Mars-20 = 19,69%
Aug-20 = 4,04%
Sept- & Nov-20 = över 12% båda månaderna
Högsta sjukfrånvaron under feb-21 10,46%
Aug-21=6,63%

Andel deltidsanställda i procent
25
20
15
2019
2020
2021

10

5

Andelen deltidsanställda i B&U
I februari 2019 hade
20,1 % av tillsvidareanställd peronal
en deltidsanställning.
Dec-19 var 17,6% deltidsanställda.
Under 2020 låg snittet på 16,6%
deltidsanställda.
Jan-aug 2021 = 16,01% deltidsanställda

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

0
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Skattepliktiga ersättningar per månad
Diagrammet visar skattepliktiga ersättningar
exkl. sociala avgifter, förmåner och skattefria
kostnadsersättningar.
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Okt
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0

2019 uppgick summan för
ersättningarna till 103,1 mkr.
Skattepliktiga ersättningar följer
samma kurva som tidigare år med högst
utbetalning i juni p g a avslutade vikariat
och semesterlönetillägg.
Lönekostnaderna för 2020 totalt 103,7 mkr.
2021 visar 1% högre lönekostn jämfört
jan-aug 2020

Mertid, antal timmar
Mertid är den tid som fullgörs utöver
ordinarie fastställd sysselsättningsgrad för
deltidsanställda. Timmarna kompenseras
med tid mot tid eller med timlön.

250
200
150
2019
100

2020

50

2021
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

0

2019 706h
2020 803h merstidstimmar, ökning med +12%
mot 2019
2021 jan-aug ökat med+ 42,4% mot samma tid 2020

Övertid, antal timmar
160
140
120
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40
20
0

2019
2020

Övertid är timmar som fullgörs utöver heltidsanställning.
2019 utfördes 440 övertidstimmmar
2020 227 övertidstimmar
minskning med -48% från 2019
2021 jan-aug ökat med +68,2% mot
samma tid 2020

Jan
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Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

2021

20

Vikariekostnader exkl. sem. ersättning
800000

Vikariekostnad är timavlönde som inrings vid
behov när ordinarie personal är sjuk, sem mm.
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500000
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2019

300000
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100000

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-aug visar en minskning på -17,2%
mot samma tid 2020.

0
Jan Mar Maj Jul Sep Nov

Frånvaro månadsavlönad grund- och förskola per
Frånvaro
år ordinarie personal vid sjuk, sem och
föräldraledighet.
4000000

2019 förskolan 1% högre frånvaro än grundsk.
2020 har förskolan 4% högre frånvaro
än grundskolan
2021 jan -aug har förskolan 40% högre
frånvaro mot grundskolan
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1000000
0

2019
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2020
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Cirkeldiagrammen visar Arbetad tid i % av årsarbetare år 2019-2021 jan-aug

Arbetad tid och frånvaro 190101-190831
Semester
7%

Sjukdom
8%

Föräldraledig
3%
Tillfällig vård av
barn
1%
Övrig frånvaro
6%

Arbetad tid
71%

Semester
Tillfällig vård av barn
Ferie/upphåll

Sjukdom
Övrig frånvaro
Arbetad tid

Tidsbeg sjukers
Ferie/upphåll
0%
Föräldraledig
4%
Tidsbeg sjukers

Arbetad tid och frånvaro 200101-200831
Arbetad tid
65%

Semester
7%

Sjukdom
9%
Föräldraledig
3%
Övrig frånvaro
6%

Semester
Föräldraledig
Övrig frånvaro
Ferie/upphåll

Tillfällig vård av
barn
1%

Tidsbegr sjukers
Ferie/upphåll
0%
9%
Sjukdom
Tillfällig vård av barn
Tidsbegr sjukers
Arbetad tid

Arbetad tid och frånvaro 210101-210831
Semester
Sjukdom
7%
7%

Föräldraledig
2%
Tillfällig vård av
barn
1%
Övrig frånvaro

Arbetad tid
69%

7%
Tidsbeg sjukers
0%

Semester
Tillfällig vård av barn
Ferie/upphåll

Sjukdom
Övrig frånvaro
Arbetad tid

Ferie/upphåll
7%
Föräldraledig
Tidsbeg sjukers
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-20

xx (xx)

BoU §

BU 2021/187

Redovisning av organisatoriska och sociala
skyddsronder vårterminen 2021
Förslag till beslut
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Enligt barn- och utbildningsförvaltningens årshjul ska organisatorisk och social
skyddsrond genomföras varje vår på samtliga enheter. Chef och medarbetare går
tillsammans igenom en checklista och chefen gör sedan en bedömning om allt är som
det ska eller om det finns risker/brister i verksamheten.
Risker/brister delas in i tre grupper:
Låg risk – kräver ingen åtgärd
Medelhög risk – kräver någon typ av åtgärd inom rimlighetens gräns
Hög risk – kräver åtgärd snarast
Om risken/bristen är medelhög eller hög och inte går att åtgärda på en gång ska en
handlingsplan tas fram.
Bifogat finns en sammanställning av risker som är vanligt förekommande på de flesta
av våra enheter. Det är bl.a.
•
•
•
•
•

Hög arbetsbelastning – förhöjt under pandemin p g a hög sjukfrånvaro samt
dubbelplaneringar på åk 7-9 när både distans- och närundervisning genomfördes
parallellt
Litet utrymme för återhämning under dagen
Arbetet är känslomässigt eller starkt psykiskt påfrestande
Åtgärder följs inte upp
Risk för hot och våld vid ensamarbete

I bilagan beskrivs vilka åtgärder som vidtagits eller som planeras att vidtas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-09-22
Bilaga, Redovisning av organisatoriska och sociala skyddsronder vårterminen 2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-09-22
Handläggare

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

BU 2021/187

Redovisning av organisatoriska och sociala
skyddsronder vårterminen 2021
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Barn- och utbildningsförvaltningens årshjul ska organisatorisk och social
skyddsrond genomföras varje vår på samtliga enheter. Chef och medarbetare går
tillsammans igenom en checklista och chefen gör sedan en bedömning om allt är som
det ska eller om det finns risker/brister i verksamheten.
Risker/brister delas in i tre grupper:
Låg risk – kräver ingen åtgärd
Medelhög risk – kräver någon typ av åtgärd inom rimlighetens gräns
Hög risk – kräver åtgärd snarast
Om risken/bristen är medelhög eller hög och inte går att åtgärda på en gång ska en
handlingsplan tas fram.
Bifogat finns en sammanställning av risker som är vanligt förekommande på de flesta
av våra enheter. Det är bl a
• Hög arbetsbelastning – förhöjt under pandemin p g a hög sjukfrånvaro samt
dubbelplaneringar på åk 7-9 när både distans- och närundervisning
genomfördes parallellt
• Litet utrymme för återhämning under dagen
• Arbetet är känslomässigt eller starkt psykiskt påfrestande
• Åtgärder följs inte upp
• Risk för hot och våld vid ensamarbete
I bilagan beskrivs vilka åtgärder som vidtagits eller som planeras att vidtas.
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Ärendets beredning
Chefen för respektive enhet har tillsammans med sina medarbetare gått igenom
checklistan vid organisatorisk och social skyddsrond. Chefen bedömer riskerna och
beskriver nödvändiga åtgärder där det behövs. Protokollet skickas till förvaltningen
för sammanställning till Barn- och utbildningsnämnden.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Enligt förvaltningens årshjul ska varje chef genomföra en organisatorisk och social
skyddsrond tillsammans med medarbetarna en gång per år för att upptäcka och åtgärda
risker och brister i arbetsmiljön.
AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön
Förvaltningens ståndpunkt
Det är viktigt att varje chef genomför denna skyddsrond en gång per år för att ge våra
medarbetare en så god arbetsmiljö som möjligt. Vidare behöver uppföljning av insatta
åtgärder tidsättas och utvärderas kontinuerligt under året som ett naturligt inslag i det
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).
Ekonomiska konsekvenser
För att komma tillrätta med vissa risker/brister krävs utbyggnad/ombyggnad av vissa
lokaler.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Redovisning av organisatoriska och sociala skyddsronder vårterminen 2021

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen

Agneta Arvidsson
Förvaltningschef

25

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.

"[Klicka och skriv]"

För att barn och elever ska få så goda
möjligheter som möjligt till utveckling
behöver personalen må bra och eventuella
brister åtgärdas inom rimlig tid.

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

En god arbetsmiljö är en förutsättning för att
personalen ska må bra och trivas på sitt arbete.
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En förutsättning för att eleverna ska få så god
utbildning som möjligt är att lärare och övrig
personal mår bra och trivs.

"[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]"

30

vingaker.se

8 (9)

"[Klicka och skriv]"

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

Nej ☐

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

Barn och elever har rätt till god utbildning och detta tillgodoses bäst om
personalen trivs, mår bra och har en rimlig arbetsbelastning.
2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☒
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

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

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

Genom att ha en god arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning är
förutsättningarna bättre om personalen trivs och mår bra.
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Redovisning av organisatoriska och sociala
skyddsronder vårterminen 2021
Enligt Barn- och utbildningsförvaltningens årshjul skall organisatorisk och social
skyddsrond genomföras under våren varje år.
Genomförande
Chef och medarbetare går tillsammans igenom en checklista och chefen gör
bedömning om allt är som det ska eller om det finns risker/brister i verksamheten.
Risker/brister delas in i tre grupper:
Låg risk – kräver ingen åtgärd
Medelhög risk – kräver någon typ av åtgärd inom rimlighetens gräns
Hög risk – kräver åtgärd snarast
Om risken/bristen är medelhög eller förhöjd och inte går att åtgärda på en gång ska en
handlingsplan tas fram.
Resultat av vårens organisatoriska och sociala skyddsronder
Det ser lite olika ut på enheterna, men nedanstående risker/brister förekommer på flera
av dem.
Lokaler:
• Trånga lokaler skapar konflikter och gör det svårt att hålla avstånd. (medelhög
risk)
Arbetssituationen:
• Alla medarbetare vet inte vilka arbetsuppgifter de ska utföra (medelhög risk)
• Alla medarbetare har inte den kompetens som arbetet kräver (medelhög risk)
• Personal har svårt att prioritera när tiden inte räcker till (medelhög risk)
• Hög personalfrånvaro har lett till att arbetet är tidspressat (medelhög risk)
• Dubbel planering vid både distans- och närundervisning (medelhög risk)
• Låg närvaro av chef (medelhög risk)
• Riskbedömningar vid större förändringar görs i låg omfattning (medelhög
risk)
Återhämtning:
• Det finns inte utrymme för återhämtning i arbetet, svårt att få ut sin rast (hög
risk)
• Det finns inte ostörda utrymmen som kan användas för vila och återhämtning
(medelhög/hög risk)
Psykisk påfrestning:
• Arbetet är känslomässigt eller starkt psykiskt påfrestande (medelhög/hög risk)
• Åtgärder följs inte upp (medelhög/hög risk)
• Förebyggande arbete för att undvika ohälsa sker inte (medelhög risk)

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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Hot och våld:
• Risk för hot och våld från utomstående för personal på fritids och inom
förskolan som arbetar ensamma (hög risk)
• Brister i stöd och hjälp till de som blivit utsatta (hög risk)
Åtgärder som genomförts eller planeras att genomföras i verksamheterna
Lokaler:
• Om en ny förskola byggs på norr får Slottsskolan F-6 tillbaka de lokaler som
förskolan nu förfogar över vilket gör att de får mer utrymme. Ärendet går upp
i nämnden i oktober.
Arbetssituationen:
• Förhoppningsvis kan vi ha närundervisning hela detta läsår
• Omorganisation av personal har skett med syfte att det ska vara rätt personal
på rätt plats
• Kompetensutveckling pågår
• Uppdatering av våra rutiner och planer för personal pågår
• Rektor stöttar medarbetare vid deras planering för att om möjligt sprida ut de
toppar vi vet förekommer (utvecklingssamtal mm)
• Ny organisation gör att rektor är mer närvarande på vissa skolor där det varit
en brist. Förskolan räknar med att kunna vara ute på förskolorna mer när
restriktionerna tas bort.
Återhämtning:
• Skapat rutin för att hjälpa varandra på skolorna och mellan förskolorna för att
täcka upp så raster hinner tas ut.
Psykisk påfrestning:
• Arbetsmiljö finns med som en punkt på dagordningen och vi påminner om
vikten av att använda friskvårdspengen
Hot och våld:
• Arbete med trygghetsplanen pågår
• Krisplaner finns, men behöver uppdateras och implementeras
• Genomgång av rutiner kring hot och våld samt praktiskt visa hur det anmäls
via Rankan
• Stöd finns i enheternas krisgrupper samt i vissa fall hos Feel Good
• Undersöka om skola och närliggande förskola kan samarbeta vid tidiga och
sena tider

Eva Karlsson
Kanslichef
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-20

BoU §

xx (xx)

BU 2021/188

Plan för kompetensutveckling
Förslag till beslut
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Språkutvecklande arbetssätt
Om en elev har brister i svenska språket försämrar detta elevens möjligheter att nå de
kunskapskrav som innebär att eleven ska kunna samtala, föra enkla resonemang och
ställa fördjupande frågor. Analyserna i den kvalitetsredovisning som genomförts för
läsåret 20/21 pekar på att det är just dessa kunskapskrav som eleverna i Vingåkers
skolor har svårast att nå.
Utifrån detta analysresultat berör flera av de kompetensutvecklingsinsatser som ska
genomföras under läsåret 21/22 språkutvecklande arbetssätt på olika sätt och i olika
stor utsträckning:
•
•
•

Utbildning i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA)
Språkpiloter i förskolan
Specialpedagogik för lärande

Samverkan för bästa skola
Två av kommunens skolenheter samt förskolor från kommunens tre rektorsområden
inleder ett treårigt samarbete med Skolverket: Samverkan för bästa skola. Samarbetet
innebär kompetensutvecklande insatser som syftar till att höja kunskapsresultaten och
öka likvärdigheten inom och mellan skolenheter, samt att höja förskolans
måluppfyllelse och öka likvärdigheten inom och mellan förskolenheter.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-09-23
Bilaga, Kompetensutvecklingsplan BoU 21/22

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-09-23
Handläggare

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

BU 2021/188

Plan för kompetensutveckling
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Språkutvecklande arbetssätt
Om en elev har brister i svenska språket försämrar detta elevens möjligheter att nå de
kunskapskrav som innebär att eleven ska kunna samtala, föra enkla resonemang och
ställa fördjupande frågor. Analyserna i den kvalitetsredovisning som genomförts för
läsåret 20/21 pekar på att det är just dessa kunskapskrav som eleverna i Vingåkers
skolor har svårast att nå.
Utifrån detta analysresultat berör flera av de kompetensutvecklingsinsatser som ska
genomföras under läsåret 21/22 språkutvecklande arbetssätt på olika sätt och i olika
stor utsträckning:
•
•
•

Utbildning i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA)
Språkpiloter i förskolan
Specialpedagogik för lärande

Samverkan för bästa skola
Två av kommunens skolenheter samt förskolor från kommunens tre rektorsområden
inleder ett treårigt samarbete med Skolverket: Samverkan för bästa skola. Samarbetet
innebär kompetensutvecklande insatser som syftar till att höja kunskapsresultaten och
öka likvärdigheten inom och mellan skolenheter, samt att höja förskolans
måluppfyllelse och öka likvärdigheten inom och mellan förskolenheter.
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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
Skollagen beskriver huvudmannens ansvar att se till att personalen ges möjligheter till
kompetensutveckling:
2 kap. 34 § Skollagen (2010:800)
Huvudmannen ska se till att personalen som har hand om utbildningen i den
verksamhet som huvudmannen har ansvar för enligt denna lag ges möjligheter till
kompetensutveckling.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen anser att planen för kompetensutveckling möter flera av de behov som
framkommit i kvalitetsredovisningens analys, och att den kommer att bidra till att
verksamhetsplanens mål att alla barn och elever erbjuds tillgängliga lärmiljöer, kan
uppnås.
Ekonomiska konsekvenser
•

Utbildning i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA):
Kostnad totalt 300 000 kr. Finansieras med hjälp av pengar från Skolverket, inom
ramen för Samverkan för bästa skola.

•

Språkpiloter i förskolan:
Ingen kostnad utöver vikariekostnader då ordinarie personal deltar i utbildningen.

•

Specialpedagogik för lärande:
Medför ingen extra kostnad då utbildningen ges i förvaltningens egen regi, och
sker på konferenstid.

•

Samverkan för bästa skola:
Eventuella extra kostnader täcks av pengar från Skolverket.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Kompetensutvecklingsplan BoU 21/22
Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Agneta Arvidsson
Förvaltningschef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

Genom att erbjuda personalen
kompetensutveckling ökar vår förmåga att ge
barn och elever i våra verksamheter en
likvärdig utbildning av hög kvalitet.

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.

39

vingaker.se

5 (9)

Genom insatserna 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 verksamheter inom Barn- och utbildningsnämndens
ansvarsområde.

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?

Insatserna syftar bland annat till att öka utbildningens likvärdighet inom och
mellan skolor och förskolor.

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

Kompetensutveckling förbättrar möjligheterna att möta alla barn och elevers
behov.
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Plan för kompetensutvecklings läsåret 21/22
Insats

Målgrupp /
deltagare

Förväntad effekt

Period

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA)
Utbildning av så kallade SKUA-utvecklare som kan föra
med sig kunskapen till sina enheter. I utbildningen ingår
kontinuerliga nätverksträffar för att stödja fortsatt
skolutveckling.

 Ökad kunskap hos personalen förväntas leda till ökad
språklig kompetens hos eleverna. Det i sin tur
förväntas leda till höjda kunskapsresultat.
 Ökad likvärdighet inom och mellan enheter.

Medarbetare från:

Samverkan för bästa skola
Deltagande i Samverkan för bästa skola, som innebär att
Skolverket stödjer huvudmannen genom samverkan för att
stärka utbildningens kvalitet så att barn och elever möts av
en undervisning som motsvarar deras förutsättningar och
behov. Arbetet utgår från olika dialogmetoder och stöd som
vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

 Ökad kunskap hos personalen förväntas leda till höjda
kunskapsresultat.
 Ökad likvärdighet inom och mellan enheter.
 Väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete på
deltagande enheter.

Deltagande skolor:

Språkpiloter
Pedagoger i förskolan går en högskoleutbildning,
språkpiloter. Utbildningen handlar bland annat om
interkulturalitet och språkutveckling.

 Ökad kunskap om barns språkutveckling hos
personalen förväntas leda till ökad språklig
kompetens hos barnen i förskolan.

En pedagog från varje
förskola.

Pågår under
läsåret 21/22.

Specialpedagogik för lärande
Centrala elevhälsan ger intern utbildning till vissa skolor.
Utbildningen syftar till att ge fördjupad kunskap om och
förståelse för vad inkludering innebär och hur en
inkluderande lärmiljö och elevers delaktighet påverkar
lärandet.

 Ökad kunskap hos personalen förväntas leda till höjda
kunskapsresultat.
 Ökad likvärdighet inom och mellan enheter.

Deltagande skolor:

Pågår under
läsåret 21/22.












Sävstaskolan, 2 st.
Slottsskolan F-6, 2 st.
Slottsskolan 7–9, 1 st.

Sävstaskolan
Högsjö skola
Förskolor från
kommunens tre
rektorsområden

Sävstaskolan
Högsjö skola

Inleds v. 35
2021
Pågår i ett år.

Pågår under
tre år.
Inleds i
augusti 2021.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-20

xx (xx)

BoU §

BU 2021/177

Begäran om ytterligare resurser från Österåkersbygdens
friskola
Förslag till beslut
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att betala ytterligare 233 657 kr till
Österåkersbygdens friskola för 2020.
Sammanfattning av ärendet
Enligt bokslut för 2020 redovisade följande verksamheter i Vingåkers kommun ett
underskott:
Förskoleklass
- 667 267 kr
Årskurs 1-6
-2 580 047 kr
Fritidshem
- 386 091 kr
Totalt underskott

-3 633 405 kr

Österåkersbygdens friskola har begärt ytterligare resurser till sin verksamhet för 2020
enligt 2 § Skolförordningen (2011:185).
”Om ytterligare resurser ges till hemkommunens verksamhet under budgetåret, ska
motsvarande tillskott ges till de enskilda huvudmännen.”
Underskottet för respektive verksamhet fördelat på budgeterat antal elever ger ett
belopp per elev per verksamhet. Det ger i sin tur Österåkersbygdens friskola rätt till
ytterligare resurser på 233 657 kr. Se bilaga.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-09-22
Bilaga, Beräkning ersättning till Österåkersbygdens friskola för 2020
Beslutet skickas till
Österåkersbygdens friskola

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-09-22
Handläggare

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

BU 2021/177

Begäran om ytterligare resurser från Österåkersbygdens
friskola
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att betala ytterligare 233 657 kr till
Österåkersbygdens friskola för 2020.
Sammanfattning av ärendet
Enligt bokslut för 2020 redovisade följande verksamheter i Vingåkers kommun ett
underskott:
Förskoleklass
- 667 267 kr
Årskurs 1-6
-2 580 047 kr
Fritidshem
- 386 091 kr
Totalt underskott

-3 633 405 kr

Österåkersbygdens friskola har begärt ytterligare resurser till sin verksamhet för 2020
enligt 2 § Skolförordningen (2011:185).
”Om ytterligare resurser ges till hemkommunens verksamhet under budgetåret, ska
motsvarande tillskott ges till de enskilda huvudmännen.”
Underskottet för respektive verksamhet fördelat på budgeterat antal elever ger ett
belopp per elev per verksamhet. Det ger i sin tur Österåkersbygdens friskola rätt till
ytterligare resurser på 233 657 kr. Se bilaga.
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
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Bakgrund
Ur Skolförordningen (2011:185)
14 kap. Bidrag till enskilda huvudmän
Fastställande av bidrag per kalenderår
1 § Ett bidrag till enskilda huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola
och fritidshem samt pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem ska
fastställas per kalenderår.
Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande budgetåret och beslutas
före kalenderårets början.
För barn och elever som börjar i utbildning eller annan pedagogisk verksamhet under
kalenderåret ska hemkommunen besluta bidraget omgående.
För elever som påbörjar utbildning i augusti ska bidrag enligt 9 kap. 19 §, 10 kap. 37 §, 11 kap.
36 § och 14 kap. 15 § skollagen (2010:800) avse tiden från och med den 1 juli samma år.
Ändringar under löpande budgetår
2 § Om ytterligare resurser ges till hemkommunens verksamhet under budgetåret, ska
motsvarande tillskott ges till de enskilda huvudmännen.
Om hemkommunen minskar ersättningen till sin motsvarande verksamhet får bidrag till
enskilda huvudmän minskas i motsvarande mån genom att återstående utbetalningar under
budgetåret sätts ner.

Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen anser att Österåkersbygdens friskola har rätt till ytterligare 233 657 kr
för år 2020.
Ekonomiska konsekvenser
Beloppet belastar barn- och utbildningsförvaltningens ekonomi med 233 657 kr för år
2021.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Beräkning ersättning till Österåkersbygdens friskola för 2020
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]"

Alla barn och elevers rätt till likvärdig
utbildning.

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Alla barn och elevers rätt till likvärdig utbildning.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☐

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

Elever i Österåkersbygdens friskola

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

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

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?
Alla barn och elevers rätt till likvärdig utbildning.
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Beräkning ersättning till Österåkersbygdens friskola för 2020
Utfall 2020
Budget
antal barn

Per elev =Underskott
dividerat med budget
antal elever

Ersättning till
Österåkersbygden

Antal
vt‐20

Antal
ht‐20 Snitt

Förskoleklass
Sävstaskolan
Slottsskolan F‐6
Marmorbyn
Högsjö
Totalt

‐141 419
‐248 506
‐265 614
‐11 728
‐667 267

111

‐6 011

‐48 091

9

7

8

Årskurs 1‐6
Sävstaskolan
Slottsskolan F‐6
Marmorbyn
Högsjö
Totalt

‐244 609
‐1 150 904
‐977 387
‐207 147
‐2 580 047

599

‐4 307

‐150 754

32

38

35

Fritidshem
Sävstaskolan
Slottsskolan F‐6
Marmorbyn
Högsjö
Totalt

‐34 217
‐341 623
‐34 815
24 564
‐386 091

366

‐1 055

‐34 811

34

32

33

Totalt underskott

‐3 633 405

‐233 657
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-20

BoU §

xx (xx)

BU 2021/163

Beslut om nybyggnation av förskola i norra centralorten
Förslag till beslut
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att bygga
en ny permanent förskola med sex avdelningar i norra centralorten.
Sammanfattning av ärendet
Det råder brist på förskoleplatser i centralortens norra del. Utöver den nuvarande
bristen förväntas behovet av platser öka i och med bygget av det nya bostadsområde
som planläggs norr om Vingåkersån och som har byggstart under 2022. Det råder
också utrymmesbrist i Slottsskolan F-6 och därför är det av största vikt att Slottets
förskola, som nu är inhyst i lokaler som tillhör Slottsskolan F-6, ges möjlighet att
lämna skolans lokaler.
Behovet av platser i en ny förskola beräknas uppgå till sex avdelningar. De nuvarande
tillfälliga förskolorna i området kräver fyra avdelningar, och övriga två förväntas möta
det behov det nya bostadsområdet kan skapa.
Den 10 juni 2021 genomfördes ett möte mellan medarbetare från barn- och
utbildningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och Vingåkers
kommunfastigheter AB. Även kommunens ekonomichef deltog.
Mötet syftade till att diskutera vilka olika alternativa vägar som är möjliga att ta vid ett
bygge av en ny förskola. Sammansättningen av deltagare i mötet syftade till att få med
flera nödvändiga perspektiv redan från början.
Ekonomiskt perspektiv
Tidigare undersökningar av kostnader för att uppföra en förskola visar att en
permanent förskola skulle vara mer fördelaktig än en modulförskola, ur ett långsiktigt
ekonomiskt perspektiv (BoU § 10/2021, BU 37/2021).
Med utgångspunkten att vi inte har råd med tomma skollokaler och att vi inte kan
lägga ner eller avveckla skolor på grund av barnens varierande ålder, förespråkar barn
och utbildningsförvaltningen flexibla skollokaler. Dessa är möjliga att anpassa mellan
olika verksamheter, exempelvis från förskola till fritidshem och skola, utifrån aktuella
behov.
Om verksamheter ligger nära varandra kan också personalplanering ske mer effektivt
då man kan samarbeta vid till exempel öppning och stängning, eller då familjer
behöver förlängt öppethållande på grund av obekväma arbetstider.
Även matpersonal och lokalvårdspersonal kan planera mer effektivt och möjligheten
till heltidstjänster ökar.
Verksamhetsnära perspektiv
Antalet barn och elever i förskola och skola varierar över tiden. Det medför att
ålderskullarna ser olika ut och att förskolor och grundskolor belastas ojämnt under
olika perioder.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-20

xx (xx)

BoU §

BU 2021/163

Om lokalerna ligger i nära anslutning till varandra och planeras utifrån de varierande
barnantalen kan lokalerna användas för förskola, skola och fritidshem efter behov. Att
arbeta i lokaler som utgår från barns, elevers och medarbetares behov är bra
förutsättningar för en god arbetsmiljö för alla i verksamheten.
Barns trygghet ökar vid övergång mellan förskola och skola då personal och miljö
redan är känd.
Om förskolan placeras i nära anslutning till skolan kan specialsalar för idrott eller
slöjd även utnyttjas av förskolan. Samarbete kan också ske med gemensamma
pedagogiska projekt som till exempel sagoläsning där elever läser för förskolans barn.
Samhällsplaneringsperspektiv
När det gäller placering av en ny förskola har Samhällsplaneringsenheten blivit
ombedd att kommentera den. Enligt enhetens analys är det bättre att placera förskolan
i det nya bostadsområdet som planläggs norr om Vingåkersån på fastigheten Åsen 2:8,
ur ett samhällsplaneringsperspektiv. Detta beläggs bland annat med att detta skulle
innebära:
• En välintegrerad placering med hänsyn till tätortens befintliga och planerade
struktur.
• Att funktioner i det nya området blandas, och detta bidrar till ett större flöde
genom området.
• Att förskolan kan bidra till att kanta gaturummet längs Henalavägen med
entréer, öppna upp byggnader mot gatan och inte göra för stora släpp där
gatan kantas av skog och impediment. En förskola i anslutning till
Slottsskolan F-6 anses ur detta perspektiv vara olyckligt, då det blir en ännu
större del av Henalavägen som kantas av slutna fasader och löst definierat
gaturum.
Kommunperspektiv
Den 21 juni 2021 antog Kommunfullmäktige Lokalförsörjningsstrategi 2021–2025
med plan 2021-2022 (Kf § 55/2021). Strategin beskriver särskilt vilka vägledande
principer som gäller i Vingåkers kommun, i frågor om lokalförsörjning. Bland annat
föreskriver strategin att:
• Samverkan ska ske mellan verksamheter för ökad effektivitet
• Lokalbehovet ska samordnas i hela kommunkoncernen
• Incitament för lokaleffektiviseringar ska finnas
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-09-24
Bilaga, Kostnadsestimat ny förskola norr
Bilaga, Analys Placering av förskola – Norra Vingåkers tätort
Beslutet skickas till
Barn och utbildningsnämnden
Vingåkers fastighetsbolag AB
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Vingåkers kommuns ekonomichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-09-24
Handläggare

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

BU 2021/163

Beslut om nybyggnation av förskola i norra centralorten
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att
1.

Barn-och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att
bygga en ny permanent förskola med sex avdelningar i norra centralorten.

Sammanfattning av ärendet
Det råder brist på förskoleplatser i centralortens norra del. Utöver den nuvarande
bristen förväntas behovet av platser öka i och med bygget av det nya bostadsområde
som planläggs norr om Vingåkersån och som har byggstart under 2022. Det råder
också utrymmesbrist i Slottsskolan F-6 och därför är det av största vikt att Slottets
förskola, som nu är inhyst i lokaler som tillhör Slottsskolan F-6, ges möjlighet att
lämna skolans lokaler.
Behovet av platser i en ny förskola beräknas uppgå till sex avdelningar. De nuvarande
tillfälliga förskolorna i området kräver fyra avdelningar, och övriga två förväntas möta
det behov det nya bostadsområdet kan skapa.
Den 10 juni 2021 genomfördes ett möte mellan medarbetare från barn- och
utbildningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och Vingåkers
kommunfastigheter AB. Även kommunens ekonomichef deltog.
Mötet syftade till att diskutera vilka olika alternativa vägar som är möjliga att ta vid ett
bygge av en ny förskola. Sammansättningen av deltagare i mötet syftade till att få med
flera nödvändiga perspektiv redan från början.
Ekonomiskt perspektiv
Tidigare undersökningar av kostnader för att uppföra en förskola visar att en
permanent förskola skulle vara mer fördelaktig än en modulförskola, ur ett långsiktigt
ekonomiskt perspektiv (BoU § 10/2021, BU 37/2021).
Med utgångspunkten att vi inte har råd med tomma skollokaler och att vi inte kan
lägga ner eller avveckla skolor på grund av barnens varierande ålder, förespråkar barn
och utbildningsförvaltningen flexibla skollokaler. Dessa är möjliga att anpassa mellan
olika verksamheter, exempelvis från förskola till fritidshem och skola, utifrån aktuella
behov.
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Om verksamheter ligger nära varandra kan också personalplanering ske mer effektivt
då man kan samarbeta vid till exempel öppning och stängning, eller då familjer
behöver förlängt öppethållande på grund av obekväma arbetstider.
Även matpersonal och lokalvårdspersonal kan planera mer effektivt och möjligheten
till heltidstjänster ökar.

Verksamhetsnära perspektiv
Antalet barn och elever i förskola och skola varierar över tiden. Det medför att
ålderskullarna ser olika ut och att förskolor och grundskolor belastas ojämnt under
olika perioder.
Om lokalerna ligger i nära anslutning till varandra och planeras utifrån de varierande
barnantalen kan lokalerna användas för förskola, skola och fritidshem efter behov. Att
arbeta i lokaler som utgår från barns, elevers och medarbetares behov är bra
förutsättningar för en god arbetsmiljö för alla i verksamheten.
Barns trygghet ökar vid övergång mellan förskola och skola då personal och miljö
redan är känd.
Om förskolan placeras i nära anslutning till skolan kan specialsalar för idrott eller
slöjd även utnyttjas av förskolan. Samarbete kan också ske med gemensamma
pedagogiska projekt som till exempel sagoläsning där elever läser för förskolans barn.

Samhällsplaneringsperspektiv
När det gäller placering av en ny förskola har Samhällsplaneringsenheten blivit
ombedd att kommentera den. Enligt enhetens analys är det bättre att placera förskolan
i det nya bostadsområdet som planläggs norr om Vingåkersån på fastigheten Åsen 2:8,
ur ett samhällsplaneringsperspektiv. Detta beläggs bland annat med att detta skulle
innebära:
• en välintegrerad placering med hänsyn till tätortens befintliga och planerade
struktur.
• att funktioner i det nya området blandas, och detta bidrar till ett större flöde
genom området.
• att förskolan kan bidra till att kanta gaturummet längs Henalavägen med
entréer, öppna upp byggnader mot gatan och inte göra för stora släpp där
gatan kantas av skog och impediment. En förskola i anslutning till
Slottsskolan F-6 anses ur detta perspektiv vara olyckligt, då det blir en ännu
större del av Henalavägen som kantas av slutna fasader och löst definierat
gaturum.
Kommunperspektiv
Den 21 juni 2021 antog Kommunfullmäktige Lokalförsörjningsstrategi 2021–2025
med plan 2021-2022 (KF § 55). Strategin beskriver särskilt vilka vägledande principer
som gäller i Vingåkers kommun, i frågor om lokalförsörjning. Bland annat föreskriver
strategin att:
• samverkan ska ske mellan verksamheter för ökad effektivitet
• lokalbehovet ska samordnas i hela kommunkoncernen
• incitament för lokaleffektiviseringar ska finnas
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av barn- och utbildningsförvaltningen, genom samtal med
medarbetare från ekonomienheten, samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunens
fastighetsbolag.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☒ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 16 december 2020 antogs Plan
för strategisk lokalresursplanering Barn- och utbildningsnämnden 2021 (BoU §
98/2020). I planen fastslås bland annat i vilken ordning nödvändiga åtgärder ska
genomföras för att barn och elevers behov ska kunna tillgodoses när det gäller lokaler
i förskola, fritidshem och skola.
De två högst prioriterade åtgärderna är beslutade och under genomförande. Den tredje
punkten i prioriteringslistan berör behovet av att uppföra en förskola i centralortens
norra del. Under våren 2021 fick barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag av
nämnden att undersöka kostnaderna för att uppföra en modulförskola respektive en
permanent förskola (BoU § 10/2021, BU 37/2021).
Förvaltningens ståndpunkt
Barn- och utbildningsförvaltningens ståndpunkt är att en ny permanent förskola som
inrymmer sex avdelningar bör byggas i norra centralorten. Genom detta kan vi möta
förväntade behov av platser i både förskola och skola.
Förvaltningen anser också att den nya förskolan bör byggas i nära anslutning till
Slottsskolan F-6. Genom detta följer vi de kommunala principerna om samverkan
mellan verksamheter för ökad effektivitet, då att de nya lokalerna är flexibla genom
sin placering.
Ekonomiska konsekvenser
Vingåker kommunfastigheter har lämnat ett underlag till förvaltningen som visar
kostnaderna för nybyggnation av en förskola med 6 avdelningar: 1 350 000 kr/år
Denna summa är en uppskattning och angiven exklusive mervärdeskatt.
Den slutliga kostnaden för nybyggnationen är dock beroende av flera olika variabler
som inte är beslutade i dagsläget, som exempelvis upphandling, villkor, samt
möjligheter till V/A.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
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Barnchecklista
Kostnadsestimat ny förskola norr
Analys Placering av förskola – Norra Vingåkers tätort
Beslutet skickas till
Barn och utbildningsnämnden
Vingåkers fastighetsbolag AB
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Vingåkers kommuns ekonomichef

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.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

Nej ☐

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?
Barn och elever i Slottets förskola, Slottsskolan F-6 och Slottets fritidshem, nu och
i framtiden.

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

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?
Genom att bygga en ny förskola tillförsäkras barn och elever i norra centralortens
verksamheter samma goda miljö och utrymme som barn och elever i övriga
kommunen.
4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?
Att åtgärda utrymmes- och platsbrist bedöms vara barns och ungdomars bästa, och
ett beslut enligt detta innebär att sätta barns och ungdomars bästa i främsta
rummet.
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Kostnadsestimat för nybyggnad av Förskola på Norr, Vingåker
Förutsättningar
Nybyggnad av förskola i vinkel i 1 plan med 6 alt 4 avdelningar på Norr. I priset ingår ej ev.
tillfälliga etableringar. Samtliga summor är bedömda och exklusive mervärdeskatt.

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

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

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

* Projektledning • Byggledning • Byggkontroll och andra kontroller • Försäkringar •
Fastighetsbildning • Bygglov • Lagfart
** 40 m2/barn X800 kr, normal standard
*** baserat på 8000 m2 á 140 kr/m2
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ANALYS
Datum

2021-08-04
Handläggare

Olle Söderström
0151 – 193 44
olle.soderstrom@vingaker.se

Analys
Placering av förskola - Norra Vingåkers tätort
Sammanfattning av ärendet
En ny förskola med 6 avdelningar behöver byggas i Vingåkers tätort, dels för att
frigöra utrymme i slottsskolan för skolelever samt för att kunna möta ökad efterfrågan
på förskoleplatser.
Samhällsplaneringsenheten har blivit ombedd att kommentera placering av förskolan.
Vingåkershem och BoU har föreslagit en placering(alt.2) men det finns också en
förskola inplanerad i det nya bostadsområdet som planläggs norr om Vingåkersån på
fastigheten Åsen 2:8. Denna analys syftar till att titta på de båda placeringarna utifrån
handboken Botryggt 2030 och ge en bild av konsekvenserna av de båda placeringarna.
Ärendets beredning
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen har handlagt förslaget med samråd från
tekniska enheten.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
BoU sammankallade till ett möte där de ställde frågan om vart ny förskola bör
placeras och där bestämdes att en analys av två olika placeringar ska göras av
Samhällsplaneringsenheten. Alt.1 fanns redan med i planerna för ny detaljplan och
Alt.2 var önskemålet från BoU.
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Kartan visar målpunkter, Alternativ 1 och 2 samt var befintliga förskolor är placerade
idag.
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Analys
Analysen utgår från de riktlinjer som listas i handboken Botryggt 2030
Välintegrerad placering med hänsyn till tätortens befintliga och planerade
struktur.
Alt.1 ligger närmre flera av de målpunkter som finns i Tätorten. Det är aningen närmre
till centrum, badhus och fritidgård samt idrottshall vid Slottsskolan. Henalavägen
bildar dock en barriär mot Slottskolan och säkra övergångar behöver säkerställas för
att integrera Alt.1 med skolområdet. Alt.2 ligger på rätt sida Henalavägen och är på så
sätt starkare integrerad med övriga skolområdet.
Alt.1 blir en integrerad del av det nya bostadsområdet norr om Vingåkersån och får en
direkt närhet till Åparken och Sävstaholms slott och slottspark vilket bör bli en
tillgång för förskolan.
Mix av funktioner
Syftet är här att skapa attraktiva, levande platser med hög social kontroll. Genom att
blanda funktioner i ett område skapas olika målpunkter vilket bidrar till ett större flöde
genom området.
Då Alt.1 är integrerat i det planerade bostadsområdet så har det större möjligheter att
bidra till området. Lekplatsen kan användas av barn som bor intill även när förskolan
är stängd och byggnader kan planeras så att de efter stängning delvis kan användas av
boende intill, t.ex kök och gemensamhetslokal.
Alt.2 blir en del av ett större skolområde med nackdelen att det bildas en allt större
skolenklav där inga bor eller har ärenden. Det gör att området under vissa tider är helt
obefolkat.
Stärka huvudstråk med variation av funktioner och öppna bottenvåningar
I en framtida dragning av Henalavägen vidare norrut är en viktig strategi att kanta
gaturummet med entréer, öppna upp byggnader mot gatan och inte göra för stora släpp
där gatan kantas av skog och impediment(gräsmattor etc.) En utbyggnad av
skolområdet skulle ur detta perspektiv vara olyckligt då det blir en ännu större del av
Henalavägen som kantas av slutna fasader och löst definierat gaturum. En förskola har
begränsningar i hur den kan öppna upp mot ett gaturum och funktionen är allmän men
inte publik. Väljer man ändå att lägga förskolan här bör man tänka igenom så att det är
möjligt och inbjudande för allmänheten att passera igenom området. Stora
skolkomplex blir annars barriärer.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen bedömer att Alt.1 är den bättre placeringen ur ett
samhällsplaneringsperspektiv.
Ekonomiska konsekvenser
Bilagor
-
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-20

BoU §

xx (xx)

BU 2021/151

Svar på remiss av promemoria Professionsprogram för
rektorer, lärare och förskollärare
Förslag till beslut
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden instämmer med de förslag som presenteras i
promemorian.
Sammanfattning av ärendet

I promemorian föreslås att ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och
förskollärare ska inrättas. Syftet med programmet är att stärka skolprofessionerna,
höja kvaliteten på utbildningen och öka skolprofessionernas attraktionskraft.
Programmet föreslås bestå av två bärande delar:
•
•

En nationell struktur för kompetensutveckling för rektorer, lärare och
förskollärare
Ett nationellt meriteringssystem för legitimerade lärare respektive
förskollärare

Statens skolverk föreslås vara den myndighet som har det övergripande ansvaret för
professionsprogrammet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-09-23
Bilaga, Promemoria Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare
Beslutet skickas till
Regeringskansliet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-09-23
Handläggare

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

BU 2021/151

Svar på remiss av promemoria Professionsprogram för
rektorer, lärare och förskollärare
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden instämmer med de förslag som presenteras i
promemorian.
Sammanfattning av ärendet
I promemorian föreslås att ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och
förskollärare ska inrättas. Syftet med programmet är att stärka skolprofessionerna,
höja kvaliteten på utbildningen och öka skolprofessionernas attraktionskraft.
Programmet föreslås bestå av två bärande delar:
•

En nationell struktur för kompetensutveckling för rektorer, lärare och
förskollärare

•

Ett nationellt meriteringssystem för legitimerade lärare respektive
förskollärare

Statens skolverk föreslås vara den myndighet som har det övergripande ansvaret för
professionsprogrammet.
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
Den 29 juli 2021 inkom en begäran om svar från utbildningsdepartementet. Vingåkers
kommun lämnar svaret i egenskap av remissinstans.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen har inget att invända mot de förslag som presenteras i promemorian.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Promemoria Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare
Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Regeringskansliet

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.

Stärkta skolprofessioner, höjd kvalitet på
utbildningen och öka attraktionskraft
gällande skolprofessionerna bidrar till att
målet uppnås.

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 förslaget är att utbildningens
kvalitet ska höjas. Genom att instämma med
förslaget visar Vingåkers kommun sin 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?
Barn och ungdomar i verksamheter inom Barn -och utbildningsnämndens
ansvarsområde.
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?
Förslagen i promemorian syftar ytterst till att öka kvaliteten i utbildningen och att
alla barn och elever ska få en mer likvärdig utbildning.

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?
Ökad kvalitet i utbildningen och att alla barn och elever ska få en mer likvärdig
utbildning bedöms vara barnets bästa, och genom att instämma med förslaget sätts
detta i främsta rummet.
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Remiss
2021-07-29
U2021/03373

Utbildningsdepartementet

Remisspromemorian Professionsprogram för rektorer, lärare och
förskollärare

Remissinstanser

Almega
Arbetsgivarverket
Barnombudsmannen
Bromölla kommun
Chalmers tekniska högskola AB
Delegationen mot segregation
Diskrimineringsombudsmannen
Domstolsverket
Eda kommun
Elevernas riksförbund (tidigare SVEA)
Folkbildningsrådet
Friskolornas riksförbund
Färgelanda kommun

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-24 46 31
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Drottninggatan 16
E-post: u.registrator@regeringskansliet.se
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Förvaltningsrätt i Malmö
Förvaltningsrätt i Umeå
Gullspångs kommun
Gymnastik- och idrottshögskolan
Göteborgs kommun
Göteborgs universitet
Göteborgsregionens kommunalförbund
Haparanda kommun
Högsby kommun
Högskolan Dalarna
Högskolan i Borås
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Kristianstad
Högskolan Väst
Idéburna skolors riksförbund
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)
Integritetsskyddsmyndigheten
Jämställdhetsmyndigheten
Kammarrätten i Stockholm
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Karlstads universitet
Konstfack
Kristianstads kommun
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
Kungliga Tekniska högskolan
Köpings kommun
Lapplands kommunalförbund
Lerums kommun
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
Luleå tekniska universitet
Lunds kommun
Lunds universitet
Lärarförbundet
Lärarnas Riksförbund
Malmö kommun
Malmö universitet
Mittuniversitetet
Munkfors kommun
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor
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Mälardalens högskola
Mölndals kommun
Nordanstigs kommun
Norsjö kommun
Region Gävleborg
Region Jämtland Härjedalen
Region Kalmar län
Region Skåne
Region Västerbotten
Riksdagens ombudsmän (JO)
Riksförbundet Hem och Skola
Ronneby kommun
Sameskolstyrelsen
Sametinget
Simrishamns kommun
Sjöbo kommun
Skellefteå kommun
Skolforskningsinstitutet
Skolväsendets överklagandenämnd
Skurups kommun
Specialpedagogiska skolmyndigheten
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Statens institutionsstyrelse (SIS)
Statens skolinspektion
Statens skolverk
Statskontoret
Stenungssunds kommun
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stockholms kommun
Stockholms konstnärliga högskola
Stockholms universitet
Storumans kommun
Svenska Kommunalarbetareförbundet
Sveriges Elevkårer
Sveriges Elevråd
Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Skolledarförbund
Sveriges universitets- och högskoleförbund
Sävsjö kommun
Södertörns högskola
Timrå kommun
Uddevalla kommun
Umeå universitet
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Universitets- och högskolerådet
Universitetskanslersämbetet
Uppsala universitet
Vara kommun
Varbergs kommun
Vaxholms kommun
Vingåkers kommun
Vuxenutbildning i samverkan, ViS
Västerviks kommun
Växjö kommun
Åre kommun
Älvdalens kommun
Örebro universitet
Överkalix kommun
Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 1
november 2021. Svaren bör lämnas per e-post till
u.remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarienummer U2021/03373 och
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex.
Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven
enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.
Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
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I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i promemorian.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att
svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Promemorian kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.
Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av
promemorian via ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad
2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.

Linda Norman Torvang
Departementsråd

Kopia till
Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-20

BoU §

xx (xx)

BU 2021/20

Delegationsbeslut
Förslag till beslut
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
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, 2021-10-13

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

91

vingaker.se

Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-20

xx (xx)

BoU §

Delgivningar
Förslag till beslut
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden tar del av delgivningarna och lägger dem till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
BU 2020/163 – Beslut om svar på medborgarförslag om att behålla
fritidsverksamheten i Baggetorp
Kf § 72/2021 – Kommunfullmäktige har 2021-09-13 beslutat om svar på
medborgarförslag om att behålla fritidsverksamheten i Baggetorp.
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
BU 2020/45, BU 2020/164 – Beslut om svar på motion om införande av
stipendium för betygsmässigt bästa avgångselev samt svar på medborgarförslag
om att inrätta ett förbättringsstipendium i högstadieverksamheten.
Kf § 73/2021 – Kommunfullmäktige har 2021-09-13 beslutat om svar på motion om
införande av stipendium för betygsmässigt bästa avgångselev samt svar på
medborgarförslag om att inrätta ett förbättringsstipendium i högstadieverksamheten.
Kommunfullmäktige beslutar att:
Punkt 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.
Punkt 2: Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
Punkt 3: Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.
BU 2021/31 – Beslut i ärendet om ansökan om godkännande som huvudman för
gymnasieskola vid Curt Nicolin Gymnasiet i Finspångs kommun.
Skolinspektionen avslår ansökan om godkännande av Curt Nicolin Gymnasiet AB
(556643-1044) som huvudman för gymnasieskola avseende det nationella
teknikprogrammet med inriktningen informations- och medieteknik vid Curt Nicolin
Gymnasiet i Finspångs kommun.
BU 2021/134 – Beslut om riktlinjer för grafisk guide för Vingåkers kommun
Säfstaholms slott och Vingåkersbygden
Kf § 79/2021 – Kommunfullmäktige har 2021-09-13 beslutat om riktlinjer för grafisk
guide för Vingåkers kommun Säfstaholms slott och Vingåkersbygden.
Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för grafisk guide för Vingåkers
kommun med bilagor.
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BoU §
BU 2021/182, BU 2021/183, BU 2021/184 – Information om planerad tillsyn av
kommunens grundskolor.
Bygg och Miljö i Vingåkers kommun kommer under hösten 2021 besöka Vingåkers
kommuns grundskolor för att kontrollera hur verksamheterna arbetar med
egenkontroll och efterlevnad av miljöbalkens regler.
BU 2021/201 – Beslut om motion övervakningskameror på skolor och förskolor
Kf § 71/2021 – Kommunfullmäktige har 2021-09-13 beslutat om motion
övervakningskameror på skolor och förskolor. Kommunfullmäktige beslutar att skicka
motionen vidare till barn- och utbildningsnämnden för beredning.
BU 2021/202 – Beslut om målbild ”tillsammans för barnens bästa”
Kf § 78/2021 – Kommunfullmäktige har 2021-09-13 beslutat om målbild
”tillsammans för barnens bästa”. Kommunfullmäktige beslutar att anta målbilden
”tillsammans för barnens bästa”.
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