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1

Innehållsförteckning
1 Nämndplanens syfte ........................................................................................................ 3
2 Styrning i Barn- och utbildningsnämnden ..................................................................... 3
2.1 Ansvarsfördelning ....................................................................................................... 3
2.2 Målstyrning ................................................................................................................. 4
2.3 Uppföljning och utvärdering......................................................................................... 4
2.4 Översikt av styrmodellen ............................................................................................. 4
3 Prioriterade områden och mål ........................................................................................ 5
3.1 Barn- och utbildningsnämndens prioriterade områden och resultatmål 2022 .............. 5
3.2 Kommunledningens prioriterade områden 2019–2022 och övergripande mål
2022 ............................................................................................................................ 5
3.3 Översikt - Prioriterade områden och mål 2022 ............................................................ 7
3.4 Prioriterade områden och mål i flerårsplan 2023–2024 ............................................... 7
4 Uppföljning och utvärdering ........................................................................................... 7
4.1 Kvalitetsprocess .......................................................................................................... 7
4.2 Intern kontroll .............................................................................................................. 8
4.3 Översikt - Uppföljning och utvärdering 2022.............................................................. 10
5 Ekonomi ......................................................................................................................... 10
5.1 Nya ekonomiska förutsättningar 2022 ....................................................................... 10
5.2 Ekonomiska ramar 2022 ........................................................................................... 11
5.3 Ekonomiska ramar i flerårsplan 2023–2024 .............................................................. 11
5.4 Detaljbudget .............................................................................................................. 11
5.5 Investeringar ............................................................................................................. 13
6 Bilagor ............................................................................................................................ 14
Bilaga 1

Årshjul för kvalitetsarbetet 2022................................................................ 14

Bilaga 2

Enhetsförteckning ..................................................................................... 15

Bilaga 3

Indikatorer för prioriterat område Trygghet ............................................... 16

Bilaga 4

Indikatorer för prioriterat område Undervisning och lärande ..................... 17

2

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.

3

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

Årshjul för utvärdering av nämndens dubbla uppdrag
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4.4

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*.
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* 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.

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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