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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-12-15

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

2021-12-15

xx (xx)

BoU §

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-12-15

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 Slottsskolan F-6 Maria Axelsson informerar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-12-15

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

2021-12-15

xx (xx)

BoU §

Ekonomisk uppföljning
Förslag till beslut
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Agneta Arvidsson redovisar det ekonomiska resultatet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-12-15

xx (xx)

BoU §

BU 2020/229

Uppföljningsbeslut efter Skolinspektionens
kvalitetsgranskning av Vingåkers kommun
Förslag till beslut
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Skolinspektionen bedömer att huvudmannen har påbörjat ett arbete som ligger i linje
med det som behövs för att höja kvaliteten både i analysen av studieresultat och
trygghet, och i det kompensatoriska arbetet. I och med det har Skolinspektionen
avslutat granskningen av Vingåkers kommun.
Fortsatta utvecklingsbehov

Skolinspektionen beskriver i beslutet att huvudmannen bör arbeta vidare med dessa
delar:
•
•
•

Analyser ur ett övergripande perspektiv, exempelvis skillnader i resultat
mellan skolenheter och mellan olika grupper av elever.
Analyser av i vilken utsträckning inventeringen av skolenheternas behov av
kompensatoriska insatser har lett till att kompensatoriska insatser har riktats
till specifika skolenheter.
Uppföljning av tidigare kompensatoriska insatser, för att få veta om tilldelade
resurser har använts till det de ska och om de har lett till förväntad effekt.

Detta är därför något som barn- och utbildningsförvaltningen särskilt kommer att
fokusera på i det fortsatta utvecklingsarbetet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-09
Bilaga, Uppföljningsbeslut efter regelbunden kvalitetsgranskning av Vingåkers
kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-11-09
Handläggare

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

BU 2020/229

Uppföljningsbeslut efter Skolinspektionens
kvalitetsgranskning av Vingåkers kommun
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Skolinspektionens bedömning

Skolinspektionen bedömer att huvudmannen har påbörjat ett arbete som ligger i linje
med det som behövs för att höja kvaliteten både i analysen av studieresultat och
trygghet, och i det kompensatoriska arbetet. I och med det har Skolinspektionen
avslutat granskningen av Vingåkers kommun.
Fortsatta utvecklingsbehov

Skolinspektionen beskriver i beslutet att huvudmannen bör arbeta vidare med dessa
delar:
•

analyser ur ett övergripande perspektiv, exempelvis skillnader i resultat
mellan skolenheter och mellan olika grupper av elever.

•

analyser av i vilken utsträckning inventeringen av skolenheternas behov av
kompensatoriska insatser har lett till att kompensatoriska insatser har riktats
till specifika skolenheter.
uppföljning av tidigare kompensatoriska insatser, för att få veta om tilldelade
resurser har använts till det de ska och om de har lett till förväntad effekt.

•

Detta är därför något som barn- och utbildningsförvaltningen särskilt kommer att
fokusera på i det fortsatta utvecklingsarbetet.
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
Under höstterminen 2020 genomförde Skolinspektionen en regelbunden
kvalitetsgranskning av Vingåkers kommun. Vid granskningen identifierade
Skolinspektionen ett antal utvecklingsområden för huvudmannen som angetts i beslut
den 25 januari 2021.
Skolinspektionen begärde att huvudmannen senast den 27 september 2021 skulle
redovisa vilka åtgärder som vidtagits utifrån de identifierade utvecklingsbehoven.
Vingåkers kommun inkom med en sådan redovisning, och utifrån redovisningen har
Skolinspektionen nu fattat ett uppföljningsbeslut.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen anser att granskningen har bidragit positivt till förbättringsarbetet och
också hjälper till att styra det kommande utvecklingsarbetet i rätt riktning.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Uppföljningsbeslut efter regelbunden kvalitetsgranskning av Vingåkers kommun.

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 de förbättringar som genomförs till
följd av beslutet kommer barn- och
utbildningsnämnden få ökade möjligheter att
i ännu större utsträckning fördela resurser till
verksamheterna utifrån elevernas behov. Det
borgar för ökad kvalitet och likvärdighet.

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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Förbättrade analyser leder till mer träffsäkra insatser
inom det systematiska kvalitetsarbetet, och det ökar
utbildningens kvalitet.
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☐

Nej ☒

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

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

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

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

Uppföljningsbeslut

2021-10-29
1 (5)

kommun@vingaker.se

Dnr-SI 2020:6880

Uppföljningsbeslut
efter regelbunden kvalitetsgranskning av
Vingåkers kommun
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Inledning
Skolinspektionen har genomfört en regelbunden kvalitetsgranskning av Vingåkers
kommun. Granskningen genomfördes under höstterminen 2020.
Vid granskningen identifierade Skolinspektionen ett antal utvecklingsområden för
huvudmannen som angetts i beslut den 25 januari 2021.
Skolinspektionen har begärt att huvudmannen senast den 27 september 2021 ska
redovisa till Skolinspektionen vilka åtgärder som vidtagits utifrån identifierade
utvecklingsbehov. Vingåkers kommun har inkommit med en sådan redovisning detta
datum.

Beslut:
Skolinspektionen bedömer redovisade åtgärder på följande sätt:
Huvudmannens analys av studieresultat och trygghet
Huvudmannen har påbörjat ett arbete som ligger i linje med Skolinspektionens
bedömning av vad som behövs för att höja kvaliteten i huvudmannens arbete.

Huvudmannens kompensatoriska arbete
Huvudmannen har påbörjat ett arbete som ligger i linje med Skolinspektionens
bedömning av vad som behövs för att höja kvaliteten i huvudmannens arbete.

Skolinspektionen avslutar granskningen.

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

Bedömningen var: Huvudmannen gör i låg utsträckning relevanta analyser av
studieresultat och resultat avseende trygghet, som kan utgöra underlag för
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förbättringsåtgärder inom dessa områden. Ett utvecklingsarbete behövde inledas
inom följande del:
•

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

Av inkommen redovisning framgår att huvudmannen arbetar med att utveckla
analyserna av vad som påverkar och orsakar olika studieresultat. Huvudmannen
beskriver att arbetet omfattar att samla in relevant data, skapa underlag av hög
kvalitet och att genomföra analyser med hjälp av olika metoder. Av redovisningen
framgår vidare att det satts in flera åtgärder såsom att ta fram en analysmodell och att
förvaltningsledningen har erbjudit verksamhetsledningen stöd i arbetet med att
sammanställa och analysera enheternas enkäter avseende undervisning, arbetsmiljö
samt trygghet och studiero. Det har även genomförts en utbildning för
verksamhetsledning, förvaltningsledning och nämnd med syfte att öka deltagarnas
kunskap om det systematiska kvalitetsarbetet. Det arbetet har ingått som en del i
Samverkan för bästa skola tillsammans med Skolverket och avslutades 30 augusti
2021. Av redovisningen framgår att som ett led i att förstå vad som påverkar och
orsakar resultaten har det även införts en ny arbetsprocess som omfattar såväl
förvaltningsledningen för den övergripande analysen och verksamhetsledningens
arbete på enhetsnivå. Huvudmannen beskriver att det har medfört att enheternas och
huvudmannens analyser fokuserar mer på bakomliggande förklaringar till resultaten
än de gjort tidigare. I redovisningen beskrivs processer och rutiner som har införts för
att utveckla analysarbetet men det saknas dock konkreta beskrivningar av hur
huvudmannen arbetar med analyser ur ett övergripande perspektiv, exempelvis
skillnader i resultat mellan skolenheter och mellan olika grupper av elever, exempelvis
flickor och pojkar.
De redovisade åtgärderna ligger i linje med Skolinspektionens bedömning av vad som
behövs för att utveckla huvudmannens analysarbete på övergripande nivå.
Skolinspektionens samlade bedömning är dock att huvudmannen behöver fortsätta att
utveckla analysarbetet för att förstå vad som påverkar och orsakar studieresultaten
och resultaten avseende trygghet.
Huvudmannens kompensatoriska arbete
Författningsstöd
1 kap. 9 §, 2 kap. 8 §, 4 kap. 7 § skollagen
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Bedömningen var: Huvudmannen har i låg utsträckning vidtagit relevanta
kompensatoriska åtgärder, som syftar till att elever med sämre förutsättningar ska nå
utbildningens mål så långt som möjligt. Ett utvecklingsarbete behövde inledas inom
följande del:
•

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

Av huvudmannens redovisning framgår att huvudmannen identifierat att de behöver
samla in relevanta data och underlag för att kunna utveckla analyser av vilka behov av
kompensatoriska åtgärder som finns på enheterna. För att åstadkomma det har
huvudmannen bland annat fattat beslut om en ny resursfördelningsnnodell för att
förbättra möjligheterna att utvärdera och justera hur fördelningen av ekonomiska
resurser fungerar. Vidare har huvudmannen tagit fram ett nytt centralt rutindokument
för mottagande och undervisning av nyanlända elever. För att kunna analysera vilka
behov som finns på skolenheterna har ett nytt pedagogiskt verktyg införskaffats där
elevernas extra anpassningar finns dokumenterade. I huvudmannens redovisning
beskrivs även att Barn- och utbildningsnämnden har tagit fram riktlinjer för
tilläggsbelopp samt att dessa följs upp. Enligt huvudmannen innebär det att de
säkerställer att de ekonomiska resurserna används till rätt insatser och att de insatser
som genomförs leder till förbättringar. Av inkommen redovisning framgår att det finns
såväl påbörjade som planerade åtgärder för att samla in och hantera data och
underlag för att identifiera skolenheternas behov av kompensatoriska insatser.
Däremot saknas beskrivningar av i vilken utsträckning denna inventering har lett till att
kompensatoriska insatser har riktats till specifika skolenheter. Av redovisningen
framgår vidare att huvudmannen ännu inte följt upp tidigare kompensatoriska
insatser, till exempel ekonomiska resurser, och därför inte känner till om dessa har
använts till det de ska och om de har lett till förväntad effekt.
De redovisade åtgärderna ligger i linje med Skolinspektionens bedömning av vad som
behövs för att utveckla huvudmannens kompensatoriska arbete. Skolinspektionens
samlade bedömning är att huvudmannen behöver fortsätta att utveckla arbetet att
utvärdera hur elever med sämre förutsättningar påverkas av resursfördelning och
andra kompensatoriska åtgärder.
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På Skolinspektionens vägnar

11/1.,_
le*

ile

o
Eleonor Duvander

Helena Lanver

Beslutsfattare

Föredragande

I handläggningen av ärendet har även utredare Hans-Göran Arvidsson medverkat.
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-12-15

BoU §

xx (xx)

BU 2019/324

Redovisning av erhållna pengar enligt testamente till
Vingåkers kommun
Förslag till beslut
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
År 2019 erhöll Vingåkers kommun pengar från ett dödsbo – 208 965 kr. Enligt
testamentet var viljan att pengarna skulle gå till musikklasser inom Vingåkers
kommuns skolor. Eftersom vi inte har rena musikklasser i kommunen föreslog
förvaltningen att pengarna skulle tillfalla Kulturskolan.
Kulturskolan arbetar mot samtliga elever inom förskola och skola med bland annat
musik. Kulturskolans tanke var att genomföra körskoleverksamhet från förskolan upp
till årskurs 9 samt en musikalproduktion. Körsång rimmar väl med musikklasser och
genom att ge pengarna till Kulturskolan skulle vi nå samtliga barn och elever som var
intresserade.
På grund av coronapandemin har det inte varit möjligt att genomföra körskoleprojektet
under 2020 eller 2021 varför pengarna förs över till 2022 med förhoppning att det går
att genomföra då.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-01

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-11-01
Handläggare

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

BU 2019/324

Redovisning av erhållna pengar enligt testamente till
Vingåkers kommun
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
År 2019 erhöll Vingåkers kommun pengar från ett dödsbo – 208 965 kr. Enligt
testamentet var viljan att pengarna skulle gå till musikklasser inom Vingåkers
kommuns skolor. Eftersom vi inte har rena musikklasser i kommunen föreslog
förvaltningen att pengarna skulle tillfalla Kulturskolan.
Kulturskolan arbetar mot samtliga elever inom förskola och skola med bland annat
musik. Kulturskolans tanke var att genomföra körskoleverksamhet från förskolan upp
till årskurs 9 samt en musikalproduktion. Körsång rimmar väl med musikklasser och
genom att ge pengarna till Kulturskolan skulle vi nå samtliga barn och elever som var
intresserade.
På grund av coronapandemin har det inte varit möjligt att genomföra körskoleprojektet
under 2020 eller 2021 varför pengarna förs över till 2022 med förhoppning att det går
att genomföra då.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med chefen för
kulturskolan.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
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Bakgrund
Vingåkers kommun erhöll 2019 ett arv med önskemål om att pengarna skulle
användas till kommunens musikklasser. Barn- och utbildningsnämnden fick i uppdrag
att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att bestämma hur arvet skulle
användas.
Förvaltningens ståndpunkt
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att beloppet förs över till 2022 för att då
förhoppningsvis kunna användas till körverksamhet för barn och elever i förskolor och
skolor.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden

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

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

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

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

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Att sjunga kan bidra till god hälsa och välbefinnande
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☐

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

Förskolebarn och elever i grundskola.

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

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

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

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

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

2021-12-15

BoU §

xx (xx)

BU 2021/189

Detaljbudget 2022
Förslag till beslut
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner detaljbudget och investeringsbudget för
2022.
Sammanfattning av ärendet
KF:s beslutade budget för 2022 och flerårsplan 2023–2024 som fastställdes
2021-11-22 är: 225 652 tkr. Investeringsbudget fastställdes till 600 tkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-24
Bilaga, Budget BoU 2022

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

32

vingaker.se

1 (9)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-11-24
Handläggare

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

BU 2021/189

Detaljbudget 2022
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner detaljbudget och investeringsbudget för
2022.
Sammanfattning av ärendet
KF:s beslutade budget för 2022 och flerårsplan 2023–2024 som fastställdes
2021-11-22 är: 225 652 tkr. Investeringsbudget fastställdes till 600 tkr.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av barn- och utbildningsförvaltningen och förvaltningens ekonom.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
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Bakgrund
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner detaljbudget och
investeringsbudget för 2022.
Ekonomiska konsekvenser
Avgift
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Budget BoU 2022
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]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[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 i kommunen

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

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

Verksamheterna ska vara lika för alla barn och elever.

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

Budgeten är fördelad på bästa sätt för att sätta barn och ungdomar i främsta
rummet.
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Budget BoU 2022
Barn- och utbildningsnämnden
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1 Budget
1.1

Resultatbudget 2021

Ansvar
60100000 Nämnd
61010000 Förvaltningschef
61110000 Kansli
61210000 Förskola 1
61220000 Förskola 2
61230000 Förskola 3
61311000 Slottsskolan 7–9
61312000 Slottskolan 1–6
61313000 Marmorbyn *2021 inkl. del av modersmål
61314000 Sävsta
61315000 Elevhälsa
61316000 Högsjö
61317000 Modersmålsundervisning
61411000 Kulturskola
61511000 Gymnasiet
61512000 Särskola
61513000 Gymnasie IM Vingåker
Kostenhet
Budget, tkr

Egen verksamhet
Central förvaltning
Fritidshem
Fritidshem lokalkostnader
Fritidshem personal
Fritidshemsavgifter
Förskola Lokalkostnad
Förskola Personalkostnader
Förskola övrigt
Förskoleavgifter
Förskoleklass
Förskoleklass Lokaler
Förskoleklass Personal
Grundskola 1-6 elevhälsa

Budget
2021

Budget
2022
700
1 300
16 434
14 484
17 438
16 464
25 608
17 832
8 289
21 201
9 778
5 042
5 200
3 383
49 327
12 331
842

0
851
18 884
14 778
16 833
15 880
25 784
16 732
9 609
21 521
9 705
4 964
0
3 322
46 673
10 581
842
16 721
233 680

225 652

Budget
2021
5 465
235
1 936
8 877
-2 000
6 186
37 839
783
-3 366
-461
1 081
3 419
5 115

Budget
2022
7 228
109
1 961
9 057
-2 000
6 512
38 319
-175
-3 366
-346
1 098
3 488
5 215

3
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Budget
2021
8 504
1 179
20
4 906
24 823
1 746
1 421
9 258
3 108
0
12 649
-373
77
0
765
292
3 312
778
407
137 983
0
78 976

Budget
2022
8 615
1 179
20
5 180
31 386
-974
1 450
7 667
3 134
0
13 977
-609
77
0
765
292
3 373
700
414
143 745
0
81 907

Kostenhet

16 721

0

Budget, tkr

233 680

225 652

Egen verksamhet
Grundskola 1-6 Lokalkostnad
Grundskola 1-6 Läromedel
Grundskola 1-6 Måltid
Grundskola 1-6 Skolskjuts
Grundskola 1-6 Undervisning
Grundskola 1-6 Övrigt
Grundskola 7-9 Elevhälsa
Grundskola 7-9 Lokalkostnad
Grundskola 7-9 Läromedel
Grundskola 7-9 Måltid
Grundskola 7-9 Undervisning
Grundskola 7-9 Övrigt
Gymnasieskola Läromedel
Gymnasieskola Måltid
Gymnasieskola Undervisning
Gymnasieskola Övrigt
Musikskola/kulturskola
Nämnd- och styrelseverksamhet
Öppen förskola
Total egen verksamhet
Köp av huvudverksamhet

Köp av huvudverksamhet
Fritidshem
Förskola övrigt
Förskoleklass
Grundskola 1-6 elevhälsa
Grundskola 1-6 Övrigt
Grundskola 7-9 Övrigt
Grundsärskola 1-6 Övrigt
Gymnasieskola Övrigt
Gymnasiesärskola Övrigt
Musikskola/kulturskola
Budget

Budget
2022
959
3 287
495
226
7 581
7 982
7 494
49 035
4 837
10
81 907

4
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1.2 Investeringar

Investeringsbudgeten för 2022 fördelas ut under vårtermin.

Budget
2021
Investeringar enligt Kommunplan BoU, tkr

Budget
2022

600

600

5
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-12-15

xx (xx)

BoU §

BU 2021/189

Grundbelopp 2022
Förslag till beslut
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för 2022.
Sammanfattning av ärendet
Grundbeloppen är beräknade utifrån budget 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-24
Bilaga, Grundbelopp BoU 2022

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

47

vingaker.se

1 (9)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-11-24
Handläggare

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

BU 2021/189

Grundbelopp 2022
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för 2022.
Sammanfattning av ärendet
Grundbeloppen är beräknade utifrån budget 2022.
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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Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbeloppen för
2022.
Ekonomiska konsekvenser
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Grundbelopp BoU 2022

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]"

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

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☐

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

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

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

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

2021-11-24
1 (3)

Aktuella grundbelopp vid budget för kalenderår 2022
Förskola/pedagogisk omsorg 1 - 5 år
Pedagogisk omsorg
Pedagogisk
verksamhet/omsorg
Läromedel och utrustning

Enskilda förskolor

Kommunala förskolor

57 713

79 708

79 708

1 304

1 612

1 612

Måltider
Lokaler
Socioekonomisk ersättning

11 937
8 916

13 716
17 704

13 716
17 704

1 197

1 197

Delsumma

79 870

113 937

113 937

3 418

3 418

Administration 3 %
Administration 1 %

799

Momskompensation 6 %

4 840

7 041

Avdrag för föräldraavgifter

-6 909

-7 034

-7 034

Bidrag per barn/elev

78 600

117 362

110 321

6 550

9 780

9 193

Månadsbelopp

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg 6 - 12 år
Pedagogisk omsorg Fritidsklubb
Pedagogisk
verksamhet/omsorg
Läromedel och utrustning

Enskilda
fritidshem

Kommunala
fritidshem utanför
kommunen

21 101

21 101

28 306

28 306

475

475

1 152

1 152

Måltider

4 575

0

6 077

6 077

Lokaler

3 684

3 684

6 116

6 116

29 835

25 260

41 651

41 651

758

1 250

1 250

1 808

1 561

2 574

Avdrag för föräldraavgifter

-1 090

-1 090

-6 483

-6 483

Bidrag per barn

30 851

26 489

38 991

36 417

Månadsbelopp

2 571

2 207

3 249

3 035

Delsumma
Administration 3 %
Administration 1 %
Momskompensation 6 %

298

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

Kommunala skolor

Undervisning

32 760

32 760

Läromedel och utrustning
Elevhälsa
Måltider
Lokaler
Socioekonomisk ersättning
Delsumma

1 233
6 437
7 836
10 258

1 233
6 437
7 836
10 258

58 524

58 524

1 756
3 617

1 756

63 897
5 325

60 280
5 023

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

Aktuella grundbelopp för årskurs 1 - 6
Friskolor
Undervisning

Kommunala skolor
36 615

36 615

Läromedel och utrustning

1 892

1 892

Elevhälsa

6 265

6 265

Måltider

8 166

8 166

Lokaler
Socioekonomisk ersättning

13 077

13 077

3 124

3 124

Delsumma

69 139

69 139

2 074

2 074

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

4 273
75 486

71 213

6 291

5 934

58

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

3 (3)

Kommunala skolor
42 494
11 564
5 350
7 053
28 290
5 853
100 604

42 494
11 564
5 350
7 053
28 290
5 853
100 604

3 018
6 217

3 018

109 839
9 153

103 622
8 635
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-12-15

BoU §

xx (xx)

BU 2021/229

Resursfördelningsmodell för 2022
Förslag till beslut
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner resursfördelningsmodellen för 2022.
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 2022
uppgår till 167 656 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, 2021-11-29
Bilaga, Resursfördelningsmodell 2022

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-11-29
Handläggare

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

BU 2021/229

Resursfördelningsmodell för 2022
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner resursfördelningsmodellen för 2022.
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 2022
uppgår till 167 656 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 2022.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Resursfördelningsmodell 2022
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]"

67

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?

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 2022 uppgår
till 167 656 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-22 och ht-22. 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 och modersmålsundervisning
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.
Modersmålsundervisning
Tilldelning utgår för de elever där den fristående huvudmannen anordnar utbildningen i
egen regi. I kostnaden ingår tjänsten lärare på plats eller digitalt. Övriga kringkostnader
såsom lokal, IT-verktyg och handledare tillhandahålls av verksamheten/skolan.

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 2022
Resursfördelningsmodellen består av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp.
Budgeten för 2022 bygger på ett snitt av prognostiserat antal elever vt-22 och ht-22.

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 76 974 tkr i grundtilldelning till grundskola
inklusive fritidshem. Det utgör 66 % av de totala resurserna som fördelas inom modellen
för grundskolan.
Kommunala och fristående skolor
Skolår

Belopp, kr per elev och år

Förskoleklass

48 266

Åk 1-6

52 938

Åk 7-9

66 461

Fritidshem

35 535

I grundtilldelningen ingår:
Undervisning

Belopp, kr per elev och år

Förskoleklass

32 760

Åk 1-6

36 615

Åk 7-9

42 494

Fritidshem

28 306

Läromedel och utrustning

Belopp, kr per elev och år

Förskoleklass

1 233

Åk 1-6

1 892

Åk 7-9

11 564

Fritidshem

1 152
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Elevhälsa

Belopp, kr per elev och år

Förskoleklass

6 437

Åk 1-6

6 265

Åk 7-9

5 350

Måltider

Belopp, kr per elev och år

Förskoleklass

7 836

Åk 1-6

8 166

Åk 7-6

7 053

Fritidshem

6 077

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 22 081 tkr i lokaltilldelning, vilket motsvarar
19 % av de totala resurserna som fördelas inom modellen.
Lokaler

Belopp, kr per elev och år

Förskoleklass

10 258

Åk 1-6

13 077

Åk 7-9

28 290

Fritidshem

6 116
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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 4 260 tkr.
Socioekonomisk ersättning

Belopp, kr per elev och år

Åk 1-6

3 124

Åk 7-9

5 853

5.2 Grundbelopp förskola
Grundtilldelning
I resursfördelningsmodellen fördelas totalt 48 088 tkr i grundtilldelning till förskola,
vilket utgör 85 % av de totala resurserna som fördelas inom modellen.
Kommunala och fristående förskolor
Grundtilldelning

Belopp, kr per barn och år

Kommunal och fristående förskola

95 036

I grundtilldelningen ingår:
Undervisning

Belopp, kr per barn och år

Kommunal och fristående förskola

79 708

Läromedel och utrustning

Belopp, kr per barn och år

Kommunal och fristående förskola

1 612

Måltider

Belopp, kr per barn och år

Kommunal och fristående förskola

13 716

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 8 958 tkr i lokaltilldelning, vilket motsvarar
16 % av de totala resurserna som fördelas inom modellen.
Lokaler

Belopp, kr per barn och år

Kommunal och fristående förskola

17 704

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 1,1 % av de totala resurserna som fördelas inom
modellen och uppgår till 606 tkr.
Socioekonomisk ersättning

Belopp, kr per elev och år

Kommunal och fristående förskola

1 197

5.3 Tilläggsbelopp och modersmålsundervisning
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 6 000 tkr och utgör 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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Modersmålsundervisning
Tilldelning utgår för de elever där den fristående huvudmannen anordnar utbildningen i
egen regi. I kostnaden ingår tjänsten lärare på plats eller digitalt. Övriga kringkostnader
såsom lokal, IT-verktyg och handledare tillhandahålls av verksamheten/skolan.
I resursfördelningsmodellen fördelas totalt 520 tkr till modersmålsundervisning.
Modersmålsundervisning

Belopp, kr per elev och år

Kommunal och fristående förskola

3 041
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6 Grundbelopp 2022
6.1 Grundbelopp för elever i kommunala skolor och fritidshem

SocioGrundtill- Lokaltill- ekonomisk
Årskurs
delning delning ersättning Adm 3 %
F-klass
48 266
10 258
0
1 756
Åk 1-6
52 938
13 077
3 124
2 074
Åk 7-9
66 461
28 290
5 853
3 018
Fritidshem
35 535
6 116
0
1 250

Moms
6%
0
0
0
0

Avdrag
avgifter
0
0
0
-6 483

Summa
helår
60 280
71 213
103 622
36 417

Avdrag
avgifter
0
0
0
-6 483

Summa
helår
63 897
75 486
109 839
38 991

6.2 Grundbelopp för elever i friskolor och fritidshem

SocioGrundtill- Lokaltill- ekonomisk
Årskurs
delning delning ersättning Adm 3 %
F-klass
48 266
10 258
0
1 756
Åk 1-6
52 938
13 077
3 124
2 074
Åk 7-9
66 461
28 290
5 853
3 018
Fritidshem
35 535
6 116
0
1 250

Moms
6%
3 617
4 273
6 217
2 574

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

95 036

17 704

1 197

3 418

0

-7 034

110 321

Fristående
förskola

95 036

17 704

1 197

3 418

7 041

-7 034

117 362

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 2022
7.1 Grundskola och fritidshem
Den totala budgetramen för 2022 för Barn- och utbildningsnämnden är 242 373 tkr varav
110 901 tkr fördelas i resursfördelningsmodell för grundskola F-9 inklusive fritidshem.
Barn- och
utbildningsnämnd
Vingåkers
kommun
Kommunal skola
Österåkers
friskola
Andra kommuner
Kommunala
skolor
Kunskapsskolan
Summa

Totalt
antal
elever

Grundtill- Grundtilldelning
delning
skola fritidshem

SocioekoLokalnomisk
tilldelning ersättning

Adm 3
%

Avdrag
Moms 6
föräldra% Stödresurs avgifter

Summa
helår

990

55 679

10 305

18 626

3 550

2 645

0

5 100

-1 880

94 025

51

2 658

1 031

819

160

139

287

240

-188

5 146
0

61
54

3 801
3 251

249

1 489
1 147

302
248

175
166

360
300

-45

287

6 331
5 399

1 156

65 389

11 585

22 081

4 260

3 125

574

6 000

-2 113 110 901

7.2 Förskola
Den totala budgetramen för 2022 för Barn- och utbildningsnämnden är 242 373 tkr varav
56 782 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

45 427

8 463

572

1 634

0

730

-3 362

53 464

Trollkojans förskola
Andra kommuner
Kommunal förskola

20

1 901

354

24

68

141

89

-141

2 436

-57

882

819

-3 560

56 782

Summa

8

760

142

10

27

0

506

48 088

8 959

606

1 729

141
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-12-15

xx (xx)

BoU §

BU 2021/223

Ekonomiskt beslut 2022 – Trollkojans förskola
Förslag till beslut
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp 2022 till 117 362 kr/barn,
enligt bilaga, för Trollkojans enskilda förskola.
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ansökan om tilläggsbelopp kan vid
behov göras för särskilt stöd eller modersmålsundervisning.
Sammanfattning av ärendet
Vid pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem ska
kommunen lämna bidrag enligt skollagen 25 kap § 11 till en huvudman som har rätt
till bidrag enligt 10 §. Bidraget består av grundbelopp enligt 12 § och i vissa fall ett
tilläggsbelopp enligt 13§.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-24
Bilaga, Grundbelopp BoU 2022
Beslutet skickas till
Trollkojans förskola

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-11-24
Handläggare

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

BU 2021/223

Ekonomiskt beslut 2022 – Trollkojans förskola
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp 2022 till 117 362 kr/barn,
enligt bilaga, för Trollkojans enskilda förskola.
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ansökan om tilläggsbelopp kan vid
behov göras för särskilt stöd eller modersmålsundervisning
Sammanfattning av ärendet
Vid pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem ska
kommunen lämna bidrag enligt skollagen 25 kap § 11 till en huvudman som har rätt
till bidrag enligt 10 §. Bidraget består av grundbelopp enligt 12 § och i vissa fall ett
tilläggsbelopp enligt 13§.
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
Förvaltningens ståndpunkt
Ekonomiska konsekvenser
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Grundbelopp BoU 2022

Beslutet skickas till
Trollkojans enskilda förskola

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]"

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

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☐

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

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

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

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?
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Aktuella grundbelopp vid budget för kalenderår 2022
Förskola/pedagogisk omsorg 1 - 5 år
Pedagogisk omsorg
Pedagogisk
verksamhet/omsorg
Läromedel och utrustning

Enskilda förskolor

Kommunala förskolor

57 713

79 708

79 708

1 304

1 612

1 612

Måltider
Lokaler
Socioekonomisk ersättning

11 937
8 916

13 716
17 704

13 716
17 704

1 197

1 197

Delsumma

79 870

113 937

113 937

3 418

3 418

Administration 3 %
Administration 1 %

799

Momskompensation 6 %

4 840

7 041

Avdrag för föräldraavgifter

-6 909

-7 034

-7 034

Bidrag per barn/elev

78 600

117 362

110 321

6 550

9 780

9 193

Månadsbelopp

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg 6 - 12 år
Pedagogisk omsorg Fritidsklubb
Pedagogisk
verksamhet/omsorg
Läromedel och utrustning

Enskilda
fritidshem

Kommunala
fritidshem utanför
kommunen

21 101

21 101

28 306

28 306

475

475

1 152

1 152

Måltider

4 575

0

6 077

6 077

Lokaler

3 684

3 684

6 116

6 116

29 835

25 260

41 651

41 651

758

1 250

1 250

1 808

1 561

2 574

Avdrag för föräldraavgifter

-1 090

-1 090

-6 483

-6 483

Bidrag per barn

30 851

26 489

38 991

36 417

Månadsbelopp

2 571

2 207

3 249

3 035

Delsumma
Administration 3 %
Administration 1 %
Momskompensation 6 %

298

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

Kommunala skolor

Undervisning

32 760

32 760

Läromedel och utrustning
Elevhälsa
Måltider
Lokaler
Socioekonomisk ersättning
Delsumma

1 233
6 437
7 836
10 258

1 233
6 437
7 836
10 258

58 524

58 524

1 756
3 617

1 756

63 897
5 325

60 280
5 023

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

Aktuella grundbelopp för årskurs 1 - 6
Friskolor
Undervisning

Kommunala skolor
36 615

36 615

Läromedel och utrustning

1 892

1 892

Elevhälsa

6 265

6 265

Måltider

8 166

8 166

Lokaler
Socioekonomisk ersättning

13 077

13 077

3 124

3 124

Delsumma

69 139

69 139

2 074

2 074

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

4 273
75 486

71 213

6 291

5 934
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Aktuella grundbelopp årskurs 7-9
Friskolor
Undervisning
Läromedel och utrustning
Elevhälsa
Måltider
Lokaler
Socioekonomisk ersättning
Delsumma
Administration 3 %
Momskompensation 6 %
Bidrag per barn/elev
Månadsbelopp

3 (3)

Kommunala skolor
42 494
11 564
5 350
7 053
28 290
5 853
100 604

42 494
11 564
5 350
7 053
28 290
5 853
100 604

3 018
6 217

3 018

109 839
9 153

103 622
8 635
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-12-15

BoU §

xx (xx)

BU 2021/224

Ekonomiskt beslut 2022 – Österåkersbygdens friskola
Förslag till beslut
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp 2022 till 63 897 kr/barn,
enligt bilaga, för Österåkersbygdens friskolas förskoleklass.
2. Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp 2022 till 75 486 kr/barn,
enligt bilaga, för Österåkersbygdens friskolas årskurs 1-6 grundskola.
3. Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp 2022 till 38 991 kr/barn,
enligt bilaga, för Österåkersbygdens friskolas enskilda fritidshem.
4. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ansökan om tilläggsbelopp kan vid
behov göras för särskilt stöd eller modersmålsundervisning.
Sammanfattning av ärendet
Vid pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem ska
kommunen lämna bidrag enligt skollagen 25 kap § 11 till en huvudman som har rätt
till bidrag enligt 10 §. Bidraget består av grundbelopp enligt 12 § och i vissa fall ett
tilläggsbelopp enligt 13§.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-24
Bilaga, Grundbelopp BoU 2022
Beslutet skickas till
Österåkersbygdens friskola

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-11-24
Handläggare

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

BU 2021/224

Ekonomiskt beslut 2022 – Österåkersbygdens friskola
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp 2022 till 63 897 kr/barn,
enligt bilaga, för Österåkersbygdens friskolas förskoleklass.
2. Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp 2022 till 75 486 kr/barn,
enligt bilaga, för Österåkersbygdens friskolas årskurs 1-6 grundskola.
3. Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp 2022 till 38 991 kr/barn,
enligt bilaga, för Österåkersbygdens friskolas enskilda fritidshem.
4. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ansökan om tilläggsbelopp kan vid
behov göras för särskilt stöd eller modersmålsundervisning.
Sammanfattning av ärendet
Vid pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem ska
kommunen lämna bidrag enligt skollagen 25 kap § 11 till en huvudman som har rätt
till bidrag enligt 10 §. Bidraget består av grundbelopp enligt 12 § och i vissa fall ett
tilläggsbelopp enligt 13§.
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
Förvaltningens ståndpunkt
Ekonomiska konsekvenser
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Grundbelopp BoU 2022

Beslutet skickas till
Österåkersbygdens friskola

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]"

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

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☐

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

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

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

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?
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Aktuella grundbelopp vid budget för kalenderår 2022
Förskola/pedagogisk omsorg 1 - 5 år
Pedagogisk omsorg
Pedagogisk
verksamhet/omsorg
Läromedel och utrustning

Enskilda förskolor

Kommunala förskolor

57 713

79 708

79 708

1 304

1 612

1 612

Måltider
Lokaler
Socioekonomisk ersättning

11 937
8 916

13 716
17 704

13 716
17 704

1 197

1 197

Delsumma

79 870

113 937

113 937

3 418

3 418

Administration 3 %
Administration 1 %

799

Momskompensation 6 %

4 840

7 041

Avdrag för föräldraavgifter

-6 909

-7 034

-7 034

Bidrag per barn/elev

78 600

117 362

110 321

6 550

9 780

9 193

Månadsbelopp

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg 6 - 12 år
Pedagogisk omsorg Fritidsklubb
Pedagogisk
verksamhet/omsorg
Läromedel och utrustning

Enskilda
fritidshem

Kommunala
fritidshem utanför
kommunen

21 101

21 101

28 306

28 306

475

475

1 152

1 152

Måltider

4 575

0

6 077

6 077

Lokaler

3 684

3 684

6 116

6 116

29 835

25 260

41 651

41 651

758

1 250

1 250

1 808

1 561

2 574

Avdrag för föräldraavgifter

-1 090

-1 090

-6 483

-6 483

Bidrag per barn

30 851

26 489

38 991

36 417

Månadsbelopp

2 571

2 207

3 249

3 035

Delsumma
Administration 3 %
Administration 1 %
Momskompensation 6 %
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Aktuella grundbelopp för förskoleklass
Friskolor

Kommunala skolor

Undervisning

32 760

32 760

Läromedel och utrustning
Elevhälsa
Måltider
Lokaler
Socioekonomisk ersättning
Delsumma

1 233
6 437
7 836
10 258

1 233
6 437
7 836
10 258

58 524

58 524

1 756
3 617

1 756

63 897
5 325

60 280
5 023

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

Aktuella grundbelopp för årskurs 1 - 6
Friskolor
Undervisning

Kommunala skolor
36 615

36 615

Läromedel och utrustning

1 892

1 892

Elevhälsa

6 265

6 265

Måltider

8 166

8 166

Lokaler
Socioekonomisk ersättning

13 077

13 077

3 124

3 124

Delsumma

69 139

69 139

2 074

2 074

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

4 273
75 486

71 213

6 291

5 934
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Aktuella grundbelopp årskurs 7-9
Friskolor
Undervisning
Läromedel och utrustning
Elevhälsa
Måltider
Lokaler
Socioekonomisk ersättning
Delsumma
Administration 3 %
Momskompensation 6 %
Bidrag per barn/elev
Månadsbelopp

3 (3)

Kommunala skolor
42 494
11 564
5 350
7 053
28 290
5 853
100 604

42 494
11 564
5 350
7 053
28 290
5 853
100 604

3 018
6 217

3 018

109 839
9 153

103 622
8 635
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-12-15

xx (xx)

BoU §

BU 2021/200

Beslut om bidrag för FUB:s lekotekverksamhet
Förslag till beslut
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden beviljar FUB ett anslag på 117 500 kr för år 2022.
Sammanfattning av ärendet
Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB i Katrineholm,
Flen och Vingåker anhåller om anslag för 2022.
FUB beräknar att kostnaderna för 2022 kommer uppgå till 1 066 500 kronor och
fördelas mellan de tre kommunerna utifrån antalet invånare 21-06-30. FUB har
dividerat kostnaden med antalet invånare i de tre kommunerna, vilket blir 17,69
kr/invånare. För Vingåkers del skulle det bli 9 097 x 17,69 = 161 000 kr.
Förvaltningen föreslår att anslaget för år 2022 utgår från förra årets anslag på 115 200
kronor och räknas upp med 2 % som kompensation för ökade lönekostnader till
117 500 kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-15
Bilaga, Ansökan om anslag till 2022 års lekoteksverksamhet i Katrineholm
Beslutet skickas till
FUB i Katrineholm, Flen och Vingåker

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-11-15
Handläggare

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

BU 2021/200

Beslut om bidrag för FUB:s lekotekverksamhet
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden beviljar FUB ett anslag på 117 500 kr för år 2022.
Sammanfattning av ärendet
Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB i Katrineholm,
Flen och Vingåker anhåller om anslag för 2022.
FUB beräknar att kostnaderna för 2022 kommer uppgå till 1 066 500 kronor och
fördelas mellan de tre kommunerna utifrån antalet invånare 21-06-30. FUB har
dividerat kostnaden med antalet invånare i de tre kommunerna, vilket blir 17,69
kr/invånare. För Vingåkers del skulle det bli 9 097 x 17,69 = 161 000 kr.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Barn- och utbildningsförvaltningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Bidraget till lekotekverksamheten ingår i det avtal som fördes över från landstingen
till kommunerna för ett antal år sedan. Lekoteket tar emot barn som behöver extra stöd
och stimulans. De flesta barnen är i förskoleåldern. Lekoteket rekommenderas av
bland andra barnhälsovården, barnhabiliteringen, logoped och pedagoger från de olika
kommunerna. Föräldrar kan också ta direkt kontakt med lekoteket, någon remiss
behövs inte.
Under 2020 har sammanlagt 115 barn varit aktuella, varav 12 st från Vingåker.
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Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen föreslår att anslaget för år 2022 utgår från förra årets anslag på 115 200
kronor och räknas upp med 2 % som kompensation för ökade lönekostnader till
117 500 kronor.
Ekonomiska konsekvenser
En kostnad med 117 500 kronor.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Ansökan från FUB

Beslutet skickas till
FUB Katrineholm, Flen och Vingåker
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.

Beslutet bidrar till att få en ekonomi i balans.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Beslutet bidrag till att barn som så behöver får extra
stöd och stimulans.
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☐

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

Barn i behov av extra stöd och stimulans.

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

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

Barn med funktionsnedsättning kan få extra stöd och stimulans.

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

Se ovan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-12-15

xx (xx)

BoU §

BU 2021/225

Nämndplan 2022 och flerårsplan 2023-2024
Förslag till beslut
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner Nämndplan för 2022 samt flerårsplan
2023–2024.
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att dokumentet Barn- och
utbildningsnämndens kvalitetspolicy från och med år 2022 förs in i nämndplanen.
Sammanfattning av ärendet
Nämndplan 2022 med flerårsplan 2023–2024 är en politisk viljeyttring för barn- och
utbildningsnämndens förbättringsarbete. Den pekar ut i vilken riktning nämnden ska
styra under det kommande året, och den revideras årligen utifrån resultat från
kvalitetsredovisningar och andra uppföljningar.
Nämndplanen beskriver:
•
•
•
•
•

Hur styrningen i Barn- och utbildningsnämnden är organiserad och planerad
Prioriterade områden och mål för året
Processen och planeringen för årets arbete med uppföljning och utvärdering
Ekonomiska förutsättningar, ramar, detaljbudget och investeringar
Barn- och utbildningsnämndens årshjul

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-24
Bilaga, Nämndplan 2022 och flerårsplan 2023-2024

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-11-24
Handläggare

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

BU 2021/225

Nämndplan 2022 och flerårsplan 2023-2024
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner Nämndplan för 2022 samt flerårsplan
2023–2024.
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att dokumentet Barn- och
utbildningsnämndens kvalitetspolicy från och med år 2022 förs in i nämndplanen.
Sammanfattning av ärendet
Nämndplan 2022 med flerårsplan 2023–2024 är en politisk viljeyttring för Barn- och
utbildningsnämndens förbättringsarbete. Den pekar ut i vilken riktning nämnden ska
styra under det kommande året, och den revideras årligen utifrån resultat från
kvalitetsredovisningar och andra uppföljningar.
Nämndplanen beskriver:
•

hur styrningen i Barn- och utbildningsnämnden är organiserad och planerad

•

prioriterade områden och mål för året

•

processen och planeringen för årets arbete med uppföljning och utvärdering

•

ekonomiska förutsättningar, ramar, detaljbudget och investeringar

•

Barn- och utbildningsnämndens årshjul

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
Nämndplanen fungerar som ett uppdrag till förvaltningsorganisationen och fastställs
av nämnden. Förvaltningen och enheterna tar därefter fram varsin verksamhetsplan
som beskriver hur uppdraget skall verkställas.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen anser att Nämndplan 2022 med flerårsplan 2023-2024 pekar ut en
tydlig riktning för nämndens arbete och kommer att bidra till det kommande läsårets
förbättringsarbete.
Ekonomiska konsekvenser
Inga
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Nämndplan 2022 och flerårsplan 2023-2024

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden

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

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

Planen anger riktning och prioriterade mål
för år 2022 - 2024 för nämndens
verksamheter.

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

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

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

Alla barn och elever ska trivas och må bra i våra
verksamheter.
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God utbildning för alla barn och elever i Vingåkers
kommun.
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☒

Nej ☐

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

Alla barn och elever i Vingåkers kommun

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

Indirekt genom att besvara enkäter och genom de resultat som uppnåtts under
föregående läsår.

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

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

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

Alla barn och elever har rätt till en god och likvärdig utbildning
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1 Nämndplanens syfte
Nämndplanen fungerar som ett verktyg för Barn- och utbildningsnämnden i arbetet med att
driva verksamheten utifrån beslutade mål och styrdokument, samt att se till att verksamheten
ständigt utvecklas och förbättras.
Planen syftar till att peka ut i vilken riktning nämnden ska styra under det kommande året,
utifrån den budget som finns.

2 Styrning i Barn- och utbildningsnämnden
2.1

Ansvarsfördelning

Ansvarsfördelningen i Barn- och utbildningsnämndens arbete kan liknas vid en kedja där de
olika länkarna är ömsesidigt beroende av varandra och behöver samverka för att
verksamheten för barn och elever i Vingåkers kommun ständigt ska förbättras.
Styrning på huvudmannanivå

Länkarna på den politiska nivån ansvarar för att ange kommunens strategiska inriktning för
mandatperioden, och vilka övergripande mål kommunen skall arbeta mot. De beslutar också
om kommunens budget och hur pengarna ska fördelas mellan nämnderna.
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att konkretisera kommunfullmäktiges beslut.
genom att besluta om prioriteringar och mål för nämndens verksamhet och ekonomi.

Styrning på enhetsnivå

Länkarna på verksamhetsnivå ansvarar för att det som står i nämndplanen utförs. Varje enhet
tar fram en verksamhetsplan som utifrån nämndmålen anger enhetens verksamhetsmål, samt
de aktiviteter som ska genomföras för att nå målen.
Förvaltningschef/skolchef fungerar

som en länk mellan nivåerna och verkar tillsammans med

både politiken och enheterna.
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2.2

Målstyrning

Det är barns och elevers behov som utgör grunden
för styrningen av Barn- och utbildningsnämndens
arbete. Beslut om prioriteringar och mål inom
nämnden syftar till att möta dessa behov.
Samtidigt behöver besluten inom nämnden också
utgå från de förutsättningar och resurser som
finns, och de behöver gå i linje med kommunens
långsiktiga strategier och övergripande mål.

2.3

Uppföljning och utvärdering

För att ta reda på om vi styr i rätt riktning under året
behöver vi följa upp och utvärdera vårt arbete.
Uppföljningarna sker löpande och bidrar till att vi
kan justera riktningen om vi kommit ur kurs.
Utvärderingarna är mer omfattande och innebär att vi
söker förklaringar till de resultat vi får, och effekter
av det arbete vi gjort. Genom utvärderingarna kan vi
också identifiera vilka behov hos barn och elever som
vår analys pekar på. Dessa behov utgör sedan
utgångspunkt för efterföljande års beslut om mål.
Övergripande utvärderingar genomförs vid några
tillfällen under året, bland annat vid mitten av och vid
slutet av varje termin. I slutet av läsåret genomförs
den utvärdering som sammanfattar det läsår som gått:
kvalitetsredovisningen.
2.4 Översikt av styrmodellen
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3 Prioriterade områden och mål
Här anges de prioriterade områden, övergripande mål och resultatmål som beslutats för 2022.
Varje enhets verksamhetsmål beskrivs i respektive enhets Verksamhetsplan, tillsammans med
de aktiviteter som enheten beslutat sig för att genomföra för att uppnå målen.
3.1

Barn- och utbildningsnämndens prioriterade områden och resultatmål 2022

Prioriterat område 1

Trygghet

I alla våra verksamheter gäller nolltolerans mot kränkande behandling och diskriminering och
det sker ett aktivt arbete för att främja likabehandling. Tidiga insatser säkerställer goda
förutsättningar för varje barn och elev att utvecklas och bygga en god självkänsla. Alla som
behöver stöd vet vem de ska vända sig till.
Resultatmål för området

Barn, elever och medarbetare i barn- och utbildningsnämndens verksamheter är trygga och
upplever att de har de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling.
Indikatorer som vi använder för att mäta hur väl vi möter målet finns i bilaga 3.
Prioriterat område 2

Undervisning och lärande

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter erbjuder alla barn och elever undervisning som
utgår från varje enskild individs behov. I enlighet med det kompensatoriska uppdraget ges alla
en varierad, inkluderande undervisning som är tillgänglig för alla barn och elever.
Resultatmål för prioriterat område 1

Undervisning och lärande

Barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter erbjuds en undervisning som
leder till att de utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar och behov.
Indikatorer som vi använder för att mäta hur väl vi möter målet finns i bilaga 4.
3.2

Kommunledningens prioriterade områden 2019–2022 och övergripande mål 2022

Prioriterat område 1

Ekonomi i balans
Övergripande mål för området

Kommunens resultat ska uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag
under planperioden (2020–2022).
Målets betydelse för Barn- och utbildningsnämndens arbete

Barn- och utbildningsnämnden går in i 2022 med förbättrade möjligheter att driva
verksamheterna i linje med det här målet. Det beror på det omfattande effektiviseringsarbete
som genomförts under 2021.
För att ytterligare arbeta för en ekonomi i balans kommer arbetet med att utvärdera effekten
av olika delar av verksamheten att fortsätta under det kommande året. Det gör vi för att se till
att de insatser och åtgärder vi genomför leder till de effekter vi förväntar oss, så att vi
säkerställer att nämndens pengar används på bästa sätt för barn och elever. Ett exempel på ett
område som skall utvärderas på detta sätt är de bidrag för särskilt stöd som enheterna kan
ansöka om hos den centrala elevhälsan, som också brukar kallas för tilläggsbelopp.
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Prioriterat område 2

Skola
Övergripande mål för området

Alla barn och ungdomar ska inspireras, motiveras och få stöd så att deras självkänsla, mod
och nyfikenhet leder till utveckling, lärande och framtidstro.
Målets betydelse för Barn- och utbildningsnämndens arbete

Under rubriken Barn- och utbildningsnämndens prioriterade områden och resultatmål 2022
beskrivs närmare hur nämnden ska arbeta mot detta mål.
Prioriterat område 3

Hållbar tillväxt
Övergripande mål för området

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.
Målets betydelse för Barn- och utbildningsnämndens arbete

För vart och ett av de beslut som fattas vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträden
beskrivs hur beslutet bidrar till något eller några av hållbarhetsmålen. Utöver det kommer
nämnden att fortsatt arbeta inom området genom att bland annat bevaka
hållbarhetsperspektivet i nämndens del av kommunens årliga plan för lokalförsörjning.
Utifrån planen driver nämnden bland annat frågan om en ny förskola i centralortens norra del,
och där är hållbarhetsperspektivet en viktig del.
Prioriterat område 4

Landsbygdsutveckling
Övergripande mål för området

Boende och verksamma i Vingåkersbygden upplever att livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.
Målets betydelse för Barn- och utbildningsnämndens arbete

Nämnden driver verksamheter i både centralorten och kommunens kransorter. För att
säkerställa att nämndens arbete går i linje med det här målet behöver vi fortsätta jobba för
likvärdighet inom och mellan våra olika enheter. Den kvalitet verksamheterna håller ska inte
vara avhängig enheternas placering i kommunen.
En annan aspekt av landsbygdsutvecklingen är att se till att vi erbjuder kommunala
verksamheter inom vår egen kommun, i den mån det utgör både barnets bästa och det bästa
för kommunen. Utifrån detta har Barn- och utbildningsnämnden för avsikt att under 2022
utreda förutsättningarna för att driva resurs- och grundsärskola inom Vingåkers kommun. I
dagsläget köps dessa tjänster in från närliggande kommuner, och utredningen ska undersöka
om detta är det bästa ur ett flertal olika perspektiv, bland annat ur ett ekonomiskt,
barnrättsligt, utbildningsmässigt och kvalitetsmässigt perspektiv.
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3.3

Översikt - Prioriterade områden och mål 2022

3.4

Prioriterade områden och mål i flerårsplan 2023–2024

Barn- och utbildningsnämnden anser att det är viktigt att ha ett långsiktigt perspektiv på styrningen av
nämndens verksamheter. Ett målstyrt arbete i en sådan här stor nämnd kräver uthållighet och tålamod,
och förbättringsarbetet måste därför hålla samma fokus under en längre period.
Utifrån detta har nämnden för avsikt att behålla 2022 års prioriterade områden och resultatmål även
under den period som flerårsplanen omfattar.

4 Uppföljning och utvärdering
Inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter benämns arbetet med att följa upp och
utvärdera verksamheten oftast som systematiskt kvalitetsarbete. Syftet med det systematiskt
kvalitetsarbete är att säkerställa:
•
•
•
•
4.1

hög kvalitet i verksamheten
likvärdighet inom och mellan enheterna
god styrning mot nationella och lokala mål
att prioriteringar, beslut och mål utgår från barns och elevers behov
Kvalitetsprocess

Kvalitetsarbetet är en ständigt pågående process och under större delen av läsåret pågår flera
parallella processer, av olika stor omfattning och på olika nivåer i stöd- och styrkedjan.
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Kvalitetsprocessen genomförs i fyra olika faser:

Var är vi?

Genomför en samlad beskrivning av nuläget. För att kunna göra det behöver relevanta data
samlas in och sammanställas, och resultaten kopplas till förutsättningar, arbetsprocesser och
verksamhetens organisation.
Vart ska vi?

Analysera resultat, förutsättningar, arbetsprocesser och organisation. Utifrån analysresultaten
görs en bedömning av vad som behöver förbättras.
Hur gör vi?

Planerar hur utvecklingsinsatserna ska genomföras. Planeringen utgår från de mål som
formulerats inom de prioriterade utvecklingsområdena och pekar ut hur arbetet ska
genomföras, följas upp och utvärderas.
Hur blev det?

Granska vad som har gjorts och vad det har lett till, utifrån det som skulle hända. För att
kunna utvärdera behöver kvantitativ och kvalitativ dokumentation samlas in och
sammanställas, med utgångspunkt från det som planerats och de mål som förväntas uppnås.
4.2

Intern kontroll

Internkontrollen syftar till att säkerställa att:
•
•
•

våra verksamheter ska vara ändamålsenlig och kostnadseffektiva
den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten ska vara
tillförlitlig
tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer och andra styrdokument efterlevs

Nämnden beslutar årligen om en internkontrollplan som är en planering av den interna
kontroll som ska genomföras. Flera länkar i stöd- och styrkedjan samarbetar när planen tas
fram, för att se till att kontrollpunkterna är relevanta på både huvudmanna- och enhetsnivå.
Först görs en riskbedömning för att avgöra vilka kontrollpunkter som ska tas med i planen.
Efter det anges hur kontrollen att punkten fungerar på avsett sätt ska genomföras, vem som
ska göra det och till vem rapporteringen ska göras.
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4.3

Översikt - Uppföljning och utvärdering 2022

5 Ekonomi
5.1

Nya ekonomiska förutsättningar 2022

I november 2021 fattade Kommunfullmäktige beslut om kommunens ekonomiska
prioriteringar år 2022. Prioriteringarna beskrivs i kommunplanen, och för Barn- och
utbildningsnämnden innebär beslutet följande:
•

Barn- och utbildningsnämndens budgetram för gymnasieskolan utökas med 2 654 tkr från
och med år 2022.

•

Barn- och utbildningsnämndens beviljas 1 040 tkr i investeringsbudget under år 2022 för
inventarier med mera till den nya förskolan på Gränden. Investeringen redovisas med
synnerliga skäl*.

•

Barn-och utbildningsnämndens budgetram utökas år 2022 med 199 tkr motsvarande
halvårseffekten för den utökade hyran för en ny skolbyggnad i Marmorbyn samt därefter
med 398 tkr för år 2023 och 2024.

•

Barn-och utbildningsnämndens budgetram utökas år 2022 med 1 500 tkr till särskolan, för
ökade kostnader.

•

Barn-och utbildningsnämndens budgetram utökas år 2022 med 1 500 tkr till förskolan, för
minskade statsbidrag.

•

Barn-och utbildningsnämnden beviljas 840 tkr i investeringsbudget under år 2022 för
inventarier med mera till den nya skolbyggnaden i Marmorbyn. Investeringen redovisas
med synnerliga skäl*.
* Kommunens investeringar ska finanserias utan att nya lån tas, förutom om Kommunfullmäktige beslutar
att det föreligger synnerliga skäl. Investeringar med synnerliga skäl tillämpas främst för investeringar av
engångskaraktär och inte årligen återkommande investeringar.
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5.2

Ekonomiska ramar 2022

5.3

Ekonomiska ramar i flerårsplan 2023–2024

5.4

Detaljbudget

Ansvar
60100000 Nämnd
61010000 Förvaltningschef
61110000 Kansli
61210000 Förskola 1
61220000 Förskola 2
61230000 Förskola 3
61311000 Slottsskolan 7–9
61312000 Slottskolan 1–6
61313000 Marmorbyn *2021 inkl. del av modersmål
61314000 Sävsta
61315000 Elevhälsa
61316000 Högsjö
61317000 Modersmålsundervisning
61411000 Kulturskola
61511000 Gymnasiet
61512000 Särskola
61513000 Gymnasie IM Vingåker
Kostenhet
Budget, tkr

Budget
2021
0
851
18 884
14 778
16 833
15 880
25 784
16 732
9 609
21 521
9 705
4 964
0
3 322
46 673
10 581
842
16 721
233 680

Budget
2022
700
1 300
16 434
14 484
17 438
16 464
25 608
17 832
8 289
21 201
9 778
5 042
5 200
3 383
49 327
12 331
842
225 652
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Budget
2021
5 465
235
1 936
8 877
-2 000
6 186
37 839
783
-3 366
-461
1 081
3 419
5 115
8 504
1 179
20
4 906
24 823
1 746
1 421
9 258
3 108
0
12 649
-373
77
0
765
292
3 312
778
407
137 983
0
78 976

Budget
2022
7 228
109
1 961
9 057
-2 000
6 512
38 319
-175
-3 366
-346
1 098
3 488
5 215
8 615
1 179
20
5 180
31 386
-974
1 450
7 667
3 134
0
13 977
-609
77
0
765
292
3 373
700
414
143 745
0
81 907

Kostenhet

16 721

0

Budget, tkr

233 680

225 652

Egen verksamhet
Central förvaltning
Fritidshem
Fritidshem lokalkostnader
Fritidshem personal
Fritidshemsavgifter
Förskola Lokalkostnad
Förskola Personalkostnader
Förskola övrigt
Förskoleavgifter
Förskoleklass
Förskoleklass Lokaler
Förskoleklass Personal
Grundskola 1-6 elevhälsa
Grundskola 1-6 Lokalkostnad
Grundskola 1-6 Läromedel
Grundskola 1-6 Måltid
Grundskola 1-6 Skolskjuts
Grundskola 1-6 Undervisning
Grundskola 1-6 Övrigt
Grundskola 7-9 Elevhälsa
Grundskola 7-9 Lokalkostnad
Grundskola 7-9 Läromedel
Grundskola 7-9 Måltid
Grundskola 7-9 Undervisning
Grundskola 7-9 Övrigt
Gymnasieskola Läromedel
Gymnasieskola Måltid
Gymnasieskola Undervisning
Gymnasieskola Övrigt
Musikskola/kulturskola
Nämnd- och styrelseverksamhet
Öppen förskola
Total egen verksamhet
Köp av huvudverksamhet
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Köp av huvudverksamhet

Budget
2022
959
3 287
495
226
7 581
7 982
7 494
49 035
4 837
10
81 907

Fritidshem
Förskola övrigt
Förskoleklass
Grundskola 1-6 elevhälsa
Grundskola 1-6 Övrigt
Grundskola 7-9 Övrigt
Grundsärskola 1-6 Övrigt
Gymnasieskola Övrigt
Gymnasiesärskola Övrigt
Musikskola/kulturskola
Budget

5.5

Investeringar

Investeringsbudgeten för 2022 fördelas ut under vårterminen.
Budget
2021
Investeringar enligt Kommunplan BoU, tkr

600

Budget
2022
600
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6 Bilagor
Bilaga 1

Årshjul för kvalitetsarbetet 2022

Översikt
T1
Januari
Utvärdering
Värdegrundsuppdraget
HT -21.
E-tjänstanmälningar
HT -21.
Kunskapsresultat HT-21.
Datainsamling
Verksamhetsenkät
genomförs

Februari
Utvärdering
Personalfrånvaro 2021
Redovisning
Fysisk skyddsrond HT -21
Datainsamling
Kompetensbehov 22/23

Mars
Uppföljning
Aktiviteter i
verksamhetsplanen.
Arbetet som görs utifrån
Trygghetsplanen.
Analys
Verksamhetsenkät

April
Utvärdering
Värdegrundsarbetet,
utifrån enkätanalys och
uppföljning
Trygghetsplan i mars.
Personalfrånvaro
Jan-mars 2022.

Mitterminsanalys Trygghet

Redovisning
Intern kontroll 2021

T2
Maj

Juni

Uppföljning
Aktiviteter i
verksamhetsplanen.

Utvärdering
Värdegrundsuppdraget
VT -22.

Redovisning
OSA VT -22

Kunskapsresultat VT -22

Datainsamling
HME-enkät

Juli
SEMESTER

Augusti
Utvärdering
Kvalitetsredovisning
Datainsamling
Kartläggning av
intresseområden och
risker inför arbetet med
Trygghetsplan.

Redovisning
Utkast till
kvalitetsredovisning.

Analys
Främjande insatser och
förebyggande åtgärder i
Trygghetsplanen

T3
September
Analys
Personalfrånvaro Janaug 2022.

Oktober
Analys
Mitterminsanalys Undervisning och
lärande.

November
Uppföljning
Aktiviteter i
verksamhetsplanen.

December
Uppföljning
Aktiviteter i
trygghetsplanen.
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Bilaga 2

Enhetsförteckning

Centrala
elevhälsan

Kulturskolan

Aktivitetsansvar

Ungdomsmottagning

Förskola

Grundskola

Fritidshem

Öppen
förskola

Baggetorp

Högsjö skola

Högsjö

Gränden

Marmorbyns
skola

Marmorbyn

Källstugan

Slotts-skolan
F-6

Slotts-skolan
F-6

Lindgården

Slotts-skolan
7-9

Sävsta

Satelliten

Sävstaskolan

Sjöstugan

Skogsgläntan

Slottet

Södergården

Åland

Äppellunden
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Bilaga 3

Indikatorer för prioriterat område Trygghet

Barn, elever och medarbetare i barn- och utbildningsnämndens verksamheter känner sig
trygga och upplever att de har de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling
Indikatorer i förskolan
• Andel vårdnadshavare som svarar ”Mitt barn är tryggt i förskolan”
• Andel vårdnadshavare som svarar ”I mitt barns förskola är det tydligt att kränkande
behandling inte accepteras”.
Indikatorer i grundskolan
• Andel elever som svarar ”Jag känner mig trygg i skolan”
• Andel vårdnadshavare som svarar ”Mitt barn är tryggt i skolan”
• Andel pedagoger som svarar ”På den här skolan känner eleverna sig trygga"
• Andel elever som svarar ”De vuxna på skolan reagerar om de får reda på att någon har
varit elak mot eller kränkt en annan elev”
• Andel vårdnadshavare som svarar ”I mitt barns skola framgår det tydligt att kränkande
behandling inte accepteras”
• Andel pedagoger som svarar ”Jag vet vad jag ska göra om jag upptäcker att en elev
utsätts för kränkningar”
• Andel elever som svarar ”Jag har studiero på lektionerna”
• Andel vårdnadshavare som svarar ”Jag upplever att mitt barn har studiero på
lektionerna”
• Andelen pedagoger som svarar ”Det är god studiemiljö på skolan”
Indikatorer i fritidshemmet
• Andel vårdnadshavare som svarar ”Mitt barn är tryggt på fritidshemmet”
• Andelen vårdnadshavare som svarar ”Personalen ingriper om någon elev behandlas
illa på fritidshemmet”
Indikatorer i personalgruppen
• Andelen personal som svarar ”Jag ser fram emot att gå till arbetet”
Indikatorer på förvaltningskansliet
• Antal inkomna anmälningar via e-tjänster samt hur dessa följs upp och åtgärdas
• Antal inkomna klagomål samt hur dessa följs upp och åtgärdas
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Bilaga 4

Indikatorer för prioriterat område Undervisning och lärande

Barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter upplever att de erbjuds en
undervisning som leder till att de utvecklas så långt som möjligt utifrån sina
förutsättningar och behov
Indikatorer i förskolan
• Andelen vårdnadshavare som svarar ”På förskolan lär sig mitt barn nya saker inom t
ex språk, matematik, naturkunskap, teknik, bild och musik””
• Andelen vårdnadshavare som svarar ”På förskolan får mitt barn träna sin motorik och
kondition genom rörelse och led ute och inne”.
• Andelen vårdnadshavare som svarar ”Jag får fortlöpande information om mitt barns
situation på förskolan (ex. trivsel, utveckling och lärande)”.
• Screening i början av höstterminen av elever som börjar förskoleklass.
Indikatorer i skolan
• Andelen elever som klarar de nationella proven i årskurs 3
• Andelen elever som uppnår minst betyg E i alla ämnen i årskurs 6 och 9
• Andelen elever med gymnasiebehörighet efter årskurs 9
• Meritvärde i årskurs 6 och 9
• Andelen elever som svarar ”Min lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag
förstår”
• Andelen vårdnadshavare som svarar ”Mitt barn får den hjälp som hen behöver för att
nå kunskapskraven
• Andelen pedagoger som svarar ”Mina elever förstår vad de ska kunna för att nå
kunskapskraven”
• Andelen pedagoger som svarar ”Jag anpassar min undervisning efter elevernas olika
förutsättningar”
Indikatorer i fritidshemmet
• Andelen vårdnadshavare som svarar ”I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som
stimulerar mitt barns lärande”
Indikatorer i personalgruppen
• Andelen personal som svarar ”Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete”
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-12-15

xx (xx)

BoU §

BU 2021/226

Internkontrollplan för 2022
Förslag till beslut
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner interkontrollplanen för 2022.
Sammanfattning av ärendet
Internkontrollplanen för år 2022 innehåller tre kontrollpunkter för vår egen
verksamhet samt tre obligatoriska kontrollpunkter från kommunfullmäktige.
Våra egna kontrollpunkter är:
•
•
•

Rutin för barn och elever med problematisk frånvaro följs – tidig intervention
Trygghetsarbetet fungerar med implementering, personal- och elevdelaktighet
samt uppföljning kontinuerligt under året med elever och personal
Studiehandledarna är med i planering och pedagogiska diskussioner på skolorna
samt tillgodoser elevernas behov

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-16
Bilaga, Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2022

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-11-16
Handläggare

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

BU 2021/226

Internkontrollplan för 2022
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner internkontrollplanen för 2022.
Sammanfattning av ärendet
Internkontrollplanen för år 2022 innehåller tre kontrollpunkter för vår egen
verksamhet samt tre obligatoriska kontrollpunkter från Kommunfullmäktige.
Våra egna kontrollpunkter är:
• Rutin för barn och elever med problematisk frånvaro följs – tidig intervention
• Trygghetsarbetet fungerar med implementering, personal- och elevdelaktighet
samt uppföljning kontinuerligt under året med elever och personal
• Studiehandledarna är med i planering och pedagogiska diskussioner på
skolorna samt tillgodoser elevernas behov
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av barn- och utbildningsförvaltningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Enligt KL 6 Kap 7§ ska nämnderna se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de
mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten. De ska även se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Nämnderna har därigenom
det yttersta ansvaret för den interna kontrollen.
Den interna kontrollen ska säkerställa:
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•
•
•
•
•

Att tillförlitlig och ändamålsenlig information finns
Att policys, riktlinjer, lagar och förordningar följs
Att tillgångar skyddas
Att resurserna används effektivt
Att mål hanteras effektivt och ändamålsenligt

Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner
internkontrollplanen för år 2022.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Barn- och utbildningsnämndens Internkontrollplan 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.
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]"

Beslut ska bidra till att alla barn och elever
har god närvaro i skolan samt har en trygg
miljö och får sina behov tillgodosedda.

Beslutet ska bidra till att förskolor och skolor
i Vingåkers kommun håller en hög kvalitet.

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]"

Beslut ska bidra till att alla barn och elever har god
närvaro i skolan samt har en trygg miljö och får sina
behov tillgodosedda.
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Beslut ska bidra till att alla barn och elever har god
närvaro i skolan samt har en trygg miljö och får sina
behov tillgodosedda.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☐

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

Alla barn och ungdomar i Vingåkers kommun.

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

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

Alla barn har rätt till skolgång, trygghet och stöd utifrån sina behov.

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

Alla barn har rätt till skolgång, trygghet och stöd utifrån sina behov.
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Barn- och utbildningsnämndens Internkontrollplan 2022
Enligt kommunallagen 6 kap. 6 § ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och
riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Den interna kontrollen syftar till att uppnå följande:
• att lagar och kommunens styrdokument följs
• att identifiera, bedöma och förebygga risker som kan skada kommunen ekonomiskt eller förtroendemässigt
• att vara ett hjälpmedel för förvaltningarna i arbetet med att uppnå de gemensamma målen

Riskanalys

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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Bedömning – verksamhetsledning (21-11-16)

Kontrollpunkt
Rutin för barn och elever med
problematisk frånvaro följs – tidig
intervention

Sannolikhet Konsekvens Totalt
16

4

4

3

4

12

3

4

12

2

3

6

Fungerande rutiner för nya anställda/
anställda som slutar

2

2

4

Screeningar och nationella prov följs
upp och nödvändiga åtgärder sätts in.

3

3

9

Trygghetsarbetet fungerar med
implementering, elevdelaktighet och
uppföljning under året.
Dokumentation i trygghetsplanen
Fördelning av studiehandledning och
modersmål utifrån elevbehov.
Studiehandledarna är med i
planering och pedagogiska
diskussioner på skolorna.
All personal har kännedom om våra
lokala dokument.
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Beslut – förvaltningschef BoU (2021-11-16)

Kontrollpunkt
Rutin för barn och elever med
problematisk frånvaro följs – tidig
intervention
Trygghetsarbetet fungerar med
implementering, elevdelaktighet och
uppföljning under året.
Dokumentation i trygghetsplanen
Fördelning av studiehandledning och
modersmål utifrån elevbehov.
Studiehandledarna är med i
planering och pedagogiska
diskussioner på skolorna.

Sannolikhet Konsekvens Totalt

4

4

16

3

4

12

3

4

12
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Rutinbeskrivning

Kontrollmoment

Rutin för barn och
elever med problematisk frånvaro följs –
tidig intervention

Metod

KontrollFrekvens

Ansvarig

Rapportering till

Risk
bedömning

Kontroll av att frånvarostatistik Kontroll av aktivitet i Stratsys
förs per månad på skolnivå
samt dokumentation och
utvärdering av insatta åtgärder i
Stratsys

Varje månad

Rektor efter Kanslichef
uppgift från genom Stratsys
kurator

16

Trygghetsarbetet
fungerar med implementering, personaloch elevdelaktighet
samt uppföljning
kontinuerligt under
året med elever och
personal

Kontroll av att uppföljning och
utvärdering görs i de planer
som ligger i VL´s Team

Kontroll av Trygghetsplaner

Mars
Juni
September
December

Chef

Kanslichef genom
Trygghetsplan i
VL´s Team

12

Studiehandledarna är
med i planering och
pedagogiska diskussioner på skolorna
samt tillgodoser
elevernas behov

Kontroll av att uppföljning och
utvärdering sker i Stratsys

Kontroll av aktivitet i Stratsys

Juni
December

Rektor

Kanslichef genom
Stratsys

12
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Rutinbeskrivning

Kontrollmoment

Metod

KontrollFrekvens

Ansvarig

Representation

Kontroll av fakturor från
leverantörer som skulle kunna
avse representation har
hanterats korrekt vad avser
underlag, anteckning om
deltagare, moms osv

Stickprov,
kontroll av fem
underlag

Kvartalsvis

EkonomiEkonomichef
handläggare
för kontroller
inom KLF,
övriga utser
sin ansvarig

9

Objektsfakturering

Kontroll av att uppsagda objekt Stickprov,
fortfarande är aktuella samt
kontroll av fem objekt per
check mot avtal
nämnd

Kvartalsvis

Ekonom
Ekonomichef
med systemansvar

6

Upphandling

Kontroll av att
kommunen beställer och erhåller de varor/
tjänster, priser
och kvalitet som
upphandlats

Kvartalsvis

Upphandlings-Ekonomichef
koordinator

9

Stickprov på upphandlade
avtal, tre leverantörer
väljs ut och tre fakturor från
respektive leverantör kontrolleras

Rapprtering till

Riskbedömning
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Rutinbeskrivning

Kontrollmoment

Metod

KontrollFrekvens

Ansvarig

Rapportering till

Risk
bedömning

Uppföljning av öppna Genomgång av öppna ärenden
ärenden/ansvarig
i W3D3:
handläggare
Har ärendet en ansvarig handläggare?
Handläggningstid, rimlig?
Finns det handläggare som har
slutat som fortfarande står som
ansvarig handläggare?

Totalundersökning

Två gånger per
år

Registrator

Ansvarig chef

10

Uppföljning av beslut, Sammanställning av beslut
att uppdrag till författade i BoU där uppdrag har
valtningen från BoU getts till förvaltningen
verkställs

Totalundersökning

Halvårsvis

Nämndsekreterare

BoU

10
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-12-15

BoU §

xx (xx)

BU 2021/228

Utredning av resurs- och grundsärskola i Vingåkers
kommun
Förslag till beslut
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att utreda
förutsättningarna för att starta och driva en resurs- och grundsärskola i Vingåkers
kommun.
Sammanfattning av ärendet
Vingåkers kommun erbjuder inte barn och elever som är folkbokförda i Vingåkers
kommun och som går i grundsärskola, att gå i skolan i sin hemkommun. I dagsläget
går istället aktuella elever i skolan i Katrineholms kommun.
Den förstudie förvaltningen har genomfört har inte lett till några slutsatser som talar
emot en resurs- och grundsärskola i Vingåkers kommun. Däremot ger den genomförda
förstudien inte en tillräckligt tydlig bild av de förutsättningar som finns för att driva
den aktuella verksamheten i kommunen. Förstudien behöver därför kompletteras av en
mer djupgående utredning.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-10
Bilaga, Förstudie Särskola BoU

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-11-10
Handläggare

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

BU 2021/228

Utredning av resurs- och grundsärskola i Vingåkers kommun
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att utreda förutsättningarna för
att starta och driva en resurs- och grundsärskola i Vingåkers kommun.
Sammanfattning av ärendet
Vingåkers kommun erbjuder inte barn och elever som är folkbokförda i Vingåkers kommun och som
går i grundsärskola, att gå i skolan i sin hemkommun. I dagsläget går istället aktuella elever i skolan i
Katrineholms kommun.
Den förstudie förvaltningen har genomfört har inte lett till några slutsatser som talar emot en resursoch grundsärskola i Vingåkers kommun. Däremot ger den genomförda förstudien inte en tillräckligt
tydlig bild av de förutsättningar som finns för att driva den aktuella verksamheten i kommunen.
Förstudien behöver därför kompletteras av en mer djupgående utredning.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av barn- och utbildningsförvaltningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
I oktober 2021 genomförde barn- och utbildningsförvaltningen en förstudie för att få en bild av
nuläget när det gäller elever som är folkbokförda i Vingåkers kommun och som går i grundsärskola i
annan kommun. Förstudien syftade också till att göra en grovt beräknad uppskattning av bland annat
elevunderlag och ekonomi i det fall Vingåkers kommun skulle driva resurs- och grundsärskola i egen
regi.
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Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen anser att resultaten i förstudien motiverar ett beslut om att genomföra en mer
omfattande utredning. Detta för att säkerställa att Vingåkers barn och elever i resurs- och
grundsärskola får bästa möjliga utbildning.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet att uppdra åt förvaltningen att genomföra en utredning medför inga ekonomiska
konsekvenser.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Förstudie Särskola BoU

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.

Den föreslagna utredningen kan ge nämnden
möjlighet att få djupare kunskap om vilken
organisering av grundsärskolan för
Vingåkers elever som skulle vara mest
effektiv ur ett ekonomiskt perspektiv.

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.

En eventuell grundsärskola i Vingåkers
kommun skulle öka tillgången till lokal
kommunal service för de barn, elever,
vårdnadshavare och medarbetare som berörs.
Ett beslut om att driva skolan skulle kunna
bli en följd av att en utredning genomförs.

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 syfte med utredningen är att klargöra vilken typ av
organisering som är mest fördelaktig för de barn och elever
som går i resurs- och särskola. Utredningen behöver därför
innehålla flera olika perspektiv, bland annat en prövning av
barnets bästa och en undersökning av barn och elevers
inställning i frågan.
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Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter
och möjligheter oberoende av t.ex. kön, etnicitet, religion,
funktionsvariation, ålder och annan ställning. Jämlikhet främjar
alla människors möjlighet att delta i och påverka
samhällsutvecklingen.
Genom att utreda frågan kan vi säkerställa att barn och elever som
går i resurs- och grundsärskola får sina rättigheter tillgodosedda
på allra bästa sätt, utifrån undersökningens resultat.
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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 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?

Ja, det syftar till att säkerställa att alla elever tillförsäkras den goda utbildning
de har rätt till.

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

En eventuell utredning skall bland annat innefatta en prövning av barnets
bästa.
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Förstudie - grundsärskola
De elever som inte bedöms kunna nå grundskolans mål beroende på en utvecklingsstörning har rätt att
gå i särskola.
I Vingåker kan elever som är inskrivna i särskolan integreras i vanlig grundskoleklass. Lokalintegrerad
grundsärskola och träningsskola finns i Katrineholm.
Denna förstudie undersöker förutsättningarna för att starta och driva lokalintegrerad grundsärskola i
Vingåkers kommun.

Sammanfattning av resultat
Kostnader idag
IKE
Skolskjuts
Totalt

3 541 200 kr/år
481 032 kr/år
4 022 232 kr/år

Uppskattade kostnader för lokalintegrerad grundsärskola i Vingåkers kommun
2 klasser
Personal
Skolskjuts
Lokal Atlas
Lokal Södergården
Totalt Atlas
Totalt Södergården

2 740 800 kr/år
460 368 kr/år
300 467 kr/år
389 155 kr/år
3 501 635 kr/år
3 590 323 kr/år

3 klasser
Personal
Skolskjuts
Lokal Atlas
Lokal Södergården
Totalt Atlas
Totalt Södergården

3 538 800 kr/år
460 368 kr/år
300 467 kr/år
389 155 kr/år
4 299 635 kr/år
4 388 323 kr/år

Till dessa uppskattade kostnader tillkommer även kostnader för bland annat skolmåltider, inventarier,
läromedel och lärverktyg.

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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Förstudiens frågeställningar
Elevunderlag
Hur många elever går i lokalintegrerad grundsärskola i annan kommun idag?
13 elever.

Finns elever som har integrerad skolgång i kommunal skola i Vingåker?
Ja, 6 elever.
Hur många elever* går i särskola i annan kommun?
Årskurs

Hur många särskoleelever* går integrerade i
grundskolan i Vingåkers kommun?

Antal

Antal

F-klass
1

1

2

1

3

1

4

2

5

2

6

2

7

1

8

1

9

3 (2 resurs)

1
1

3

* Avser barn som är folkbokförda i Vingåkers kommun
Obs: alla elever i grundsärskola beviljas skolskjuts, men i dagsläget körs en elev med självskjuts.
(Uppgifter från grundskolehandläggare)

Finns barn i förskolan nu som kan komma att behöva gå i särskola i framtiden?
Ja, 5 barn.

Antal barn* som bedöms kunna behöva gå i grundsärskola
Förskola

2020

2019

2018

2017

2016

Baggetorp
Gränden
Källstugan
Lindgården
Satelliten
Sjöstugan
Skogsgläntan
Slottet
Södergården
Åland
Äppellunden

1

2
1

1

*avser barn som är folkbokförda i Vingåkers kommun
(Uppgifter från rektorer i förskola)
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Ekonomi
Vad skulle det kosta med personal?
Eleverna som gå i särskola idag skulle bilda 2–3 klasser. Varje klass bör bemannas med minst en
pedagog och en assistent. Till skolan behöver också skolsköterska, skolkurator, och i viss grad
specialpedagog knytas. (Uppgifter från chef för Centrala elevhälsan)
Medellön pedagog särskola:

41 000 kr/mån = 492 000 kr/år

Medellön assistent särskola:

25 500 kr/mån = 306 000 kr/år

Pedagogkostnad per klass

798 000/år/klass

Pedagogkostnad skola (2-3 klasser)

1 596 000 – 2 394 000 kr/år

Medellön skolsköterska:

39 300 kr/mån = 471 600 kr/år

Medellön skolkurator:

35 600 kr/mån = 427 200 kr/år

Medellön specialpedagog:

41 000 kr/mån = 492 000 kr/år (50 % = 246 000 kr/år)

Källa medellöner
Totala personalkostnader:

2 740 800 – 3 538 800 kr/år

Vad betalar vi i IKE för elever i grundsärskola idag?
22 700 kr/elev/månad = 272 400 kr/elev/år
Årskostnad för 13 elever:

3 541 200 kr/år

(Uppgifter från Chef för Centrala elevhälsan)

Vad skulle det kosta med skolskjuts?
3 197 kr/elev/månad = 38 364 kr/elev/år
Årskostnad för skolskjuts för 12 elever: 460 368 kr/år

Vad betalar vi för skolskjutsen för elever i grundsärskola idag?
3 341 kr/elev/månad = 40 086 kr/elev/år
Årskostnad för skolskjuts för 12 elever: 481 032 kr/år
(Uppgifter från skolskjutshandläggare)

Lokaler
Vilka lokaler i kommunen skulle kunna vara lämpliga för verksamheten?
Atlas på Sävstaskolan
Möjlig lokal då den inte används så mycket under skoldagen, men däremot fungerar som fritidshem på
eftermiddagen. (från Chef Centrala elevhälsan)
Att använda Atlas som lokal skulle inte innebära någon ökad hyreskostnad, däremot en omfördelning
av befintliga kostnader från Sävstaskolan till grundsärskolan.
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Den totala lokalhyran för fritidshemmet var 600 934 kr/år, år 2020. Kostnaden för Atlas uppskattas
utgöra hälften av detta, 300 467 kr/år.
Södergårdens förskola
Södergårdens förskola skulle kunna inrymma grundsärskolan när den nya förskolan i södra
centralorten är färdigbyggd. (från Chef Centrala elevhälsan)
Den totala lokalhyran för Södergårdens förskola var 389 155 kr/år, år 2020.
Gamla fritidsgården
Används inte längre som fritidsgård, men uppgifter om användning och kostnad saknas.

Övrigt
•

Vi bör tidigt ta ställning till om vi avser att erbjuda hela särskolan i Vingåkers kommun. När man i
Flen nu startar upp sin verksamhet så gör man det för elever som läser ämnen. Det vill säga inte de
som läser inriktning träningsskola. Om vi räknar dessa elever enbart så har vi idag 5 elever på
grundsärskolan och 3 elever lokalt på våra skolor. I dagsläget är ytterligare 3 elever på väg att bli
inskrivna.
(Chef för Centrala elevhälsan)

•

I förlängningen kan man se över möjligheten att skapa en kommunövergripande grupp för elever
med autism. Där har vi de största svårigheterna inom den ordinarie grundskolan, såväl låg-,
mellan- som högstadiet. Det är även inom den här gruppen vi ser hög skolfrånvaro.
(Chef för Centrala elevhälsan)

•

Vid en uppskattning av framtida antal elever som kan komma att läsa under dubbla läroplaner
finns i nuläget ett antal barn i förskola som bedöms ha det behovet.
(Rektor i förskola)
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Relevanta bestämmelser
1 kap. 10 § skollagen – Barnets bästa
I all utbildning och annan verksamhet som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt. Med barn
avses varje människa under 18 år. Barnets inställning ska så långt det är möjligt klarläggas. Barn ska
ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikter ska
tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.
3 kap. 3 § skollagen – Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling
Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin
personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som
möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de
olika kunskapskrav eller kravnivåer som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt
motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska
uppnås eller de kravnivåer som gäller ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin
kunskapsutveckling.
3 kap. 4 § skollagen – Information om barnets och elevens utveckling
Eleven och elevens vårdnadshavare och vårdnadshavare för ett barn i förskolan ska fortlöpande
informeras om elevens eller barnets utveckling.
3 kap. 5 a § skollagen – Stöd i form av extra anpassningar
Om det inom ramen för undervisningen, genom användning av ett nationellt bedömningsstöd,
resultatet på ett nationellt prov eller uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs
vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de
kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller, ska eleven skyndsamt ges stöd i
form av extra anpassningar inom 39 ramen för den ordinarie undervisningen, såvida inte annat följer
av 8 §. Stödet ska ges med utgångspunkt i elevens utbildning i dess helhet, om det inte är uppenbart
obehövligt.
3 kap. 8 § skollagen – Särskilt stöd
Om det inom ramen för undervisningen, genom användning av ett nationellt bedömningsstöd,
resultatet på ett nationellt prov eller uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs
vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de
kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller, trots att stöd har getts i form av
extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, ska detta anmälas till rektorn.
Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att anta att sådana anpassningar inte skulle vara
tillräckliga. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt
stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske med
elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Om en utredning visar att en elev är i behov av
särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd. Bestämmelserna i första–tredje styckena och i 9–12 §§
ska inte tillämpas, om en elevs stödbehov bedöms kunna tillgodoses genom en åtgärd till stöd för
nyanlända och andra elever vars kunskaper har bedömts enligt 12 c §.
7 kap. 5 § skollagen – Hur skolplikten fullgörs
Barn som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en
utvecklingsstörning, ska tas emot i grundsärskolan. Frågan om mottagande i grundsärskolan prövas av
barnets hemkommun. Ett beslut om mottagande ska föregås av en utredning som omfattar en
pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Samråd med barnets vårdnadshavare ska
ske när utredningen genomförs. Om barnets vårdnadshavare inte lämnar sitt medgivande till att barnet
tas emot i grundsärskolan, ska barnets fullgöra sin skolplikt enligt vad som gäller i övrigt i denna lag.
Ett barn får dock tas emot i grundsärskolan utan sin vårdnadshavares medgivande, om det finns
synnerliga skäl med hänsyn till barnets bästa.
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7 kap. 5 a § skollagen – När det framkommer att en mottagen elev i grundsärskolan
inte tillhör målgruppen
Den som arbetar inom skolväsendet ska underrätta elevens rektor om han eller hon uppmärksammar
eller får kännedom om något som tyder på att en elev i grundsärskolan inte tillhör grundsärskolans
målgrupp. En rektor som får sådana upplysningar ska anmäla detta till elevens hemkommun.
Hemkommunen ska skyndsamt utreda frågan.
7 kap. 5 b § skollagen – När det framkommer att en mottagen elev i grundsärskolan
inte tillhör målgruppen
Hemkommunen ska besluta att eleven inte tillhör grundsärskolans målgrupp om en utredning enligt 5
a § visar detta. Hemkommunen ska då ta emot eleven i grundskolan eller se till att eleven på något
annat sätt får föreskriven utbildning. Hemkommunen ska vidta de åtgärder som krävs för elevens
övergång från grundsärskolan till en annan skolform.
7 kap. 8 § skollagen – Mottagande på försök
Den som är elev i grundskolan, grundsärskolan eller specialskolan kan på försök under högst sex
månader tas emot som elev i en annan av dessa skolformer, om de huvudmän som berörs är överens
om detta och elevens vårdnadshavare medger det.
7 kap. 9 § skollagen – Integrerade elever
En elev i grundskolan kan få sin utbildning inom grundsärskolan (integrerad elev), om de huvudmän
som berörs är överens om detta och elevens vårdnadshavare medger det. En elev i grundsärskolan kan
under samma förutsättningar få sin utbildning inom grundskolan eller sameskolan. För en elev som på
detta sätt får sin utbildning inom en annan skolform gäller de bestämmelser som avser den
ursprungliga skolformen. Rektorn för den skolenhet där eleven får sin undervisning får dock besluta
om de undantag från dessa bestämmelser som krävs med hänsyn till undervisningens uppläggning.
11 kap. 8 § skollagen – Ämnen eller ämnesområden i grundsärskolan
Huvudmannen för utbildningen avgör om en elev som tas emot i grundsärskolan huvudsakligen ska
läsa ämnen eller ämnesområden. Rektorn får besluta att en elev ska läsa en kombination av ämnen och
ämnesområden samt ämnen enligt grundskolans kursplaner, om eleven har förutsättningar för det.
Samråd med elevens vårdnadshavare ska ske innan beslut fattas.
11 kap. 29 § skollagen – Placering vid en skolenhet
En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven
ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering
vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet
inom sin grundsärskola. Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om 1.
den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för
kommunen, eller 2. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero. Beslut
enligt andra stycket 2 gäller omedelbart, om inte annat beslutas.
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-12-15

xx (xx)

BoU §

BU 2021/222

Sammanträdestider 2022
Förslag till beslut
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden antar förslag till sammanträdestider för barn- och
utbildningsutskottet och barn- och utbildningsnämnden år 2022.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår följande sammanträdestider för barn- och
utbildningsutskottet och barn- och utbildningsnämnden under år 2022:
Utskott
Kl. 13.00 onsdagar

Nämnd
kl. 15.00 onsdagar

9/2
9/3
27/4
Juni och juli sammanträdesfria månader

23/2
23/3
11/5

31/8
28/9
30/11

14/9
12/10
14/12

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-04
Beslutet skickas till
Nämndservice

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-11-04
Handläggare

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

BU 2021/222

Sammanträdestider 2022
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden antar förslag till sammanträdestider för barn- och
utbildningsutskottet och barn- och utbildningsnämnden år 2022.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår följande sammanträdestider för barn- och
utbildningsutskottet och barn- och utbildningsnämnden under år 2022:
Utskott
Kl. 13.00 onsdagar
9/2
9/3
27/4
Juni och juli sammanträdesfria månader
31/8
28/9
30/11

Nämnd
kl. 15.00 onsdagar
23/2
23/3
11/5
14/9
12/10
14/12

Ärendets beredning
Ärendet har handlagts 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
Inför varje nytt år ska barn- och utbildningsnämnden besluta om sammanträdestider
för det nästkommande året
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Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningens förslag utgår ifrån övriga nämnders och kommunstyrelsens förslag till
sammanträdestider så att sammanträdestider inte krockar och handlingar kan
expedieras i tid för behandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Beslutet skickas till
Nämndservice

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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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?

Sammanträdesplaneringen är en administrativ åtgärd som inte direkt påverkar
barn/ungdomar. Dock har hänsyn tagit till bl.a. skollov i planeringen.
2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

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

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-12-15

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, 2021-12-08

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-12-15

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 2020/253 - Samråd - Detaljplan del av Sävstaholm 13:6 m.fl.
Sbn § 87/2021 – Samhällsbyggnadsnämnden har 2021-10-19 beslutat om Samråd –
Detaljplan del av Sävstaholm 13:6 m.fl.
Punkt 1: Samhällsbyggnadsnämnden tar del av Vingåkers kommunfastigheter AB
skrivelse och ger förvaltningen i uppdrag att under granskningsperioden upprätta en
kommunikation med Vingåkers kommunfastigheter AB.
Punkt 2: Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplan för slottsområdet går ut på
granskning.
BU 2021/7 – Beslut om statsbidrag
Vingåkers kommun beviljas 316 943 kronor i statsbidrag för barn som vistas i landet
utan tillstånd för höstterminen 2021.
BU 2021/9 - Beslut om statsbidrag
Vingåkers kommun beviljas 33 040 kronor i statsbidrag för fortbildning för
specialpedagogik för höstterminen 2021.
BU 2021/202 – Region Sörmlands målbild ”Tillsammans för barnens bästa i
Sörmland”
Rf § 86/21 – Regionfullmäktige har 2021-09-14 beslutat om målbild ”Tillsammans för
barnens bästa i Sörmland”. Regionfullmäktige beslutar att målbild för
utvecklingsarbetet ”Tillsammans för barnens bästa i Sörmland” antas.
BU 2021/231 - Förslag på åtgärder för befolkningsmål på 9 600 personer till år
2030
Ks § 191/2021 – Kommunstyrelsen har 2021-11-08 beslutat om förslag på åtgärder för
befolkningsmål på 9 600 personer till år 2030.
Punkt 1: Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
löpande redovisa status samt eventuella beslutsbehov för de olika detaljplaner som
initierats av samhällsbyggnadsenheten, och för andra större beslut om
samhällsservice som kan behövas utifrån hur befolkningsantalet förändas.
Redovisningen ska ske senast 31 mars 2022 samt därefter halvårsvis.
Punkt 2: Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
genomföra en utredning av bussförbindelser i kommunen.
Punkt 3: Kommunstyrelsen beslutar att i samband med att den nya majoriteten efter
valet 2022 tar fram sin strategiska inriktning föreslås att ett befolkningsmål fastställs
som ett av de prioriterade målen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-12-15

xx (xx)

BoU §
BU 2021/232 – Delårsrapport januari-augusti 2021 för Vingåkers kommun
Kf § 89/2021 – Kommunfullmäktige har 2021-10-25 beslutat om delårsrapport januari
– augusti 2021 för Vingåkers kommun.
Punkt 1: Kommunfullmäktige beslutar att öronmärka 3,5 mkr av de återstående
tidigare öronmärkta medlen för slottsskoleprojektet till kostnader för kommunikation
och marknadsföring av kommande projekt. Medlen ska hanteras av kommunstyrelsen.
Punkt 2: Kommunfullmäktige beslutar att delårsrapporten för perioden januari-augusti
2021 fastställs och läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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