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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-03-23

xx (xx)

BoU §

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

2022-03-23

xx (xx)

BoU §

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-03-23

xx (xx)

BoU §

Verksamhetsinformation
Förslag till beslut
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna
Sammanfattning av ärendet
Information om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-03-23

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

2022-03-23

xx (xx)

BoU §

Ekonomisk uppföljning
Förslag till beslut
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna
Sammanfattning av ärendet
Kanslichef Eva Karlsson redovisar det ekonomiska resultatet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-03-23

xx (xx)

BoU §

BU 2021/73

Personaluppföljning januari-december 2021
Förslag till beslut
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna
Sammanfattning av ärendet
2021 års personaluppföljning för barn- och utbildningsförvaltningen januari-december
visar att:
• Antal anställda1 minskade något jämfört med året innan. I början på januari 2021
redovisades 259 och i slutet på december 258. År 2020 var antalet 266 st.
• Den totala sjukfrånvaron2 i förvaltningen har varit 8,47 procent under perioden.
Det innebär att frånvaron har minskat, från att ha legat på 10,41 procent under
2020 och 8,15 procent under 2019. Under 2019 var frånvaron i stort sett lika
mellan förskolan och grundskolan. Under 2020 hade förskolan 64 procent högre
frånvaro. Under 2021 är frånvaron fortfarande högre i förskolan än grundskolan,
men skillnaden har minskat till 41 procent jämfört med 2020.
• Andelen deltidsanställda3 minskade något jämfört med året innan. Andelen
deltidsanställda uppgick 2021 till 16,3 procent, vilket kan jämföras med 16,6
procent år 2020.
• Skattepliktiga ersättningar4 ökade något jämfört med året innan. De följer samma
kurva som tidigare år med högst utbetalning i juni på grund av avslutade vikariat
och semesterlönetillägg.
• Antalet mertidstimmar5 har under 2021 ökat med totalt 812 timmar mot
föregående år, en ökning med 50 procent. Deltidsanställda har arbetat extra för att
täcka upp vid kollegors sjukfrånvaro, då personal uppmanats att stanna hemma vid
minsta symptom. Allt för att försöka att inte få in smitta från utomstående vikarier.
• Antalet övertidstimmar6 ökade 2021 jämfört med 2020. Övertidstimmarna ökade
2021 med 61 procent mot 2020. Heltidsanställda har arbetat extra för att täcka upp
vid kollegors sjukfrånvaro, då personal uppmanats att stanna hemma vid minsta
symptom. Allt för att försöka att inte få in smitta från utomstående vikarier.
• Vikariekostnaderna7 för 2021 har minskat jämfört med året innan. Minskningen
2021 i förhållande till 2020 var 8 procent. Samtliga enheter har försökt hålla nere
antal vikarier för att undvika smitta i så stor utsträckning som möjligt. Dessutom
har pooltjänster inrättats som täcker vid personalfrånvaro inom förskolan.
• Den arbetade tiden ligger på 70 procent under 2021, något högre än 2020 då det
var 69 procent. År 2019 var det 73 procent.
1

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

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-03-23

xx (xx)

BoU §

BU 2021/73

Chefers kommentarer
Förskolan

•
•
•
•
•
•

Förskolans personal utsätts för smitta av olika karaktär i större utsträckning än
många andra yrkesgrupper
Personal förväntas stanna hemma vid minsta symtom
På vissa enheter finns långtidssjukskrivna som påverkar statistiken
Trots att många är vaccinerade och har erbjudits gratis influensavaccin har
korttidsfrånvaron inte minskat i så stor utsträckning som önskats
Minskade vikariekostnader beror på att befintlig personal flyttas runt efter behov
samt inrättande av vikariepool
Fortsatt fokus på arbetsmiljöfrågor och följa upp och samarbeta med HR när det
gäller sjukskrivningar.

Grundskolan

•
•
•
•
•

Hög frånvaro på grund av extra försiktighet vid symtom. En omtanke om
varandra.
Kroniska sjukdomar och olyckor har bidragit till statistiken under året.
Gravida tillhör riskgrupp varför några har varit långtidssjukskrivna.
Pandemin har påverkat alla mycket. Att ständigt täcka upp för varandra,
omplaceras och inte veta från dag till dag hur det blir har slitit mycket på vår
personal.
Samtal förs med medarbetare vid frånvaro. Skyddsombud är kända på skolorna
och kan kontaktas vid behov. Ett samarbete med HR för hjälp och stöd är ständigt
pågående.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-02-24
Bilaga, Underlag för personaluppföljning januari-december 2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-02-24
Handläggare

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

BU 2021/73

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

•

Antal anställda 1 minskade något jämfört med året innan. I början på januari
2021 redovisades 259 och i slutet på december 258. År 2020 var antalet 266
st.

•

Den totala sjukfrånvaron 2 i förvaltningen har varit 8,47 procent under
perioden. Det innebär att frånvaron har minskat, från att ha legat på 10,41
procent under 2020 och 8,15 procent under 2019.
Under 2019 var frånvaron i stort sett lika mellan förskolan och grundskolan.
Under 2020 hade förskolan 64 procent högre frånvaro. Under 2021 är
frånvaron fortfarande högre i förskolan än grundskolan, men skillnaden har
minskat till 41 procent jämfört med 2020.

•

Andelen deltidsanställda 3 minskade något jämfört med året innan. Andelen
deltidsanställda uppgick 2021 till 16,3 procent, vilket kan jämföras med 16,6
procent år 2020.

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

Skattepliktiga ersättningar 4 ökade något jämfört med året innan. De följer
samma kurva som tidigare år med högst utbetalning i juni på grund av
avslutade vikariat och semesterlönetillägg.

•

Antalet mertidstimmar 5 har under 2021 ökat med totalt 812 timmar mot
föregående år, en ökning med 50 procent. Deltidsanställda har arbetat extra för
att täcka upp vid kollegors sjukfrånvaro, då personal uppmanats att stanna
hemma vid minsta symptom. Allt för att försöka att inte få in smitta från
utomstående vikarier.

•

Antalet övertidstimmar 6 ökade 2021 jämfört med 2020. Övertidstimmarna
ökade 2021 med 61 procent mot 2020. Heltidsanställda har arbetat extra för att
täcka upp vid kollegors sjukfrånvaro, då personal uppmanats att stanna
hemma vid minsta symptom. Allt för att försöka att inte få in smitta från
utomstående vikarier.

•

Vikariekostnaderna 7 för 2021 har minskat jämfört med året innan.
Minskningen 2021 i förhållande till 2020 var 8 procent. Samtliga enheter har
försökt hålla nere antal vikarier för att undvika smitta i så stor utsträckning
som möjligt. Dessutom har pooltjänster inrättats som täcker vid
personalfrånvaro inom förskolan.

•

Den arbetade tiden ligger på 70 procent under 2021, något högre än 2020 då
det var 69 procent. År 2019 var det 73 procent.

Chefers kommentarer
Förskolan
• Förskolans personal utsätts för smitta av olika karaktär i större utsträckning än
många andra yrkesgrupper
• Personal förväntas stanna hemma vid minsta symtom
• På vissa enheter finns långtidssjukskrivna som påverkar statistiken
• Trots att många är vaccinerade och har erbjudits gratis influensavaccin har
korttidsfrånvaron inte minskat i så stor utsträckning som önskats
• Minskade vikariekostnader beror på att befintlig personal flyttas runt efter
behov samt inrättande av vikariepool
• Fortsatt fokus på arbetsmiljöfrågor och följa upp och samarbeta med HR när
det gäller sjukskrivningar.
Grundskola
• Hög frånvaro på grund av extra försiktighet vid symtom. En omtanke om
varandra.
• Kroniska sjukdomar och olyckor har bidragit till statistiken under året
Skattepliktiga ersättningar utgörs av exempelvis löner, men här ingår inte förmåner och skattefria
kostnadsersättningar
5 Mertid är den tid som fullgörs utöver ordinarie sysselsättningstid för deltidsanställda
6 Övertid är den tid som fullgörs utöver heltidsanställning.
7 Vikariekostnader är kostnad för timavlönade som rings in vid behov, och den anges exklusive
semesterersättning.
4
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•
•
•

Gravida tillhör riskgrupp varför några har varit långtidssjukskrivna
Pandemin har påverkat alla mycket. Att ständigt täcka upp för varandra,
omplaceras och inte veta från dag till dag hur det blir har slitit mycket på vår
personal.
Samtal förs med medarbetare vid frånvaro. Skyddsombud är kända på
skolorna och kan kontaktas vid behov. Ett samarbete med HR för hjälp och
stöd är ständigt pågående.

Ärendets beredning
Barn- och utbildningsförvaltningen har utifrån underlag från HR-enheten berett
ärendet.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Personaluppföljning redovisas under året till nämnden för perioderna januari-mars,
januari-augusti samt för hela året januari-december.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen föreslår att nämnden lägger informationen till handlingarna.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet i sig innebär inga ekonomiska konsekvenser för barn- och
utbildningsnämnden.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Underlag för personaluppföljning januari-dec 2021
Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden

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

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

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

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

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

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☐

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

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

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

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

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

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

PERSONALUPPFÖLJNING

Åsa Glimring

220323

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

Antalet anställda omräknat till årsarbetare
270
265
Anställda tills vidare med överenskommen

260
255

2019

250
245
240

sysselsättningsgrad omräknat till årsarbetare.
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2020 = 266 årsarbetare

2021

2021 = 258 årsarbetare
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Sjukfrånvaro i % av arbetstiden
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Total sjukfrånvaro tillsvidareanställda
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räknat i procent av arbetstiden.
2019 = 8,15%

15
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2020 = 10,41%

10

2020

2021 = 8,47%

5
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Sjukfrånvaro
Mars-20 = 19,69% högst under 2020
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Jun
Jul
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0

Aug-20 = 4,04%
Sept- & Nov-20 = över 12% båda månaderna
Feb-21 = 10,46
Aug-21 = 9,29%
Dec-21 = 11,00 % högst under 2021
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Andel deltidsanställda i procent
25
Andelen deltidsanställda i B&U
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20,1 % av tillsvidareanställd personal
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en deltidsanställning.
2019

10
5

Dec-19 var 17,6% deltidsanställda.
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Under 2020 låg snittet på 16,6%
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deltidsanställda.
2021 = 16,3% deltidsanställda
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Skattepliktiga ersättningar per månad
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Diagrammet visar skattepliktiga ersättningar
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utbetalning i juni p g a avslutade vikariat
och semesterlönetillägg.
Lönekostnaderna för 2020 totalt 104 mkr.
2021 visar 1% högre lönekostn jämfört 2020

Mertid, antal timmar
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Mertid är den tid som fullgörs utöver
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2020 803h merstidstimmar, ökning med +12%
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2021 1615h, en ökning med +50% jämfört
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Övertid, antal timmar
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Övertid är timmar som fullgörs utöver heltids-
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anställning.
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2019 utfördes 440 övertidstimmar
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2020 227 övertidstimmar
minskning med -48% från 2019
2021 347h, en ökning med +61% jämfört 2020
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2020 har förskolan 64% högre frånvaro
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2021 har förskolan 41 % högre frånvaro
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Cirkeldiagrammen visar Arbetad tid i % av årsarbetare år 2019–2021

Arbetad tid och frånvaro 190101-191231
Semester
6%

Sjukdom
7%

Föräldraledig
3%
Tillfällig vård av
barn
1%
Övrig frånvaro
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Arbetad tid
73%

Tidsbeg sjukers
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5%
Semester

Sjukdom

Föräldraledig

Tillfällig vård av barn

Övrig frånvaro
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Ferie/upphåll

Arbetad tid

Arbetad tid och frånvaro 200101-201231
Arbetad tid
69%

Sjukdom
9%

Semester
6%

Föräldraledig
2%

Övrig frånvaro
7%

Semester
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Ferie/upphåll

Tillfällig vård av
barn
1%

Ferie/upphåll
Tidsbegr sjukers
6%
0%
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Tillfällig vård av barn
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Arbetad tid

Arbetad tid och frånvaro 210101-211231
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Ferie/upphåll
7%
Semester
Föräldraledig
Övrig frånvaro
Ferie/upphåll

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

2022-03-23

BoU §

xx (xx)

BU 2022/20

Fysiska skyddsronder 2021
Förslag till beslut
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna
Sammanfattning av ärendet
Tre av sju enheter har genomfört fysiska skyddsronder under hösten 2021. Övriga fyra
kommer utföra dem under vårterminen 2022. Normalt sett ska arbetsgivarrepresentant,
skyddsombud, elevskyddsombud från och med åk 7 och representant från
fastighetsbolaget delta.
Under 2021 har samtliga aktörer inte alltid kunnat delta på grund av coronapandemin
och rekommendationer att inte besöka andra enheter. De genomförda skyddsronderna
visar på både små och större brister.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-02-21
Bilaga, Redovisning av fysiska skyddsronder under 2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-02-21
Handläggare

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

BU 2022/20

Fysiska skyddsronder 2021
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Tre av sju enheter har genomfört fysiska skyddsronder under hösten 2021. Övriga fyra
kommer utföra dem under vårterminen 2022. Normalt sett ska arbetsgivarrepresentant,
skyddsombud, elevskyddsombud från och med åk 7 och representant från
Fastighetsbolaget delta. Under 2021 har samtliga aktörer inte alltid kunnat delta på
grund av coronapandemin och rekommendationer att inte besöka andra enheter.
De genomförda skyddsronderna visar på både små och större brister.
Ärendets beredning
Ärende har beretts av barn- och utbildningsförvaltningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Arbetsgivaren ska fortlöpande undersöka verksamheten så att risker och brister ur
arbetsmiljösynpunkt kan kartläggas, bedömas och undanröjas så tidigt som möjligt.
Arbetsmiljöansvariga inom barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att
skyddsrond hålls årligen, under hösten.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till
handlingarna.
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Ekonomiska konsekvenser
Inga
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Redovisning av fysiska skyddsronder under 2021
Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden

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

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

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

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

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

27

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☐

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

Alla barn, elever och personal i Vingåkers kommuns förskolor och skolor

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

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

En god arbetsmiljö är nödvändig för att barn och personal ska må bra och
utvecklas på bästa sätt.
4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?

En god arbetsmiljö är nödvändig för att barn och personal ska må bra och
utvecklas på bästa sätt.
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Redovisning av fysiska skyddsronder genomförda i
barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter
2021
Förskolan
På grund av pandemin har rektorerna inte kunnat göra platsbesök på förskolorna. Alla
förskolor har dock lämnat in skyddsrondsprotokoll som rektorer och VKF har gått
igenom och åtgärdat eller gjort en handlingsplan för åtgärdande. Ett avtal har
upprättats som tydliggör fastighetsbolagets ansvar för underhåll av utemiljö.
I årets rond framkom att vissa förskolor har dålig internetuppkoppling. Kontakt tas
med IT för att åtgärda detta.
Det saknas även en godkänd dagvattenplan för området vid Gränden, vilket försenar
bygget av den nya förskolan på söder.
Marmorbyns skola
Utöver skyddsrond har flera möten och genomgångar av byggnaderna skett under
hösten 2021. Eftersom gula huset ska rivas och ersättas av en ny byggnad har enbart
mindre reparationer genomförts. I det gröna huset framkom inga anmärkningar.
Sävstaskolan
Mindre brister återkommer, såsom dörrlister som behöver bytas, trasiga trösklar mm,
eftersom de trots anmälningar till fastighetsbolaget inte åtgärdats. Även större brister
återkommer av samma anledning – ventilation, kalla rum vintertid, element som inte
fungerar.
Automatisk dörröppnare saknas vid entré-dörren. Rampen är ibland hal och går inte att
sanda (galler).
Rektor fortsätter anmäla i felanmälan samt ha fortsatt dialog med fastighetsbolaget.
Högsjö skola
Rektor har valt att skjuta upp skyddsronden till våren 2022 då skolan varit under
reparation sen höstlovet.
Slottsskolan 7-9, Slottsskolan F-6 samt Kulturskolan
Skyddsronder kommer genomföras under vårterminen 2022.

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

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

2022-03-23

BoU §

xx (xx)

BU 2022/23

Sammanställning av statsbidrag 2022
Förslag till beslut
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna
Sammanfattning av ärendet
Skolverket

Statsbidrag är ett sätt att ge statligt ekonomiskt stöd till specifika insatser i skolan.
Vem som kan söka om ett bidrag och villkoren för vad pengarna ska användas till
beskrivs i en förordning som regeringen beslutar om. Valet att ansöka om ett
statsbidrag bör utgå från behov som huvudmannen sett genom skolans systematiska
kvalitetsarbete. Statsbidrag kan användas för att ge barn och elever bättre
förutsättningar för att lära sig och nå målen. Det är den som ansvarar för verksamheten
som kan söka statsbidrag.
För förskolor och skolor är det huvudmannen som kan ansöka om statsbidrag.
Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om
det är en fristående skola. Den som är ansvarig för att söka statsbidrag, ansvarar också
för att se till att villkoren efterföljs och fördelningen av bidraget inom sin eller sina
verksamheter. Många bidrag kräver att man efter avslutat bidragsår redovisar hur
pengarna har använts. Om inte hela bidraget kommit till användning, eller om det
använts på fel sätt, kan man bli skyldig att betala tillbaka pengar.
Migrationsverket

Kommuner har rätt till ersättning från staten för vissa av de kostnader de har för
asylsökande. Kommuner har även rätt till ersättning för vissa kostnader de har för
personer som ansökt om eller fått uppehållstillstånd. En del av de statliga
ersättningarna betalas ut utan ansökan och en del behöver kommuner ansöka om.
Dessa ersättningar söker kommunen hos Migrationsverket.
Barn- och utbildningsförvaltningen ansöker om ersättning för utbildningskostnader
och i vissa fall för extra eller extraordinära kostnader. Uppgifter om ersättningar för
utbildningskostnader, extra eller extraordinära kostnader finns inte med i den bifogade
tabellen över statsbidrag, då de söks på individnivå.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-02-22
Bilaga, Sammanställning av statsbidrag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-02-22
Handläggare

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

BU 2022/23

Sammanställning av statsbidrag 2022
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Skolverket
Statsbidrag är ett sätt att ge statligt ekonomiskt stöd till specifika insatser i skolan.
Vem som kan söka om ett bidrag och villkoren för vad pengarna ska användas till
beskrivs i en förordning som regeringen beslutar om. Valet att ansöka om ett
statsbidrag bör utgå från behov som huvudmannen sett genom skolans systematiska
kvalitetsarbete. Statsbidrag kan användas för att ge barn och elever bättre
förutsättningar för att lära sig och nå målen. Det är den som ansvarar för verksamheten
som kan söka statsbidrag.
För förskolor och skolor är det huvudmannen som kan ansöka om statsbidrag.
Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om
det är en fristående skola. Den som är ansvarig för att söka statsbidrag, ansvarar också
för att se till att villkoren efterföljs och fördelningen av bidraget inom sin eller sina
verksamheter. Många bidrag kräver att man efter avslutat bidragsår redovisar hur
pengarna har använts. Om inte hela bidraget kommit till användning, eller om det
använts på fel sätt, kan man bli skyldig att betala tillbaka pengar.
Migrationsverket
Kommuner har rätt till ersättning från staten för vissa av de kostnader de har för
asylsökande. Kommuner har även rätt till ersättning för vissa kostnader de har för
personer som ansökt om eller fått uppehållstillstånd. En del av de statliga
ersättningarna betalas ut utan ansökan och en del behöver kommuner ansöka om.
Dessa ersättningar söker kommunen hos Migrationsverket. Barn- och
utbildningsförvaltningen ansöker om ersättning för utbildningskostnader och i vissa
fall för extra eller extraordinära kostnader. Uppgifter om ersättningar för
utbildningskostnader, extra eller extraordinära kostnader finns inte med i den bifogade
tabellen över statsbidrag, då de söks på individnivå.
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Ärendets beredning
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tabellform sammanställt de statsbidrag som
sökts och beviljats.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
En sammanställning av de statsbidrag som barn- och utbildningsförvaltningen sökt
och beviljats redovisas för nämnden en gång om året.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen föreslår att nämnden lägger informationen till handlingarna.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet i sig innebär inga ekonomiska konsekvenser för barn- och
utbildningsnämnden.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Sammanställning av statsbidrag, 2022-02-21
Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden

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

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

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

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

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☐

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

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

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

Både flickor och pojkar tas om hand och undervisas i förskolan och
grundskolan.
4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?

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

2019

Bättre språkutveckling i
förskolan

Elevhälsa

1 034 925

Läsår

Kalenderår
2020
2021

2022

150 000

298 644

254 540

750 400

1 030 850

769 030

Fortbildning
förskollärare
Högskolestudier
specialpedagogik
Karriärtjänster ‐
förstelärare
Kvalitetshöjande
åtgärder i förskolan
Kvalitetssäkrande
åtgärder
Likvärdig skola

19/20

20/21

21/22

374 412

392 332

0

Lovskola ‐ sportlov,
påsklov, höstlov

1 200

0

0

Lärarlönelyftet
1 011 000

992 000

888 000

400 000

1 720 764

1 606 098

Mindre barngrupper

396 480

396 480

33 040

280 840

396 480

467 500

803 250

959 765

467 500

467 500

935 076

931 574

958 500

969 961

897 541

145 403

917 426

1 223 203

181 500

68 000

206 026

316 943

137 684

196 889

Uppdaterad 2022‐02‐21

Vt 2022

Kommentar

Stärka språkutvecklingen i svenska, insatser för ökat
deltagande i förskolan samt kompetensutveckling i
språkutvecklande arbetssätt i svenska.
Bidraget ska användas till att anställa eller ge uppdrag till
personal inom elevhälsan eller för specialpedagogiska
insatser. Det ska leda till att den genomsnittliga
personaltätheten inom elevhälsan eller specialpedagogiska
insatser förbättras.
Vt22 ‐ 1 lärare studerar läs‐ och skrivinlärning. Arbetar deltid
30 912
och studerar deltid, med nedsättning i arbetstid.
Vt22 ‐ 1 lärare studerar till speciallärare. Arbetar deltid och
313 880
35 616
studerar deltid, med nedsättning i arbetstid.
Vt22 ‐ 5 st förstelärare får 5 000 kr extra i lön och 10 st 10
973 250 Ska sökas
000 kr extra i lön, som finansieras av bidraget.
Nytt statsbidrag som från och med år 2022 ersätter
Kvalitetssäkrande åtgärder samt Mindre barngrupper.
Tilldelas förskolan för professionsutvecklare/
utvecklingsarbete. Bidraget upphör år 2022 och ska istället
ingå i Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan.
Bidraget går till att stärka likvärdigheten och
kunskapsutvecklingen i förskoleklass, grundskolan och
fritidshemmet.
Ska erbjudas åk 6, 7, 8 och 9 till de elever som riskerar att ej
nå målen. (Statsbidrag ska dock ej finansiera den
obligatoriska lovskola på minst 50 h i åk 8 o 9 för de som ej
klarar målen) Pga Corona genomfördes ingen lovskola år
2020 och 2021.
Ska erbjudas åk 6, 7, 8 och 9 till de elever som riskerar att ej
nå målen. (Statsbidrag ska dock ej finansiera den
obligatoriska lovskola på minst 50 h i åk 8 o 9 för de som ej
klarar målen) Pga Corona genomfördes ingen lovskola år
2020 och 2021.
937 200 Ska sökas Ht21 fick 41 lärare och 4 förskollärare 2 500 kr/månad.
Alla skolor har läxhjälp. Eleverna i åk 1‐9 erbjuds 1‐2 h i
veckan. Bidraget fördelas utifrån hur många som söker.
Skolor med låga studieresultat ska prioriteras.
Bidraget ska användas som kompensation för maxtaxa för
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

3 453 360 3 204 000 1 602 000

Papperslösa

Specialpedagogik för
lärande

Vårtermin
Vt 2020
Vt 2021

6 553 717 9 211 192 10 703 355 10 666 011

0

Skolmiljarden

Vt 2019

411 885

9 000

Maxtaxa

Hösttermin
Ht 2020
Ht 2021

1 673 848

Lovskola ‐ sommarlov

Läxhjälp

Ht 2019

296 787

Bidraget ska gå till insatser som minskar eller motverkar en
ökning av barngruppernas storlek i förskolan. Bidraget
upphör år 2022 och ska istället ingå i Kvalitetshöjande
åtgärder i förskolan.
Bidraget fördelas proportionellt till de kommuner som söker
Sökt
bidraget.
Bidraget ska bidra till att skapa förutsättningar för att
minska de negativa effekterna på elevers kunskaps‐
utveckling och hälsa till följd av covid‐19‐pandemin. År 2022
får kommunen 1 223 203 kr, varav 117 356 kr går till
friskolor.

137 400

*Röd text = ska sökas/sökt men ännu ej beviljad, respektive sökt men ej klart vilket belopp det blir
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-03-23

BoU §
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BU 2021/232

Verksamhetsberättelse 2021
Förslag till beslut
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
verksamhetsberättelse för 2021.
Sammanfattning av ärendet
Från förvaltningen föreligger verksamhetsberättelse för år 2021.
I verksamhetsberättelsen redovisas bland annat viktiga händelser, uppföljning av
ekonomi, uppföljning av nämndens mål, väsentliga personalförhållanden och
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BU 2021/232

Verksamhetsberättelse 2021
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
verksamhetsberättelse för 2021.
Sammanfattning av ärendet
Från förvaltningen föreligger verksamhetsberättelse för år 2021. I
verksamhetsberättelsen redovisas bland annat viktiga händelser, uppföljning av
ekonomi, uppföljning av nämndens mål, väsentliga personalförhållanden och
förväntad utveckling.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Barn- och utbildningsförvaltningen
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Alla nämnden inom kommunen bidrar till Kommunens årsredovisning genom att
skriva en verksamhetsberättelse för året som gått.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen föreslår att Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens
förslag till verksamhetsberättelse för år 2021.
Ekonomiska konsekvenser
Inga

46

vingaker.se

2 (9)

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse för år 2021.

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden

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

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

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

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

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☐

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

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

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

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

Genom att ständigt analysera sin verksamhet i syfte att utveckla den och
åtgärda brister som blir synliga kan vi erbjuda våra barn och elever god och
likvärdig utbildning.
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1 Översikt över verksamhetens utveckling
Elev- och barnantal över tid
Verksamhet

21/22 per
jan-22

20/21

19/20

18/19

17/18

16/17

15/16

Förskolan

439

448

493

449

446

423

414

Grundskola F-6

716

729

690

731

731

690

680

Grundskola 7-9

269

276

272

283

312

310

295

Fritidshem

311

306

253

280

302

320

316

Grundskoleelever i
andra
kommuner/friskolor

182

194

204

198

201

121

92

Fritidshemselever i
andra
kommuner/fristående
verksamhet

43

45

51

67

53

21

22

Gymnasiet

377

392

390

380

i.u

i.u

i.u

Kulturskolan

366

290

350

•

Antal barn i förskolan har stadigt ökat mellan 2015 och 2020. Under 20/21 är färre barn är
förväntat inskrivna i förskolan. Planerade inskolningar av nya barn har skjutits upp på grund
av pandemin. En ökning väntas när läget återgår till det normala. Av erfarenhet vet vi att
barnantalet ökar under våren.

•
•

Elevantalet har sjunkit något inom kommunens grundskolor.
Elever som valt andra kommuner eller friskolor har tidigare ökat, men vi ser en minskning de
senaste åren.
Elever i gymnasieskolan har ökat sedan 18/19, men sjunker detta läsår.
Kulturskolan minskade under 2020 för att åter öka under hösten 2021.

•
•

Behörighet i våra verksamheter (i procent)
Verksamhet

211231

20/21

19/20

18/19

Förskolan

66,67

58,5 se förklaring
nedan

42,0

45,0

Grundskolan

78,2

75,0

79,4

73,3

Behörigheten har ökat något i våra verksamheter. Vi har svårigheter att rekrytera behörig personal i
vissa ämnen och till vissa enheter. När det gäller förskolan är målet att ha 2 st förskollärare per
avdelning som ansvarar för verksamheten och har det pedagogiska ansvaret, vilket motsvarar 51 st i
dagsläget. Av dessa är 34 st utbildade förskollärare, vilket motsvarar 66,67 %. Siffrorna för 19/20 och
18/19 har inte tagits fram på samma sätt och går därför inte att jämföra.
Inom grundskolan är målet att samtliga lärare ska vara behöriga. I nuläget har vi en behörighetsgrad på
78,2 % om vi med behörighet menare lärare med lärarlegitimation och därmed en pedagogisk
utbildning i minst ett ämne. Det förekommer att legitimerade lärare undervisar i ämnen de inte
studerat.
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2 Händelser av väsentlig betydelse
För tredje året i rad har våra betygsresultat höjts för årskurs 9. Detta är effekt av ett strukturerat arbete
för att höja kvalitén i vår undervisning.
Coronapandemin har påverkat alla våra verksamheter under året, både i form av frånvaro bland
personal, barn och elever och också i form av stor oro för smitta bland personal som dagligen möter
barn, elever och föräldrar. Rutiner har utarbetats för att följa rekommendationer i så stor utsträckning
som möjligt när det gäller hygien och avstånd. Högstadieskolan har haft distansundervisning med 2
årskurser och 1 årskurs i skolan efter ett rullande schema under vårterminen 2021. Det finns en oro för
hur detta år har påverkat elevernas lärande.
Förskolan har periodvis vädjat om att 15-timmars barnen hålls hemma för att få frisk personal att räcka
till.
Den höga frånvaron hos ordinarie personal har påverkat kvaliteten i undervisningen, arbetsmiljön och
arbetsbelastningen för den närvarande personalen negativt.
Beslut om att bygga en ny förskola på söder togs i Kommunfullmäktige i april månad. Beräknad
byggstart hösten 2021. Starten är försenad på grund av komplikationer med detaljplan. Byggnationen
är ännu inte påbörjad.
Beslut att bygga en ny skolbyggnad i Marmorbyn togs i Kommunfullmäktige i juni. Skolan ska vara
färdigställd under 2022.
Beslut att bygga en ny förskola på norr togs i Barn- och utbildningsnämnden under hösten och ska
beslutas i Kommunfullmäktige under våren 2022.
Samarbetet med Skolverket – Samverkan för bästa skola – avslutas i och med slutrapporten den 31
augusti 2021.
En överenskommelse om att ingå i en ny 3-årig samverkansperiod med Skolverket har träffats. Denna
gång kommer förskolorna, Sävstaskolan samt Högsjö skola vara i fokus.
Kompetensutveckling för samtliga pedagoger i skolan inom språk- och kunskapsutvecklande
arbetssätt.
Projekt Aktivt språk i förskolan för att stärka barnens språkliga kompetens
Projekt Aktiv rast med vuxenledda rastaktiviteter för att öka rörelsen hos barnen och minska
konflikter. Projektet finansierades av Region Sörmland.
Nya rektorer på Slottsskolan F-6 och i Högsjö skola samt en ny rektor i förskolan.
Vingåker till final i rikstävlingen Teknikåttan.
Fullsatt på årets Dream Camp för årkskurs 7-9.
Kulturskolan leder ett projekt mot psykisk ohälsa hos unga där flera andra kulturskolor i landet deltar.
Tre vingåkerslärare nominerade till Lärargalan 2021.
Fred Sjöberg, chef för kulturskolan, tilldelas Sörmlands sparbanks kulturpris 2021.

3 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
•
•
•

Kommunfullmäktiges mål bryts ner till nämndmål för Barn- och utbildningsnämnden genom
ett gemensamt arbete mellan nämndens ordförande och förvaltningsledningen.
Verksamheternas kvalitetsredovisning ligger till grund för nämndens mål
Alla verksamheter bryter i sin tur ned nämndens mål till egna verksamhetsmål och skapar
aktiviteter och processer som styr mot dessa
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•

Uppföljning och utvärdering planeras in i årshjul med regelbundenhet under hela läsåret för att
tydligare och tidigare ha kontroll på att vi styr åt rätt håll.
Uppföljning och utvärdering skall ske tillsammans med personal i verksamheterna

•

Intern kontroll
•

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

•
•
•
•
3.1

Måluppföljning

3.1.1.1.1 Nämndmål: En ekonomi i balans

Analys
Målet är ej uppnått.
Av årets totala underskott på -2 616 tkr hör -196 tkr till gymnasieskolan och -1 472 tkr till särskolan
- kostnader vi inte själva kan påverka på kort sikt. Resultatet för våra egna verksamheter uppgår till 948 tkr. Tre av våra skolor gick in i 2021 med för höga personalkostnader, vilka delvis justerades till
höstterminen 2021. Detta medförde att underskotten stannade av. Dock kunde inte alla planerade
neddragningar genomföras på grund av ett stort antal elever i behov av olika stödinsatser.
Förskolan uppvisar vid årets slut ett överskott på 2 309 tkr. Detta beror på att färre barn än budgeterat
varit inskrivna i förskolan - till stor del beroende på pandemin. Ett förändrat arbetssätt med ett så kallat
poolsystem har minskat antalet timvikarier, vilket inneburit en ekonomisk effektivisering av
personalresurserna. Under året har sommarsammanslagningen utökats med en vecka och de mindre
förskolorna har samarbetat med närmsta större förskola över jul och nyår. Öppna förskolan har varit
stängd under stor del av året.
Indikatorer
Ekonomiuppföljning

Utfall Helår
2021

Utfall Helår
2020

Målnivå Helår
2021

-2 616 tkr
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3.1.2 Skola
3.1.2.1.1 Nämndmål: 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.

Analys
Målet är delvis uppnått.
Meritvärde och behörighet 2021
Årskurs 9
Termin

Meritvärde

Andel behöriga till yrk.gy,
i%

Klarat alla mål, i %

Ht 21

195,85

Vt 21

197,24

67,3

53,1

Ht 20

176,5

59,0

41,0

Vt 20

180,19

60,6

44,7

Ht 19

165,43

55,0

39,6

Vt 19

168,01

52,9

40,4

Ht 18

157,35

49,0

38,5

Vt 18

167,74

50,0

39,0

Ht 17

158,11

44,5

44,2

Vt 17

176,81

60,0

51,5

Meritvärdet har höjts i årskurs 9 för tredje året i rad. Andelen elever som är behöriga till
yrkesgymnasium likaså. Även andel elever som klarat alla mål, det vill säga har minst betyget E i alla
ämnen, har ökat. Betygen för höstterminen är alltid något lägre, vilket bl a beror på att samtliga ämnen
inte ha lästs under höstterminen, exempelvis några av NO- och SO-ämnena.
Samverkan för bästa skola, som pågått i tre år, har gett nyttiga insikter för skolledare och personal.
Från att ha tittat på yttre faktorer som orsak till låga resultat har fokus flyttats till ett förhållningssätt
som lägger ansvaret på lärarna och deras undervisning. Skolan ska skapa förutsättningar så eleverna
lyckas! Eftersom rektorerna från samtliga skolor har ingått i samarbetet med insatser på ledningsnivå
har även de skolorna förändrat synsättet på undervisningen. Lektionerna anpassas i större utsträckning
efter elevernas behov med större variation och fler individuella anpassningar för att så långt som
möjligt hjälpa eleverna att nå kunskapskraven. Ett utvecklingsområde är att individualisera även för de
elever som har lätt för att nå målen. För att dessa elever inte ska tappa motivationen - och kanske göra
annat som stör - behöver de få extra utmanande arbetsuppgifter som stimulerar.
Rektorerna konstaterar genom samtal med enskild personal och arbetslag att diskussionerna numer
innehåller begrepp som struktur, anpassning, mål, bedömning och inkludering i större omfattning än
tidigare. Hos pedagogerna finns många funderingar och resonemang kring den egna praktiken - hur
struktur, bemötande och relationer påverkar elever och hur de blir motiverade till ökat lärande. Genom
att genomföra kollegiala utbildningar i Skolverkets regi har en kulturförändring skett där pedagogiska
frågor får och ska ta utrymme. Genom kompetensutveckling i betyg och bedömning känner lärarna en
större trygghet i att sätta betyg och även dela ut de högre betygen utan att känna att man blir ifrågasatt.
En ökad insikt är också att allt eleven gör går att bedöma - inte bara provresultat.
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Identifierade utvecklingsområden
•
•
•
•
•
•
•

språkets betydelse för kunskapsutvecklingen i alla ämnen
behov av studieteknik
lärarens förväntningar på eleverna
studiehandledningens betydelse för elever med detta behov av stöd
matematik och svenska som andraspråk
tydligare förmedling och konkretisering av kunskapskraven och betygskriterier för eleverna
stärkt motivation

Åtgärder och insatser
När det gäller språket så pågår en kompetensutveckling i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt på
samtliga skolor. Förhoppningsvis ska detta leda till att läraren får bättre kunskap om hur de kan bidra
till att elever som har svårt med språket kan höja sin kunskapsnivå.
Förskolan har under höstterminen arbetat med projektet Aktivt språk och där kan rektorerna se att
språkutvecklingen och intresset för språk har exploderat bland barnen. De ser även att begreppet
undervisning har fått genomslagskraft i förskolan vilket gjort att pedagoger letar efter andra
undervisningsformer för att bättre nå fram till alla barn, t ex bildstöd, teckenstöd, film.
Även fritidshemmen förstärker språket genom att dagligen ha samlingar, genomgångar och
tillsammans lyssna på berättelser och prata om dessa.
Analysen visar att huvudmannen saknar tillräcklig kunskap om elevernas behov av studiehandledning,
samt om fördelningen av handledningsresurser. För att kunna se till att elevernas behov möts av rätt
resurser behöver vi genomföra en kartläggning av detta under våren.
Matematiken är fortfarande det ämne som har lägst måluppfyllelse även om en viss progression syns.
På högstadiet är ämnet i ett förändringsskede där man går ifrån nivågruppering till att undervisa i
sammanhållen klass. Nivågruppering i matematik har pågått i flera år, men effekten på elevernas
resultat har uteblivit, varför man nu väljer att prova något nytt. Dessutom menar bl a Skolverket att
”När elever delas in efter kunskapsnivå sjunker lärarnas förväntningar på eleverna i de lägre grupperna
och undervisningen läggs på en lägre nivå än i en blandad grupp. Eleverna i dessa grupper går också
miste om mer avancerade, matematiska resonemang mellan andra elever och mellan elever och
lärare”.
Extra stödresurs kommer tillsättas under vårterminen för att hjälpa elever som har behov av det och
erbjudande om stödundervisning finns. Skolan har också lagt större fokus på repetition av grunderna i
matematik.
I de lägre åldrarna varierar matematikresultaten mellan skolorna. På våra ytterskolor är resultaten
bättre än på de två större skolorna inne i samhället. En tänkbar förklaring kan vara att språket har
avgörande betydelse även för ämnet matematik och vi har fler elever med annat etniskt ursprung än
svenskt i centralortens skolor.
Vi ser att pojkarna presterar sämre än flickorna i samtliga ämnen med undantag för idrott och hälsa på
högstadiet. Pedagogerna har resonerat kring vilka orsaker som föranleder detta kan vara och kommit
fram till följande:
•
•
•
•
•

En antipluggkultur hos pojkar
En machokultur
Pojkars mognad kommer senare än flickors
Uppgifter och bedömningsunderlag som ofta består av skriftliga inlämningar verkar vara till
nackdel för pojkar
En omedveten skillnad i bemötande mellan pojkar och flickor. Har vi lägre krav på pojkar?
Läggs undervisningen på för låg nivå?
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Ovanstående är något som kommer undersökas mer noggrant i skolorna. Det som redan görs på
högstadiet är samarbetet med socialförvaltningen och kvinnojouren Miranda i projektet
Machofabriken där det jobbas just med machokulturen.
Kulturskolans arbete med särskilda satsningar gällande inkludering tror vi kan stärka känslan av
inkludering och även höja motivationen för vissa elever. Genom integrationspedagogs insatser i
kommunen liksom de kommunövergripande projekten KFV världen, Yalla Create och Songlines samt
satsning på orkesterskola nås många av våra nya svenskar. För att stimulera och ge eleverna ytterligare
upplevelser satsar Kulturskolan på ett körläger tillsammans med tre andra kommuner liksom en
vandringsteater i Säfstaholms slottspark med sju föreställningar i maj 2022.
På grund av hög frånvaro bland personal har specialundervisning, mindre grupper och andra
stödinsatser fått stryka på foten under hela 2021, vilket medfört att elever med stora behov inte fått
dessa tillgodosedda i den utsträckning de har rätt till. Dessa specialfunktioner har i stället fått rycka in
som vikarier för att hålla skolorna igång.
Indikatorer
Andel elever med gymnasiebehörighet efter årskurs 9

Utfall Helår
2021

Utfall Helår
2020

67%

60%

53,1%

44,7%

197,24

180,19

Målnivå Helår
2021

Andel elever som klarar de nationella proven i årskurs 3
Andel elever som uppnår minst betyg E i alla ämnen i
årskurs 6 och 9
Meritvärde i årskurs 9
Andel elever som svarar "Min lärare förklarar vad vi ska
göra i skolarbetet så att jag förstår"

91,5%

Andel vårdnadshavare som svarar "Mitt barn får den hjälp
som hen behöver för att nå kunskapskraven"

82,5%

Andelen pedagoger som svarar "Mina elever förstår vad de
ska kunna för att nå kunskapskraven"

92%

Andel pedagoger som svara "Jag anpassar min
undervisning efter elevernas olika förutsättningar"

99%

Andel vårdnadshavare som svarar "I fritidshemmet erbjuds
aktiviteter som stimulerar mitt barns lärande"

67%

Andel vårdnadshavare som svarar "På förskolan lär sig
mitt barn nya saker inom t ex språk, matematik, naturkunskap,
teknik, bild och musik"

96,3%

Andel vårdnadshavare som svarar "På förskolan får mitt
barn träna sin motorik och kondition genom rörelse och lek ute
och inne"

99%

Andel vårdnadshavare som svarar "Jag får fortlöpande
information om mitt barns situation på förskolan t ex trivsel,
utveckling och lärande"

79%

Screening i början av höstterminen av elever som börjar
förskoleklass

8
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3.1.2.1.2 Nämndmål: 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

Analys
Målet är delvis uppnått.
Genom enkätsvar, arbete med Trygghetsplan och antal anmälningar i våra e-tjänster samt analyser från
rektorerna kan konstateras att samtliga skolor arbetar aktivt med värdegrundsfrågor. Dock skiljer det
sig en del mellan enheterna. Vissa har kommit längre med samsyn bland personal, delaktighet bland
eleverna, vuxenledda rastaktiviteter, ingripa när något sker, kartlägga otrygga platser och med
samarbetet med vårdnadshavare. Dessa skolor har nöjdare elever, pedagoger och vårdnadshavare och
de har också färre anmälningar om kränkningar, hot och våld.
Skolverket menar att arbetet med värdegrunden gynnas när personalen tillsammans tolkar
styrdokumenten för att nå en samsyn. När personal tillsammans med barn och elever löpande tolkar
och omsätter värdegrunden i vardagen, kan den genomsyra verksamheten och uppfylla
styrdokumentens mål. Om värdegrundsarbetet sker skiljt från kunskapsuppdraget och det dagliga
arbetet uteblir meningsskapande samtal om värdegrundens innebörd. Då minskar utrymmet för kritisk
reflektion, vilken är en viktig förmåga för att kunna verka aktivt i demokratin. Att se utbildningens
uppdrag kring kunskaper och värden som en helhet är enligt utbildningsvetenskaplig forskning en
generell framgångsfaktor och bidrar till att öka måluppfyllelsen.
Följande exempel på insatser som får effekt och som går i linje med Skolverket, kan urskiljas på de
skolor som har bäst resultat i enkäterna.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samarbete mellan rektorer borgar för likvärdighet på enheterna (förskolan)
Bra relationer mellan elever, personal och vårdnadshavare
Väl förankrade strukturer, planer, regler och rutiner hos personal, elever och vårdnadshavare
Ett överenskommet, gemensamt förhållningssätt bland personal
Riktade insatser kortare perioder för att häva negativt beteende där personal, elever och
vårdnadshavare samarbetar
Kontinuerligt arbete med Trygghetsplanen där personal och elever involveras
Tydlig uppföljning flera gånger under läsåret av värdegrundsarbetet
Bra samarbete med elevhälsan där fokus läggs på det förebyggande och främjande arbetet
Ett nära samarbete med vårdnadshavare

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

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

9

63

Indikatorer
Andel elever som känner trygghet

Utfall Helår
2021

90%

Andel vårdnadshavare som uppger att mitt barn är tryggt i
skolan

83%

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

82%

Andel vårdnadshavare i förskolan som anger att mitt barn
känner sig tryggt på förskolan

99%
72%

Andel elever som tycker att de vuxna reagerar på
kränkningar

80%

Andel pedagoger som uppger att det är god studiemiljö på
skolan

65%

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

99%

Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn har
studiero på lektionerna

57%

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

80%

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

64%

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

98%

Antal inkomna anmälningar via e-tjänster samt hur dessa
följs upp och åtgärdas

Målnivå Helår
2021

89%

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

Andel elever som har studiero

Utfall Helår
2020

217st

Antal inkomna klagomål samt hur dessa följs upp och
åtgärdas

3.1.3 Hållbar tillväxt
3.1.3.1 Övergripande mål: För varje beslut i kommunstyrelse och nämnder ska det
framgå hur det bidrar till tillväxt och genomförandet av minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda 2030

Analys
Från och med augusti 2020 skrivs tjänsteutlåtanden i den nya mallen där det framgår hur besluten
bidrar till genomförande av ett eller flera av de övergripande målen samt ett eller flera av de 17
hållbarhetsmålen i agenda 2030.
Nedan redovisas i vilken utsträckning tjänsteutlåtanden har knutits till ett eller flera av de
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övergripande målen samt till Agenda 2030.
De övergripande målen

Antal

Ekonomi i balans

20

Skola

69

Landsbygdsutveckling

17

Hållbar tillväxt (alla beslut kopplade till Agenda 2030)

68

Agenda 2030

Antal

1. Ingen fattigdom

3

2. Ingen hunger

0

3. God hälsa och välbefinnande

32

4. God utbildning för alla

68

5. Jämställdhet

1

6. Rent vatten och sanitet för alla

0

7. Hållbar energi för alla

2

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

6

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

1

10. Minskad ojämlikhet

11

11. Hållbara städer och samhällen

3

12. Hållbar konsumtion och produktion

3

13. Bekämpa klimatförändringarna

0

14. Hav och marina resurser

0

15. Ekosystem och biologisk mångfald

0

16. Fredliga och inkluderande samhällen

2

17. Genomförande och globalt partnerskap

0

3.1.3.1.1 Nämndmål: Nöjd personal

Analys
Målet är delvis uppnått.
Vi har identifierat ett utvecklingsområde som genomsyrar hela verksamheten och det är återkoppling
till alla i olika former. För att ge personalen en mening med att lämna in kvalitativa uppföljningar och
analyser av olika slag behöver de även få en återkoppling på vad dessa leder till och varför rektor gör
sina prioriteringar. Bristen på återkoppling kan vara en förklaring till att medarbetarna inte tycker att
målen följs upp och utvärderas på ett bra sätt, vilket är det område som uppvisar sämst resultat i HMEenkäten under flera år.
Förvaltningsledning och verksamhetsledning är inne i ett arbete med att förbättra och i vissa fall
förenkla uppföljnings- och analysarbetet. Uppföljning sker från och med 2021 jämnare fördelat över
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året för att minska de toppar som tidigare legat vid terminsslut. Genom att arbeta i Stratsys kommer
uppföljning och analys att få en bättre struktur som säkerställer att vi följer upp rätt saker. Cheferna
har ett ansvar att involvera sin personal i uppföljnings- och analysarbetet och inför detta läsår har
tillfällen för detta lagts in i kalendariet för att inte glömmas bort.
Utfall Helår
2021

Indikatorer

Utfall Helår
2020

Andel personal som svarar "Jag ser fram emot att gå till
arbetet"

80

81

Andel personal som svarar "Jag lär nytt och utvecklas i
mitt dagliga arbete"

82

81

Andel personal som svarar "Jag upplever att arbetsplatsens
mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt"

71

72

Målnivå Helår
2021

3.1.4 Landsbygdsutveckling
3.1.4.1 Övergripande mål: Boende och verksamma i Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive tillgången till kommunal service

Analys
Målet är uppnått.
Medel från Skolverket för likvärdig undervisning har använts för att landsbygdsskolorna ska få
tillgång till samma utbud som skolorna i tätorten. T ex moderna språk, simundervisning, kultur- och
idrottsupplevelser.
Arbete pågår för att bygga ut samarbetsmöjligheterna mellan skolor i alla kommunens delar. Ett
exempel är att göra lärares planering av undervisning tillgänglig för alla pedagoger via digitala
verktyg.
Den digitala utvecklingen som tvingats fram under pandemin har gjort att landsbygdsförskolor och
skolor enklare kan delta i utvecklingsmöten och samarbeten utan extra tid för resor. Det har också
gjort det möjligt för rektorerna att vara närvarande digitalt i större utsträckning.
3.2

Utvärdering av ekonomisk ställning

Verksamhetens resultat
Barn- och
utbildningsnämnden
Slottsskolan 7-9

Ack utfall Dec 2021

Ack budget Dec 2021

Avvikelse mot budget Dec
2021

236 296

233 680

-2 616

29 639

28 344

-1 295

Kommentar
Anledningen till att underskottet ökat något under november och december är pga höga vikariekostnader och inköp.
Sjukfrånvaron har ökat hos personalen mellan framförallt okt-dec detta har resulterat i högre kostnader kopplat kring
sjukfrånvaro samt vikariekostnad.
De olika ämnena har handlat upp det som tilldelats respektive ämne i internbudget och vi har handlat lite möbler, bland
annat en klassuppsättning av nya stolar till eleverna.
Vi ligger fortfarande i fas med personalbudgeten men marginalerna är så extremt små att vi inte får ihop ekonomin när
personal är sjuka och vi behöver tillsätta vikarier. Detta är något jag kommer ta med mig in i 2022.
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Verksamhetens resultat
Slottsskolan F-6

Ack utfall Dec 2021

Avvikelse mot budget Dec
2021

Ack budget Dec 2021
20 426

19 121

-1 305

Kommentar
Sammanfattningsvis har året som gått varit utmanande och det har varit mycket svårt att genomföra planerade ekonomiska
insatser. Detta både på grund av frånvaroproblematiken kopplat till pandemin, men även på grund av åtgärdande akuta
insatser utifrån elevbehov, men även utifrån arbetsmiljöanpassade åtgärder.
Sävstaskolan

23 911

24 236

325

Kommentar
Enhetens ekonomi för 2021 är i balans trots viss överanställning pga elevers extra behov. Det kan bero på vakans på annat
håll av gravid medarbetare som inte fått arbeta under pandemin och det varit svårt att rekrytera behörig lärare som vikarie.
Högsjö skola
Marmorbyns skola

5 546

5 572

26

11 952

10 660

-1 292

Kommentar
Lönerna som tidigare hade legat fel är justerade.
Vi har ett flertal elever som är i stort behov av vuxenstöd, både när det gäller att kunna nå kunskapskraven och för att lära
sig att hantera sociala situationer. 3 av dessa elever är i behov av vuxenstöd hela skoldagen. Tilläggsbeloppen täcker inte
ens 1/4 av kostnaden. Det finns dock inget annat alternativ än att ha elevassistenter på plats under hela skoldagen, då
frånvaron av vuxenstödet kan leda till allvarliga incidenter. Vi måste kunna säkerställa att alla elever känner sig trygga i
skolan, vilket vi faktiskt inte kan garantera om dessa elevassistenter tas bort.
Under 2021 har vi haft mycket sjukfrånvaro kopplat till pandemin. Vi har, framför allt under Ht-21, hittat ett bra sätt att
samarbeta kring vikarietillsättning. Detta har inneburit att vi har kunnat lösa många vakanser med befintlig personal.
Förskolan

50 889

53 198

2 309

Kommentar
Vi strävar efter ekonomi i balans.
Vi har under året 2021 haft färre barn än budgeterat i förskolans verksamhet, vilket bland annat har gjort att förskolan går
med ett överskott.
Utifrån pandemin har vi även minskat antalet timvikarier på varje enhet genom att arbeta efter ett poolsystem. Detta
innebär en ekonomisk effektivisering av personalresursen.
Vi har under året 2021 ökat sommarsammanslagningsveckorna med en vecka. De små förskolorna har även samarbetat
med närmaste större förskola över jul och nyår vilket har varit kostnadseffektivt.
Öppna förskolan har varit stängd under stor del av året, vilket också bidragit till överskottet.
Kulturskolan

3 262

3 322

60

Kommentar
Vi har haft en rad extraordinära ekonomiska händelser under hösten där de viktigaste är:
1. Pedagog som arbetar över kommungränserna i vårt närområde i projekt som vi får ersättning för.
2. Tidigare orekvirerat bidrag från Sörmlands sparbank som inkommit.
3. Planerad sjukfrånvaro under året samt glapp mellan frånträde och tillträde på en tjänst.
Detta sammanlagt har föranlett vårt positiva resultat.
Centrala elevhälsan

21 374

20 299

-1 075

Kommentar
Den Centrala Elevhälsan består av två ansvar, 61315000 och 61512000.
Ansvar 61315000 (stödresurser) bär främst kostnader för personal som är anställd övergripande i kommunen och dess
drift samt kostnader för tilläggsbelopp för elever som har ett extraordinärt stödbehov i skolan. Ansvaret per helår uppvisar
ett positivt resultat på + 397 124 kr. Det positiva resultatet beror till stor del på vakant tjänst skolpsykolog under vt-21.
Ansvar 61512000 (grund- och gymnasiesärskola) uppvisar ett negativt resultat på -1 472 046 kr. Det negativa resultatet
beror på att antalet elever som är inskrivna i grund- och gymnasiesärskolan är högre än budgeterat. Detta går inte att
påverka eftersom det är en rättighet för elever som tillhör målgruppen att bli inskriven i särskolan.
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Verksamhetens resultat

Ack utfall Dec 2021

Förvaltningsledning

Avvikelse mot budget Dec
2021

Ack budget Dec 2021
69 297

68 928

-369

Kommentar
Nämnd och kansli -173 tkr och gymnasiet -196 tkr.
Kostnader för köp av huvudverksamhet, lokalvård, skolskjutsar samt dataprogram och licenser är dyrare än budgeterat,
medan förskoleavgifter, momsbidrag och försäljning av verksamhet gått bättre än budget.
Förvaltningsstöd
Modersmål

2 206

2 206

0

Av årets totala underskott på -2 616 tkr hör -196 tkr till gymnasiet och -1 472 tkr till särskolan,
kostnader vi inte själva kan påverka på kort sikt. Resultatet för våra egna verksamheter uppgår till 948 tkr på helår. Tre av våra skolor gick in i 2020 med för höga personalkostnader, vilka delvis
justerades till höstterminen 2021. Detta medförde att underskotten stannade av. Dock kunde inte alla
neddragningar genomföras på grund av ett stort antal elever i behov av olika stödinsatser.
Förskolan uppvisar vid årets slut ett överskott på 2 309 tkr. Detta beror på att färre barn än budgeterat
varit inskrivna i förskolan - till viss del beroende på pandemin. Ett förändrat arbetssätt med ett s k
poolsystem har minskat antalet timvikarier, vilket inneburit en ekonomisk effektivisering av
personalresurserna. Under året har sommarsammanslagningen utökats med en vecka och de mindre
förskolorna har samarbetat med närmast större förskola över jul och nyår, vilket har varit
kostnadseffektivt.
Investeringar
Kod

Projekt

Ack Utgifter, tkr Jan 21
- Mån 12 21

Föreg års utfallJan 20
- Dec 20

Projekt
109249

AV-utrustn. förskola 2020

97

109621

Slöjdmaskiner Slottsk 7-9

-18

109622

Avd. Våren, Södergården

35

109624

Skolmöbler Slottsk. 1-6

188

109625

Möbler Marmorbyns skola

17

109627

Möbler förskola 2020

138

109628

Kulturskolan invest 2021

70

109629

Skärmar Sävstaskolan

155

109630

Skämar Slottskolan F-6

174

109631

Konferensmöbler Elevhälsa

24

Totaler

422

458

4 Väsentliga personalförhållanden
Coronapandemin har påverkat alla våra verksamheter under året, både i form av frånvaro bland
personal, barn och elever och också i form av stor oro för smitta bland personal som dagligen möter
barn, elever och föräldrar. Rutiner har utarbetats för att följa rekommendationer i så stor utsträckning
som möjligt när det gäller hygien och avstånd. Högstadieskolan har periodvis haft distansundervisning
efter ett rullande schema. Det finns en oro för hur detta år har påverkat elevernas lärande.
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Den höga frånvaron hos ordinarie personal har påverkat arbetsmiljön och arbetsbelastningen för den
närvarande personalen negativt. Att arbeta under de krävande förhållanden som pandemin har
inneburit har varit slitsamt och skapat stor stress för många medarbetare. Det finns nu en oro för vilka
spår detta kommer sätta i alla verksamheter, och vilka efterverkningar som kommer behöva hanteras
när covid-19 upphör att vara en allmän- och samhällsfarlig sjukdom.
Nya rektorer på Slottsskolan F-6 och i Högsjö skola samt en ny rektor i förskolan.

5 Förväntad utveckling
Nästa läsår, 22/23, ökar antalet elever på Slottsskolan F-6, vilket gör att ytterligare en klass behöver
rymmas. Detta medför stora utmaningar för skolan då platsbristen redan är påtaglig, men förväntas
lösas med att förskolan, som är inrymd i skolans lokaler, lämnar ifrån sig ett rum.
En ökning av antal elever i förskoleklass väntas till hösten 2022.
Elever som väljer friskolor eller skolor i andra kommuner har minska de senaste två åren och vi
förväntar oss ytterligare minskning.
Migrationsverkets förväntas fortsätta ha samma antal asylboenden som nu i Vingåker, vilket gör att
barn- och elevantalet också förväntas förbli detsamma när det gäller asylsökande och nyanlända. Just
nu bor ett förhållandevis lågt antal nyanlända barn i Vingåker och de flesta av dem går i ordinarie
klasser, men om världsläget förändras och Vingåker får motta fler nyanlända elever finns beredskap
för det. Vi har under 2021 tagit fram både centrala och lokala rutiner att ännu bättre hantera
mottagande av elever och ge dem den undervisning de har rätt till.
Förseningen av bygget av den nya förskolan på söder medför fortsatt arbete i miljömässigt utdömda
lokaler på Grändens förskola.
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Barn- och utbildningsnämnden
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Plan för strategisk lokalresursplanering 2023-2024
Förslag till beslut
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna bifogad
lokalbehovsutredning och bifoga den till kommunens Plan för strategisk
lokalresursplanering 2023–2024.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att skol- och förskolemiljöerna i
kommunens verksamheter är hållbara och tillgängliga, samt att de håller en hög
kvalitet som främjar utveckling, lärande och välbefinnande.
Som en del av Vingåkers kommuns lokalförsörjningsprocess görs en samlad
bedömning av vilka lokalbehov som finns, för att nämnden ska kunna ta det ansvaret.
Barn- och utbildningsnämnden bedömer att lokalbehoven bör prioriteras så här:
1. Slottsskolan F-6

•
•
•
•

Platsbristen behöver åtgärdas.
Skolans matsal är underdimensionerad och köket behöver renoveras.
Det saknas musiksal, textilslöjdsal, samt lokaler för fritidshem.
Det finns betydande brister i de befintliga lokalerna när det gäller både inom- och
utomhusmiljön. Det finns därför behov av ytterligare renovering av lokalerna.

2. Sävstaskolan

•

Det finns behov av renovering av vissa utrymmen, och av delar av skolans
ventilationssystem.

3. Sjöstugans förskola – Marmorbyn

•

Beläggningen på Sjöstugans förskola i Marmorbyn börjar närma sig maximum,

och ett eventuellt ökat behov av förskoleplatser måste mötas.
4. Utegårdar

•

Fler skolor och förskolor har utegårdar som har behov av renovering. Arbetet med
detta har påbörjats vid Baggetorps förskola och Slottsskolan F-6, och det är nu
angeläget att det fortsätter, särskilt vid Lindgårdens förskola i Österåker och
Sjöstugans förskola i Marmorbyn.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-03-04
Bilaga, Lokalbehovsutredning 2023-2024, Barn- och utbildningsnämnden
Beslutet skickas till
Samtliga chefer i barn- och utbildningsförvaltningen
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Plan för strategisk lokalresursplanering 2023–2024
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att
1.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna bifogad
lokalbehovsutredning och bifoga den till kommunens Plan för strategisk
lokalresursplanering 2023–2024.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att skol- och förskolemiljöerna i
kommunens verksamheter är hållbara och tillgängliga, samt att de håller en hög
kvalitet som främjar utveckling, lärande och välbefinnande.
Som en del av Vingåkers kommuns lokalförsörjningsprocess görs en samlad
bedömning av vilka lokalbehov som finns, för att nämnden ska kunna ta det ansvaret.
Barn- och utbildningsnämnden bedömer att lokalbehoven bör prioriteras så här:
1. Slottsskolan F-6

•
•
•
•

Platsbristen behöver åtgärdas.
Skolans matsal är underdimensionerad och köket behöver renoveras.
Det saknas musiksal, textilslöjdsal, samt lokaler för fritidshem.
Det finns betydande brister i de befintliga lokalerna när det gäller både inom- och
utomhusmiljön. Det finns därför behov av ytterligare renovering av lokalerna.

2. Sävstaskolan

Det finns behov av renovering av vissa utrymmen, och av delar av skolans
ventilationssystem.
3. Sjöstugans förskola – Marmorbyn
Beläggningen på Sjöstugans förskola i Marmorbyn börjar närma sig maximum,

och ett eventuellt ökat behov av förskoleplatser måste mötas.
4. Utegårdar

Fler skolor och förskolor har utegårdar som har behov av renovering. Arbetet med
detta har påbörjats vid Baggetorps förskola och Slottsskolan F-6, och det är nu
angeläget att det fortsätter, särskilt vid Lindgårdens förskola i Österåker och
Sjöstugans förskola i Marmorbyn.

71

vingaker.se

2 (9)

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
Som en del av kommunens lokalförsörjningsprocess skall varje verksamheterna
genomföra en inventering av sina behov framöver och samla resultatet i en
lokalbehovsutredning.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen anser att Barn- och utbildningsnämndens lokalbehovsutredning speglar
verksamheternas behov och innehåller en korrekt prioritering av behoven.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet i sig innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

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

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

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

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

I linje med Vingåkers landsbygdsstrategi
tar de prioriterade behoven i
utredningen sikte på att öka
likvärdigheten mellan de lokaler
skolväsendets verksamheter disponerar i
kommunen.

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

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.
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Genom utredningen kan kommunens möjligheter att
säkerställa att alla lokaler som skolväsendets
verksamheter disponerar möter lagkraven förbättras.
Det ökar i sin tur möjligheterna för att alla barn och
elever i Vingåker kan ges goda förutsättningar för en
likvärdig utbildning som leder till hög
måluppfyllelse.
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☒

Nej ☐

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

Barn och elever i kommunens utbildningsverksamheter, nu och i framtiden.

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

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

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

Det går helt i linje med barnets bästa att säkerställa att de lokaler barn och
elever får sin utbildning i, möter de lagkrav som gäller för lokaler.
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Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att skol- och förskolemiljöerna i kommunens
verksamheter är hållbara och tillgängliga, samt att de håller en hög kvalitet som främjar utveckling,
lärande och välbefinnande.
Som en del av Vingåkers kommuns lokalförsörjningsprocess görs i denna utredning en samlad
bedömning av vilka lokalbehov som finns för att nämnden ska kunna ta det ansvaret. Bedömningen
utgår från en nulägesbeskrivning av verksamheternas lokaler samt en prognos för barn- och elevantal.
Barn- och utbildningsnämnden bedömer att lokalbehoven bör prioriteras enligt följande:
1. Slottsskolan F-6

Platsbristen behöver åtgärdas.
Skolans matsal är underdimensionerad och köket behöver renoveras.
Det saknas musiksal, textilslöjdsal, samt lokaler för fritidshem.
Det finns betydande brister i de befintliga lokalerna när det gäller både inom- och utomhusmiljön.
Det finns därför behov av ytterligare renovering av lokalerna.
2. Sävstaskolan

Det finns behov av renovering av vissa utrymmen, och av delar av skolans ventilationssystem.
3. Sjöstugans förskola – Marmorbyn
Beläggningen på Sjöstugans förskola i Marmorbyn börjar närma sig maximum, och åtgärder kan

därför behövas för att kunna möta ett eventuellt ökat behov av förskoleplatser.
4. Utegårdar

Fler skolor och förskolor har utegårdar som har behov av renovering. Arbetet med detta har
påbörjats vid Baggetorps förskola och Slottsskolan F-6, och det är nu angeläget att det fortsätter,
särskilt vid Lindgårdens förskola i Österåker och Sjöstugans förskola i Marmorbyn.
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1

Inledning

Strategisk lokalresursplanering innebär att aktivt försöka förutse behovet av lokaler och kontinuerligt
anpassa lokalbeståndet till förväntat behov. Arbetet med lokalförsörjning i Vingåkers kommun följer
processen nedan.

2

Behovsbedömning

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att skol- och förskolemiljöerna i kommunens
verksamheter är hållbara och tillgängliga, samt att de håller en hög kvalitet som främjar utveckling,
lärande och välbefinnande. Här görs en samlad bedömning av vilka lokalbehov som finns för att
nämnden ska kunna ta det ansvaret, och bedömningen utgår från den prognos för barn- och elevantal
och den nulägesbeskrivningen som finns i efterföljande avsnitt.
Lokalbehoven i förskola och skola går inte enbart att beskriva i antal, metrar och kronor. Behoven är
beroende av de behov de specifika barn har som går i den aktuella verksamheten, vid varje givet
ögonblick. Det finns en stark relation mellan barn och elevers lärande och den fysiska miljön, och de
ändamålsenliga lokaler som föreskrivs av skollagen behöver utformas i linje med läroplanens mål och
värderingar.
Detta medför att det finns ett övergripande behov av att alla lokaler som Barn- och
utbildningsnämnden bedriver verksamhet i för barn och elever, är flexibla. På samma sätt som barnoch elevgrupper varierar behöver lokalerna kunna varieras.

2.1

Lokaler 2022–2027

Antal enheter per enhetstyp

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Förskoleklass och grundskola F-6

4

4

4

4

4

4

Grundskola 7–9

1

1

1

1

1

1

Fritidshem

4

4

4

4

4

4

Förskola

11

11

10*

9**

9

9

Central elevhälsa

1

1

1

1

1

1

Kulturskola

1

1

1

1

1

1

Förvaltningskansli

1

1

1

1

1

1

* Detta förutsätter att den beslutade förskolan i södra centralorten öppnas, och ersätter Grändens och Södergårdens förskolor.
** Detta förutsätter att den beslutade förskolan i norra centralorten öppnas, och ersätter Slottets och Satellitens förskolor.
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2.2
Förskoleklass, grundskola och fritidshem
I skollagens andra kapitel (2010:800) beskrivs att huvudmannen ansvarar för att de lokaler och den
utrustning som behövs för att syftet med utbildningen skall kunna uppfyllas finns.1 Vidare beskrivs
syftet med utbildningen bland annat som att hänsyn ska tas till barns och elevers olika behov, och att
barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska
vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.2
2.2.1

Högsjö skola och fritidshem

I dagsläget är barn- och elevantalet vikande i Högsjö. Det finns tomter till salu på orten men ingen
större byggnation har skett som indikerar en kommande en ökning av barn- och elevantalet.
Nulägesbeskrivningen visar att förskoleklass, grundskola och fritidshem i Högsjö bedrivs i lokaler
som är förhållandevis kostsamma satta i relation till antalet elever, jämfört med andra liknande enheter
i kommunen.
Det saknas också salar som anpassats för särskilda ämnen, exempelvis hemkunskap och slöjd. Detta
försvårar möjligheterna att tillhandahålla de lokaler och den utrustning som behövs för att syftet med
utbildningen skall kunna uppfyllas.
Skicket på lokalerna är över lag bra, men utomhus behöver bristen på fungerande förvaring hanteras.
2.2.2

Marmorbyns skola och fritidshem

Beslut är fattat om bygge av ny skola vilket förväntas innebära att ändamålsenliga lokaler kommer att
finnas.
Omklädningsrum och duschar vid idrottshallen behöver dock rustas upp, och eftersom skolköket som
används idag inte är godkänt behöver detta hanteras.
2.2.3

Slottsskolan F-6 och Slottets fritidshem

Det råder idag stor platsbrist i skolan och barn- och elevprognosen indikerar att det är i den norra delen
av centralorten, där Slottsskolan F-6 ligger, som antalet barn och elever kan komma att öka mest
utifrån de byggplaner som finns. Detta innebär att det finns stora behov av att åtgärda
utrymmesbristen, i första hand för att de barn- och elever som går i skolan och fritidshemmet idag ska
kunna få sin utbildning i lämpliga och ändamålsenliga lokaler, och i andra hand för att kunna ta emot
de barn som eventuellt flyttar till den norra delen av centralorten. Ytterligare en faktor som
understryker behovet av utökat utrymme är att det i dagsläget saknas lokaler för en förberedelsegrupp
på Slottsskolan F-6.
Skolans matsal är underdimensionerad och köket behöver renoveras.
Det saknas musiksal, textilslöjdsal, samt lokaler för fritidshem.
Det finns betydande brister i de befintliga lokalerna när det gäller både inom- och utomhusmiljön. Det
finns därför behov av ytterligare renovering av lokalerna.
2.2.4

Sävstaskolan och Sävsta fritidshem

Det råder inte akut utrymmesbrist i Sävstaskolans lokaler och det finns inget som indikerar att antalet
barn och elever förväntas förändras i någon större utsträckning.
Det finns behov av renovering av vissa utrymmen, och av delar av skolans ventilationssystem.

1
2

2 kap. 35 §. SFS 2010:800. Skollag.
1 kap. 4 §. SFS 2010:800. Skollag.
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2.2.5

Slottsskolan 7–9

Prognosen av barn och elever indikerar totalt sett att antalet barn och elever kan förväntas öka något de
kommande åren, särskilt vid ökat byggande och ökat flyktingmottagande. Då kommunen bara har en
högstadieskola är det av största vikt att det finns marginaler att variera lokalerna utifrån de aktuella
elevgrupper som går i skolan vid varje givet tillfälle.
I dagsläget utgörs många av skolans salar av små rum som är beräknade för cirka 14–15 elever. Detta
minskar graden av flexibilitet av lokalerna och därför finns behov av att undersöka möjligheterna till
att förändra detta. En möjlighet skulle kunna vara att slå samman två mindre rum till ett större.
Skicket på skolbyggnaden är i övrigt gott.
2.3
Förskola
Förskolans lokaler ska vara ändamålsenliga vilket bland annat betyder att lokalens storlek och
utformning ska stödja förskolans uppdrag som pedagogisk verksamhet. Lokalerna behöver också vara
av en storlek som är tillräcklig för att huvudmannen ska kunna ta ansvar för att förskolans barngrupper
har en lämplig sammansättning och storlek.3
I flera av Vingåkers förskolor är barngrupperna större än önskat, och det leder till sämre arbetsmiljö
för både barn och vuxna. Det leder också till mindre tid för varje barn med pedagogerna, sämre
ljudmiljö, sämre luftkvalitet, ökad smittspridning, högre tempo, stressig miljö, och ökad sjukfrånvaro
för både barn och vuxna. Även om det är fler faktorer än barngruppsstorleken som påverkar
ovanstående aspekter av förskolan, kvarstår faktum att dagens storlek på barngrupperna i Vingåkers
kommun ofta överstiger Skolverkets riktmärken. Detta är ett exempel på hur utrymmesbrist direkt kan
påverka barnen i kommunens förskolor.
Platsbrist

Om man bortser från barngruppernas storlek förväntas de beslutade nybyggena av två förskolor
innebära att behovet av förskoleplatser de kommande åren kan mötas. Den höga beläggningsgraden på
bland annat Slottets förskola och Södergårdens förskola förväntas åtgärdas genom nybyggnationen.
Nulägesbeskrivningen visar dock att beläggningen på Sjöstugans förskola i Marmorbyn börjar närma
sig maximum, och åtgärder kan därför behövas för att kunna möta ett eventuellt ökat behov av
förskoleplatser där, till följd av husbyggen och inflytt. Det är också nödvändigt att säkra tillgången på
platser i Baggetorps förskola, då platsbristen i Marmorbyn i förlängningen kan ge effekter på
beläggningen även i Baggetorp. Detta genom att vårdnadshavare som nekas plats i Marmorbyn på
grund av platsbrist kan komma att välja Baggetorps förskola i andra hand.
Utrymmesbrist

Flera av förskolorna saknar tillräckliga personalutrymmen, bland annat Baggetorps förskola.
Bristande lokalstatus

Förskolelokalernas skick är över lag bra. Det renoveringsbehov som finns berör Ålands förskola där
fönster behöver bytas ut och det är buller i lokalerna. Även Baggetorp har behov av åtgärder för att
förbättra lokalernas skick.
2.3.1

Kulturskola

Vingåkers kulturskola har behov av stora lokaler för att kunna bedriva undervisning i dans, drama,
bild och form samt orkester. Det finns också behov av förbättrad ventilation i vissa delar av de
befintliga lokalerna.
3

9 kap. 8§. SFS 2010:800. Skollag.

6

86

2.4
Prioritering av behov
Barn- och utbildningsnämnden bedömer att lokalbehoven bör prioriteras enligt följande:
1. Slottsskolan F-6

Platsbristen behöver åtgärdas.
Skolans matsal är underdimensionerad och köket behöver renoveras.
Det saknas musiksal, textilslöjdsal, samt lokaler för fritidshem.
Det finns betydande brister i de befintliga lokalerna när det gäller både inom- och utomhusmiljön.
Det finns därför behov av ytterligare renovering av lokalerna.
2. Sävstaskolan

Det finns behov av renovering av vissa utrymmen, och av delar av skolans ventilationssystem.
3. Sjöstugans förskola – Marmorbyn
Beläggningen på Sjöstugans förskola i Marmorbyn börjar närma sig maximum, och åtgärder kan

därför behövas för att kunna möta ett eventuellt ökat behov av förskoleplatser där, till följd av
husbyggen och inflytt.
4. Utegårdar

Fler skolor och förskolor har utegårdar som har behov av renovering. Arbetet med detta har
påbörjats vid Baggetorps förskola och Slottsskolan F-6, och det är nu angeläget att det fortsätter,
särskilt vid Lindgårdens förskola i Österåker och Sjöstugans förskola i Marmorbyn.

3

Prognos barn- och elevantal

I detta avsnitt beskrivs de antaganden som utgör grund för bedömningen av lokalbehov som görs i
nästa avsnitt.
Som underlag för prognosen används en övergripande befolkningsprognos, uppgifter om
nybyggnationer av bostäder i kommunen, samt uppgifter om förväntad migration.
3.1
Trendbaserad befolkningsprognos
Den trendbaserade befolkningsprognosen från Statisticon utgår från antalet personer som är
folkbokförda i kommunen per den sista december varje år. De som bor i kommunen men inte är
folkbokförda här, till exempel asylsökande, ingår inte i underlaget.
Prognosen beräknar att den totala folkmängden i Vingåkers kommun kommer att minska med 591
invånare, från 9 144 till 8 553 personer, under prognosperioden 2020–2035.4 Diagrammen nedan visar
prognosen för barn- och elevantal, och den baseras på siffror ur Statisticons prognos från 2019 då den
innehåller de tabeller som behövs för just denna prognos.5

4

Statisticon Statistics and Research, Befolkningsprognos 2021–2035, Vingåkers kommun, Trendbaserad
framskrivning (Uppsala: Statisticon Statistics and Research, 2021).
5

Statisticon Statistics and Research, Prognos 2019–2033 Vingåkers kommun, Demografisk framskrivning med
trendbaserad framskrivning av inflyttare (Uppsala: Statisticon Statistics and Research, 2019), tabell 7A.
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3.1.1

Förskoleklass, grundskola och fritidshem

PROGNOS ELEVANTAL 2022-2028
450
400
350
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150
100
50
0

3.1.2

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Åk F-3

423

423

418

411

405

402

391

Åk 4-6

317

307

328

322

324

311

316

Åk 7-9

318

325

323

327

320

337

332

Förskola

PROGNOS BARNANTAL 2022-2028
600
500
400
300
200
100
0

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1-2 år

181

179

177

175

175

173

173

3-5 år

301

296

279

277

275

273

272

Summa

482

475

456

452

450

446

445

3.2
Byggplaner för bostadshus
I tabellen nedan visas antalet bostäder som enligt kommunens planer förväntas färdigställas respektive
år under prognosperioden.6

Utifrån ovanstående tabell kan man se att kommunen har förväntningar om ett ökat antal
nybyggnationer av bostäder de kommande åren. Särskilt höga siffror anges för åren 2022–2025, vilket
bland annat beror på det planlagda bostadsområdet vid Säfstaholms slott. Området planeras bebyggas
av både småhus och flerbostadshus, och den nya förskola som ska byggas i centralortens norra del
kommer också ligga där.
6

Statisticon Statistics and Research, Prognos 2021–2030 Vingåkers kommun, Baserad på kommunens
byggplaner för perioden, (Uppsala: Statisticon Statistics and Research, 2021), tabell 3.
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Slutsatsen av dessa byggplaner är att fler barn och elever än de som ingår i Statisticons
befolkningsprognos ovan kan förväntas de kommande åren. Detta gäller särskilt de närmsta fem åren,
och det gäller särskilt den norra delen av centralorten.
3.3
Migration
Vingåkers kommun har en lång tradition av att ta emot människor på flykt och människor som söker
asyl i Sverige. År 2015 var Vingåker en av de kommuner som tog det allra största ansvaret för
mottagandet, och i takt med att antalet människor som kommit till Sverige har minskat är även
Vingåkers mottagande minskat.
Nu, i mars 2022, är det svårt att förutsäga hur migrationen till Sverige, och Vingåkers kommun,
kommer att se ut den kommande tiden. Till följd av kriget mellan Ryssland och Ukraina har
Migrationsverket utökat antalet platser i Sveriges mottagningssystem och EU:s ministerråd har
aviserat att man i närtid kan komma att aktivera det så kallade massflyktsdirektivet när det gäller
ukrainska medborgare på flykt. Om ett sådant beslut tas, innebär det att ukrainare får samma
rättigheter oavsett vilket EU-land de hamnar i, och då har de rätt till bland annat skydd, boende, skola,
sjukvård och arbetstillstånd. Ukrainare behöver i det läget inte söka asyl för att få skydd, och skyddet
gäller först i ett år men kan förlängas till tre år.
För tillfället finns ingen information om vad detta kommer innebära för landets kommuner. Till följd
av det finns inga prognoser om hur många barn och elever som kan komma till Vingåkers kommun på
grund av kriget, och som därmed kan komma att behöva förskola och skola de kommande åren. Det är
ändå viktigt att ha med denna information i kommunens arbete med lokalförsörjning, då behoven
snabbt kan komma att förändras.
3.4

Övriga faktorer som kan påverka barn- och elevantal

3.4.1

Utredning om lokal resurs- och grundsärskola

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 i stället aktuella elever i skolan i
Katrineholms kommun.
Vid sitt sammanträde 2021-12-15 beslutade Barn- och utbildningsnämnden att uppdra åt förvaltningen
att utreda förutsättningarna för att starta och driva en resurs- och grundsärskola i Vingåkers kommun.
Utredningen ska genomföras 2022 och i det fall den påvisar goda förutsättningar för Vingåkers
kommun att driva en resurs- och grundsärskola kan detta komma att öka antalet barn- och elever i
kommunens verksamhet. Det kommer också medföra ett behov av lokaler för resurs- och
grundsärskolan.
3.4.2

Utredning av förändrad F-6-organisation

Under 2020 genomfördes en utredning på Barn- och utbildningsnämndens uppdrag som syftade till att
förbättra elevernas måluppfyllelse, öka skolornas likvärdighet samt främja integrationen i kommunen.
Utredningen undersökte möjligheterna att förändra organisationen av F-6-verksamheterna i
centralorten, från att utgöras av två F-6 skolor till att i stället vara en F-3-skola och en 4–6-skola.
Denna fråga kan komma att tas upp igen, och i det fall en omorganisering genomförs kommer detta
kunna påverka antalet barn och elever i skolorna, vilket kan medföra förändrade lokalbehov.

9

89

4

Referenser

SFS 2010:800. Skollag.
Statisticon Statistics and Research, Prognos 2019–2033 Vingåkers kommun, Demografisk
framskrivning med trendbaserad framskrivning av inflyttare (Uppsala: Statisticon Statistics and
Research, 2019).
Statisticon Statistics and Research, Prognos 2019–2025 Vingåkers kommun, Demografisk
framskrivning med trendbaserad framskrivning av inflyttare (Uppsala: Statisticon Statistics and
Research, 2019).
Statisticon Statistics and Research, Prognos 2021–2030 Vingåkers kommun, Baserad på kommunens
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Bilaga – nulägesbeskrivning

5

Här sammanställs aktuell information om befintliga lokaler: kostnader, kapacitet och status. Här
beskrivs också de byggnationer av lokaler för förskole- och skolverksamhet som har beslutats eller
påbörjats i kommunen.
Fördelningsnyckel
Flera av nämndens enheter finns i lokaler vars hyresavtal sammanfattar flera verksamheters lokaler i
ett och samma avtal. Nämnden betalar därmed en total summa för enhetens alla lokaler, och det
framgår inte hur stor andel av hyresavgiften som utgörs av de olika verksamheterna.
För att kunna beskriva var och en av de verksamheter som ingår i ett avtal var för sig, har
fördelningsnycklar använts. I barn- och utbildningsnämndens budget är lokalkostnaderna uppdelade
enligt en fördelningsnyckel som gör det möjligt att tillskriva specifika verksamheter både kostnader
och ytor. Den fördelningsnyckeln används även i denna plan. Som exempel visas här
fördelningsnyckeln för Marmorbyns verksamheter:
Fördelningsnyckel
Marmorbyn
Skola

0,71

Fritidshem

0,08

Förskola

0,22

Summa

1,00

Kostnadsberäkning
För alla lokaler som barn- och utbildningsnämnden hyr för sina verksamheter betalas hyreskostnader.
Utöver de faktiska hyreskostnaderna inkluderas även driftskostnader för el, vatten och avlopp, värme,
varmvatten, ventilation, snöröjning och sandning, visst löpande underhåll, samt visst planerat
underhåll i kostnadsberäkningen.
För enkelhetens skull benämns de totala kostnaderna för ovanstående poster som hyreskostnad, i
denna plan. Den summa som anges för hyreskostnad är den summa som fastighetsägaren fakturerar
nämnden för hyra av lokalen.
Kapacitetsbedömning
En kapacitetsbedömning görs för att värdera hur stor volym av en verksamhet en viss lokal kan
inrymma, till exempel hur många elever en skola eller ett fritidshem kan ta emot.
Genom att ta fram samma typer av nyckeltal för alla enheter kan jämförelser mellan lokalerna göras.
På så sätt kan likvärdigheten för de barn, elever och personal som arbetar i de olika lokalerna
undersökas.
I denna nulägesbeskrivning innehåller kapacitetsbedömningen bland annat följande nyckeltal:
•
•
•
•

Totala antalet barn eller elever som kan tas emot i enheten
Lokalyta per elev vid nuvarande beläggning
Lokalhyra per kvadratmeter
Lokalhyra per elev vid olika beläggningsnivåer

Genom att använda nyckeltal får vi en indikation om lokalernas effektivitet. Utifrån denna indikation
kan vi sedan göra en bedömning av om och hur lokalbeståndet behöver förändras.
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Kapacitetsbedömning av grundskolornas lokaler

Kapacitetsbedömningen av grundskolorna görs genom att varje enhets lokalarea, hyreskostnad samt
antalet personer som tillåts i lokalen utifrån ventilationen används för att ta fram nyckeltal för
enheterna.
Kapacitetsbedömning av fritidshemmens lokaler

När det gäller fritidshemmen bedrivs verksamheten ofta i lokaler där det under annan tid på dagen
bedrivs undervisning. Det är också ofta som verksamheten bedrivs utomhus, i idrottshallen eller i
andra utrymmen i skolan.
Utifrån detta är det svårt att värdera hur stor volym av fritidshemsverksamhet en viss lokal kan
inrymma eftersom vi i många fall inte har någon reell yta att relatera antalet barn som är inskrivna i
fritidshemmet till. Därför har inga jämförelser utifrån olika beläggningsgrader inkluderats i denna
rapport när det gäller fritidshemsverksamheten.
Kapacitetsbedömning av förskolornas lokaler

När det gäller förskolan är nyckeltalen för förskolorna kopplade till uppsatta mål för gruppstorlek.
Genom att utgå från de tre begreppen maximal beläggning, medelbeläggning och minimibeläggning
kan en bild av varje förskola skapas och jämförelser mellan de olika förskolorna kan göras. Begreppen
motsvarar följande antal barn:
1–3 år

3–5 år

1–5 år

Maximal beläggning

18

23

21

Medelbeläggning

15

18

15

Minimibeläggning

12

15

12

Den maximala beläggningens barnantal utgår från det barnantal som historiskt sett har tillämpats som
maximalt barnantal i Vingåkers kommun.
Minimibeläggningen utgår från det övre gränsvärdet av Skolverkets rekommendationer, som finns i
kommentartexten i Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan.
Medelbeläggningen utgörs av en medelväg mellan de två ytterligheter som de övriga begreppen utgör.
Det är viktigt att poängtera att kapacitetsbedömningen av verksamheternas lokaler enbart relaterar till
hur stor volym av en verksamhet en viss lokal kan inrymma, utifrån förutbestämda kriterier såsom
lokalyta, ventilationskapacitet eller gruppstorlek. Kapacitetsbedömningen säger därmed inget om
vilken kvalitet denna volym av verksamhet håller. För att undersöka vilken kvalitet en verksamhet
håller vid olika beläggningsgrader krävs en annan typ av undersökning.
Nuvarande beläggning i denna rapport

I denna plan beskrivs nuvarande beläggning i relation till den maximala beläggningsgraden. Det
innebär att beskrivningen relaterar det nuvarande antalet barn som är inskrivna i verksamheten till det
maximala antalet barn enligt den maximala beläggningsgraden.
Statusbeskrivning
I statusbeskrivningen redogörs för lokalernas aktuella fysiska och tekniska status. Detta görs utifrån
resultat av fysiska skyddsronder samt eventuella myndighetsförelägganden.
För att beskriva lokalernas status inkluderas också en intervjusammanfattning av respektive lokals
brukare. Syftet med detta är att redovisa lokalbrukarnas uppfattning av lokalernas status, och hur väl
lokalerna motsvarar brukarnas behov. I denna plan är det rektorerna för kommunens förskolor, skolor
och fritidshem som har intervjuats.
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5.1

Förskoleklass och grundskola
Antal enheter
per enhetstyp

Antal elever
per enhetstyp

Förskoleklass och grundskola F-6

4

712

Fritidshem

4

308

Grundskola 7–9

1

269

Läsår 21/22

5.1.1

Högsjö skola

Högsjö skola 21/22
Årskurs

Antal klasser

Antal elever

Förskoleklass

1

6

Åk 1

1

11

Åk 2

1

5

Åk 3

1

7

Åk 4

1

7

Åk 5

1

9

Åk 6

1

11

Summa

7

56

Fördelningsnyckel
Högsjö
Verksamhet

Andel

Skola

0,65

Fritidshem

0,15

Förskola

0,2

Kostnadsberäkning
Högsjö skola
Total lokalhyra år 2022
Total lokalyta
Lokalhyra per kvadratmeter
Lokalhyra per elev vid nuvarande beläggning

1 252 836
2 252
556
22 372
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Kapacitetsbedömning
Högsjö skola
Totala antalet elever som kan tas emot

124

Antal inskrivna elever

56

Nuvarande beläggning

45%

Lokalyta per elev vid nuvarande beläggning

40

Statusbeskrivning
Högsjö skola har renoverats och arbetet har färdigställts under februari 2022. Samtliga fyra klassrum
har nu fått nytt golv, målats, och ny skåpinredning.
Skolans korridorer är ännu inte iordninggjorda, men där behövs förmodligen enbart spackling och
målning. Även skolans matsal och personalutrymme skulle behöva fräschas upp.
Det finns utrymmesbrister, till exempel används ett grupprum som slöjdlokal vilket är alldeles för litet.
Utomhus saknas fungerande förråd för förvaring av exempelvis cyklar, hopprep och rockringar. Det
befintliga förrådet står på en undanskymd, och därmed olämplig, plats på skolgården.7
5.1.2

Marmorbyns skola

Marmorbyns skola 21/22
Årskurs

Antal klasser

Antal elever

Förskoleklass

1

18

Åk 1

1

18

Åk 2

1

13

Åk 3

1

23

Åk 4

1

13

Åk 5

1

14

Åk 6

1

9

Summa

7

108

Fördelningsnyckel
Marmorbyn
Verksamhet

Andel

Skola

0,7

Fritidshem

0,1

Förskola

0,2

Summa

1

7

Skoglund, Fredrik; Rektor för Högsjö skola och fritidshem. Intervju 2022-02-10.
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Kostnadsberäkning
Marmorbyns skola
Total lokalhyra år 2022

1 316 905

Total lokalyta

1 634

Lokalhyra per kvadratmeter

806

Lokalhyra per elev vid nuvarande beläggning

12 194

Kapacitetsbedömning
Marmorbyns skola
Totala antalet elever som kan tas emot

170

Antal inskrivna elever

108

Nuvarande beläggning

64%

Lokalyta per elev vid nuvarande beläggning

15

Statusbeskrivning
Omklädningsrum och duschar vid idrottshallen behöver rustas upp.
Skolköket är inte godkänt.
Kapaciteten i både skolkök och matsalen behöver bli större. 8

5.1.3

Slottsskolan F-6

Slottsskolan F-6 21/22
Årskurs

8

Antal klasser

Antal elever

Förskoleklass

1

27

Åk 1

2

54

Åk 2

2

31

Åk 3

2

45

Åk 4

2

31

Åk 5

2

40

Åk 6

1

28

Summa

12

257

Dreger-Eriksson, Kerstin; Rektor för Marmorbyns skola och fritidshem. Intervju 2022-02-10.
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Fördelningsnyckel
Slottsskolan F-6
Verksamhet

Andel

Skola

0,8

Fritidshem

0,1

Förskola

0,1

Summa

1

Kostnadsberäkning
Slottsskolan F-6
Total lokalhyra år 2022
Total lokalyta

1 777 211
3 449

Lokalhyra per kvadratmeter
Lokalhyra per elev vid nuvarande beläggning

515
6 915

Kapacitetsbedömning
Slottsskolan F-6
Totala antalet elever som kan tas emot

382

Antal inskrivna elever

257

Nuvarande beläggning

67%

Lokalyta per elev vid nuvarande beläggning

13

Statusbeskrivning
Vingåkers kommunfastigheter genomför en utredning av skolans luft och ventilation eftersom flera
medarbetare har upplevt hälsoproblem som kopplas till detta. Vi väntar fortfarande på resultatet av
utredningen, och till dess att det kommer behövs luftfuktare i fastigheten för att motverka den torra
luften.
Det är svårt att få ned temperaturen inomhus så många lokaler blir för varma.
När det gäller buller och ljuddämpning fungerar detta i stort sett bra i klassrummen. I matsalen samt
flera grupprum, personallokaler och korridorer behöver ljudmiljön däremot förbättras.
Det råder stor utrymmesbrist i skolan. Bland annat saknas:
•
•
•
•
•

Slöjd- och musiksalar
Konferens-/mötesrum
Arbetsplatser för personal.
Huvudentré
Plats för inrymning

Några klassrum kommer renoveras under sommaren 2022, bland annat det klassrum man får tillbaka
av förskolan. Det finns dock en stor oro för att klassrummen inte räcker till för undervisningen nästa
läsår.
Skolans utemiljö är sliten, till exempel bollplank, gräsmattor och häckar.
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Byggnaden är låg, har ett platt tak och stuprör cirka var 10 meter. Det gör att man lätt kan kasta saker
upp saker på taket, klättra upp på taket och kasta ned saker från taket. Detta utgör en fara för både barn
och vuxna.
Det saknas solskydd, så när solen lyser på sommaren går det inte att få skugga någonstans på
skolgården.
Det är bekymmersamt att parkeringsplatsen är instängd på skolområdet. Det är otydligt var barn ska
vara och var bilar ska parkeras. Det är särskilt svårt när vårdnadshavare kör till och från skolan för att
lämna och hämta sina barn.9

5.1.4

Sävstaskolan

Sävstaskolan 21/22
Årskurs

Antal klasser

Antal elever

Förskoleklass

2

41

Åk 1

2

39

Åk 2

3

55

Åk 3

2

38

Åk 4

2

42

Åk 5

1

29

Åk 6

2

47

Summa

14

291

Fördelningsnyckel
Sävstaskolan
Verksamhet

Andel

Skola

0,8

Fritidshem

0,2

Förskola

0,0

Summa

1

Kostnadsberäkning
Sävstaskolan
Total lokalhyra år 2022
Total lokalyta
Lokalhyra per kvadratmeter
Lokalhyra per elev vid nuvarande beläggning

9

2 635 400
4 816
547
9 056

Axelsson, Maria; Rektor för Slottsskolan F-6 och Slottets fritidshem. Intervju 2022-02-15.
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Kapacitetsbedömning
Sävstaskolan
Totala antalet elever som kan tas emot

333

Antal inskrivna elever

291

Nuvarande beläggning

87%

Lokalyta per elev vid nuvarande beläggning

17

Statusbeskrivning
Skolans korridorer är i dåligt skick och det rinner in fukt från tak då och då. Det syns i korridorer och i
slöjdsalen.
Ventilationer behöver åtgärdas i två klassrum på nedre plan. Luften från ventilationssystemet är för
kall, och elementen är kalla
I Atlashuset (baracken) är ytskikten slitna.
Det saknas fortfarande en del saker utomhus som skolan har blivit lovad.
En utrymningstrappa till idrottshallen vittrar sönder och utgör en fara för både barn och vuxna.10

5.1.5

Slottsskolan 7–9

Slottsskolan 7-9 21/22
Årskurs

Antal klasser

Antal elever

7

4

81

8

4

93

9

4

95

Summa

12

269

Kostnadsberäkning
Slottsskolan 7–9
Total lokalhyra
Total lokalyta
Lokalhyra per kvadratmeter
Lokalhyra per elev vid nuvarande beläggning

10

6 485 977
7 436
872
24 111

Torssander, Susanne; Rektor för Sävstaskolan och Sävsta fritidshem. Intervju 2022-02-16.
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Kapacitetsbedömning
Slottsskolan 7–9
Totala antalet elever som kan tas emot

400

Antal inskrivna elever

269

Nuvarande beläggning

67%

Lokalyta per elev vid nuvarande beläggning

28

Statusbeskrivning

Det saknas fungerande solskydd.
Det är problem med eluttag i NO-salen, säkringarna går.
Sophanteringen fungerar fortfarande inte eftersom det saknas soprum.
Många av klassrummen är för små för skolans klasser.11

5.2

Fritidshem

5.2.1

Högsjö fritidshem

Kostnadsberäkning
Högsjö fritidshem
Total lokalhyra per år SEK
Lokalhyra per elev vid nuvarande beläggning

289 675
9 344

Kapacitetsbedömning
Högsjö fritidshem
Totala antalet elever som kan tas emot
Antal inskrivna elever
Nuvarande beläggning

5.2.2

124
31
25%

Marmorbyns fritidshem

Kostnadsberäkning
Marmorbyns fritidshem
Total lokalhyra per år SEK
Lokalhyra per elev vid nuvarande beläggning

11

155 380
2 679

Karlsson, Magnus; Rektor för Slottsskolan 7–9. Intervju 2022-02-10.
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Kapacitetsbedömning
Marmorbyns fritidshem
Totala antalet elever som kan tas emot
Antal inskrivna elever
Nuvarande beläggning

5.2.3

170
58
34%

Slottets fritidshem

Kostnadsberäkning
Slottets fritidshem
Total lokalhyra per år SEK
Lokalhyra per elev vid beläggningsnivå 80 %

155 380
508

Kapacitetsbedömning
Slottets fritidshem
Totala antalet elever som kan tas emot

382

Antal inskrivna elever

105

Nuvarande beläggning

27%

Statusbeskrivning
Fritidshemmets verksamhet bedrivs i klassrum vilket gör att det blir rörigt, stökigt och ofokuserat.
Det saknas täckning för mobil och wifi.
De fyra olika elevgrupperna är i lokaler som inte ligger samlat.12

5.2.4

Sävsta fritidshem

Kostnadsberäkning
Sävsta fritidshem
Total lokalhyra per år SEK
Lokalhyra per elev vid nuvarande beläggning

553 879
4 859

Kapacitetsbedömning
Sävsta fritidshem
Totala antalet elever som kan tas emot

333

Antal inskrivna elever

114

Nuvarande beläggning

34%

12

Axelsson, Maria; Rektor för Slottsskolan F-6 och Slottets fritidshem. Intervju 2022-02-15.
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5.3

Förskola

5.3.1

Baggetorps förskola

Kostnadsberäkning
Baggetorp
Total lokalhyra per år SEK

375 100

Total lokalyta m2

340

Lokalhyra per m2

1 103

Lokalhyra per barn vid nuvarande beläggning

10 419

Kapacitetsbedömning
Baggetorp
Totalt antal barn som kan tas emot

41

Antal inskrivna barn

36

Nuvarande beläggning
Lokalyta per barn vid nuvarande beläggning

88%
9

Statusbeskrivning
Personalutrymmena är i dåligt skick. Ett personalrum fungerar också som kontor, vilket försvårar
möjligheterna till enskilda samtal med exempelvis vårdnadshavare.13

5.3.2

Grändens förskola

Kostnadsberäkning
Gränden
Total lokalhyra per år SEK

816 847

m2

851

Lokalhyra per m2

960

Total lokalyta

Lokalhyra per barn vid nuvarande beläggning

12 763

Kapacitetsbedömning
Gränden
Totalt antal barn som kan tas emot

82

Antal inskrivna barn

64

Nuvarande beläggning
Lokalyta per barn vid nuvarande beläggning m2

13

78%
13

Gren, Agneta; Rektor för Baggetorps förskola. Intervju 2022-02-10.
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Statusbeskrivning
Beslut är fattat om bygge av ny förskola där Grändens verksamhet kommer att inrymmas.14

5.3.3

Källstugans förskola

Kostnadsberäkning
Källstugan
Total lokalhyra per år SEK

348 308

Total lokalyta m2

339

m2

1 027

Lokalhyra per

Lokalhyra per barn vid nuvarande beläggning

9 952

Kapacitetsbedömning
Källstugan
Totalt antal barn som kan tas emot

39

Antal inskrivna barn

35

Nuvarande beläggning

90%

Lokalyta per barn vid nuvarande beläggning m2

10

Statusbeskrivning
Förskolan är liten och utrymmena trånga, men skicket är godtagbart.15
5.3.4

Lindgårdens förskola – Österåker

Kostnadsberäkning
Lindgården
Total lokalhyra per år SEK

346 940

Total lokalyta m2

337

m2

1 029

Lokalhyra per

Lokalhyra per barn vid nuvarande beläggning

16 521

Kapacitetsbedömning
Lindgården
Totala antalet barn som kan tas emot

42

Antal inskrivna barn

21

Nuvarande beläggning
Lokalyta per barn vid nuvarande beläggning

14
15

50%
m2

16

Gren, Agneta; Rektor för Grändens förskola. Intervju 2022-02-10.
Ingberg, Ann-Louise; Rektor för Källstugans förskola. Intervju 2022-02-16.
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Statusbeskrivning
Det saknas utrymmen då personalrum och kontor är i samma rum. Det gör att det inte går att ha
professionella möten med exempelvis vårdnadshavare när andra medarbetare har rast.
Gården behöver rustas upp.16
5.3.5

Satellitens förskola

Kostnadsberäkning
Satelliten
Total lokalhyra per år SEK

96 000

m2

136

Lokalhyra per m2

706

Total lokalyta

Lokalhyra per barn vid nuvarande beläggning

6 400

Kapacitetsbedömning
Satelliten
Totala antalet barn som kan tas emot

15

Antal inskrivna barn

15

Nuvarande beläggning

100%

Lokalyta per barn vid nuvarande beläggning

9

Statusbeskrivning
Beslut är fattat om bygge av ny förskola där Satellitens verksamhet kommer att inrymmas.
5.3.6

Sjöstugans förskola – Marmorbyn

Kapacitetsbedömning
Sjöstugan
Total lokalhyra per år SEK

340 814

m2

362

Lokalhyra per m2

941

Total lokalyta

Lokalhyra per barn vid nuvarande beläggning

9 211

Kapacitetsbedömning
Sjöstugan
Totala antalet barn som kan tas emot

41

Antal inskrivna barn

37

Nuvarande beläggning
Lokalyta per barn vid nuvarande beläggning

16

90%
10

Gren, Agneta; Rektor för Lindgårdens förskola. Intervju 2022-02-10.
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Statusbeskrivning
Lokalerna är små och utrymmena trånga.
Utegården saknar möjlighet till skydd från solen.17
5.3.7

Skogsgläntans förskola – Högsjö

Kapacitetsbedömning
Skogsgläntan
Total lokalhyra per år SEK

385 487

Total lokalyta m2

693

m2

556

Lokalhyra per

Lokalhyra per barn vid nuvarande beläggning

16 062

Kapacitetsbedömning
Skogsgläntan
Totala antalet barn som kan tas emot

41

Antal inskrivna barn

24

Nuvarande beläggning
Lokalyta per barn vid nuvarande beläggning

59%
29

Statusbeskrivning
Det saknas inspringningsskydd till gungorna.18
5.3.8

Slottets förskola

Kostnadsberäkning
Slottet
Total lokalhyra per år SEK

222 150

Total lokalyta m2

431

m2

515

Lokalhyra per

Lokalhyra per barn vid nuvarande beläggning

4 628

Kapacitetsbedömning
Slottet
Totala antalet barn som kan tas emot

51

Antal inskrivna barn

48

Nuvarande beläggning
Lokalyta per barn vid nuvarande beläggning

17
18

94%
9

Ingberg, Ann-Louise; Rektor för Sjöstugans förskola. Intervju 2022-02-16.
Hamegård, Sarah; Rektor för Skogsgläntans förskola. Intervju 2022-02-16.
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Statusbeskrivning
Beslut är fattat om bygge av ny förskola där Slottets förskolas verksamhet kommer att inrymmas.

5.3.9

Södergårdens förskola

Kostnadsberäkning
Södergården
Total lokalhyra per år SEK

377 223

Total lokalyta m2

340

m2

1 109

Lokalhyra per

Lokalhyra per barn vid nuvarande beläggning

11 788

Kapacitetsbedömning
Södergården
Totalt antal barn som kan tas emot

32

Antal inskrivna barn

32

Nuvarande beläggning
Lokalyta per barn vid nuvarande beläggning

100%
11

Statusbeskrivning
Beslut är fattat om bygge av ny förskola där Södergårdens förskolas verksamhet kommer att
inrymmas.

5.3.10

Ålands förskola

Kostnadsberäkning
Åland
Total lokalhyra per år SEK

631 323

Total lokalyta m2

764

m2

826

Lokalhyra per

Lokalhyra per barn vid nuvarande beläggning

11 274

Kapacitetsbedömning
Åland
Totala antalet barn som kan tas emot

64

Antal inskrivna barn

56

Nuvarande beläggning
Lokalyta per barn vid nuvarande beläggning

88%
14
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Statusbeskrivning
Det är för hög bullernivå inomhus och byggnadens fönster behöver bytas.19

5.3.11

Äppellundens förskola

Kostnadsberäkning
Äppellunden
Total lokalhyra per år SEK

2 138 206

Total lokalyta m2

764

m2

2 799

Lokalhyra per

Lokalhyra per barn vid nuvarande beläggning

24 577

Kapacitetsbedömning
Äppellunden
Totala antalet barn som kan tas emot
Antal inskrivna barn
Nuvarande beläggning
Lokalyta per barn vid nuvarande beläggning

103
87
84%
9

Statusbeskrivning
Fogar mellan plastmattor har släppt och behöver åtgärdas.20

5.4
Kulturskolan
Kulturskolan bedriver sin verksamhet i lokaler som ligger i samma byggnad som Slottsskolan 7–9.
Statusbeskrivning

Kulturskolan saknar en stor lokal för vardera:
•
•
•
•

dansundervisning.
drama
bild och form
orkester

Av de 11 rum Kulturskolan förfogar över kan Kulturskolan bara använda åtta. När högstadiet lämnar
de tre rum som var avsedda att delas mellan Kulturskolan och Slottsskolan 7–9 är det för stort kaos för
att Kulturskolan ska kunna vara där. Det gör att Kulturskolans personal måste dela rum, så det saknas
alltså personalrum.
Det är problem med ventilationen, särskilt i ett av rummen. Ett alternativ till att förbättra ventilationen
är att göra det möjligt att öppna fönstret vilket inte går nu. Även de 10 undervisningsrummen behöver
öppningsbara fönster.

19
20

Ingberg, Ann-Louise; Rektor för Ålands förskola. Intervju 2022-02-16.
Hamegård, Sarah; Rektor för Äppellundens förskola. Intervju 2022-02-16.
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Utrymningsdörren kan inte öppnas inifrån, vilket Kulturskolan har behov av att kunna göra.
Det finns en sånglokal som används av orkestern. Därinne är det problem med ljud och akustik.
Sångrummet är byggt för maximalt 10 yngre personer, men där bedrivs körverksamhet vilket gör att
ventilationen inte räcker till.21 22
5.5

Beslutade och pågående nybyggnationer

5.5.1

Förskola i södra centralorten

Vid sitt sammanträde 2021-04-19 beslutade Kommunfullmäktige att kommunen ska bygga en ny
förskola som ska ersätta Gränden och Södergårdens förskolor och ha motsvarande sex avdelningar
(KF § 28/2021).
Beslutet innebär att upphandlingen ska göras av kommunen genom avrop från ramavtalet
"Förskolebyggnader 2018" hos Sveriges kommuner och regioner (SKR). Vingåkers
kommunfastigheter AB är byggherre och den som leverantören kommer att skriva avtal med.
Den nya förskolan ska inte medföra någon hyreshöjning för barn-och utbildningsnämnden.
5.5.2

Skola i Marmorbyn

Vid sitt sammanträde 2021-06-21 beslutade Kommunfullmäktige att ge Vingåkers Kommunfastigheter
AB i uppdrag att bygga en ny skola i Marmorbyn (KF § 53/2021).
Den nya skolbyggnaden ska tillsammans med befintliga byggnader inrymma lokaler för skola och
fritidshem för sju årskurser och investeringskostnaden för projektet får uppgå till högst 25,9 mkr.
Skolan ska vara färdigställd under 2022.
5.5.3

Förskola i norra centralorten

Vid sitt sammanträde 2022-02-07 beslutade Kommunfullmäktige att uppdra åt Vingåkers
Kommunfastigheter AB att bygga en ny permanent förskola med sex avdelningar i norra delen av
centralorten (KF § 15/2022).
Enligt beslutet ska förskolan placeras i det nya detaljplanerade bostadsområdet vid slottet, på
fastigheten Asen 2:8 och byggnaden ska vara klar att tas i bruk av barn- och utbildningsnämnden
snarast möjligt efter det att detaljplan för området vunnit laga kraft.
Investeringskostnaden för förskolan får uppgå till högst 32,5 mkr och Kommunfullmäktige beslutar att
den utökade hyreskostnaden samt tillkommande investeringsbehov för barn- och utbildningsnämnden
hanteras i samband med kommunfullmäktiges beslut i juni 2022 om kommunplan med budget 2023.
Den nya förskolan i centralortens norra del ska ersätta Satellitens och Slottets förskolor.

21
22

Sjöberg, Fred; Kulturskolechef. Intervju 2022-02-10.
Kristoffersson, Erik; Biträdande kulturskolechef. Intervju 2022-02-10.
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-03-23

BoU §

xx (xx)

BU 2021/227

Beslut om verksamhetsansvarig för den centrala
elevhälsan
Förslag till beslut
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Monika Holen, chef för den
centrala elevhälsan, till verksamhetschef för den medicinska och psykologiska
delen av elevhälsan i kommunal förskoleklass, grundskola samt gymnasieskolans
IM-program i Vingåkers kommun.
Sammanfattning av ärendet
Som vårdgivare för elevhälsan i Vingåkers kommun åligger det barn- och
utbildningsnämnden att utse en ansvarig för elevhälsans medicinska del.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-01-18
Beslutet skickas till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Chef för den centrala elevhälsan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

108

vingaker.se

1 (9)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-01-18
Handläggare

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

BU 2021/227

Beslut om verksamhetsansvarig för den centrala
elevhälsan
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Monika Holen, chef för den
centrala elevhälsan, till verksamhetschef för den medicinska och psykologiska
delen av elevhälsan i kommunal förskoleklass, grundskola samt gymnasieskolans
IM-program i Vingåkers kommun.
Sammanfattning av ärendet
Som vårdgivare för elevhälsan i Vingåkers kommun åligger det Barn- och
utbildningsnämnden att utse en ansvarig för elevhälsans medicinska del.
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 4 kap. 2§ i Hälso- och sjukvårdslagen ska det för all hälso- och
sjukvårdsverksamhet finnas en ansvarig för verksamheten som kallas för
verksamhetschef. Utifrån 1 kap. 3 § i Patientlagen är Barn- och utbildningsnämnden i
Vingåkers kommun vårdgivare för elevhälsan i kommunen. Som vårdgivare för
elevhälsan i Vingåkers kommun åligger det Barn- och utbildningsnämnden att utse en
ansvarig för elevhälsans medicinska del.
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Förvaltningens ståndpunkt
Barn- och utbildningsförvaltningen anser att chefen för den centrala elevhälsan,
Monika Holen, bör utses till verksamhetsansvarig för elevhälsans medicinska och
psykologiska del.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Chefen för Centrala elevhälsan

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 beslutet säkerställs att kommunens
elevhälsa följer rättslig reglering, och det
innebär också en kvalitetssäkring av den
elevhälsa barn och elever erbjuds i
kommunen.

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.

Beslutet innebär att barn och elever kan fortsätta få
den elevhälsa de har rätt till, och det bidrar till att
förbättra barn och elevers hälsa och välbefinnande.
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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?

Inte tillämpligt.

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

Beslutet medför att barn och ungdomar erbjudas en elevhälsa som följer
rättslig reglering.
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-03-23

BoU §

xx (xx)

BU 2022/21

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, 2022-03-16

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-03-23

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 2021/163 – Ny förskola i norra delen av centralorten
Kf § 15/2022 – Kommunfullmäktige har 2022-02-27 beslutat om ny förskola i norra
delen av centralorten.
Punkt 1: Kommunfullmäktige uppdrar åt Vingåkers Kommunfastigheter AB att bygga
en ny permanent förskola med sex avdelningar i norra delen av centralorten.
Punkt 2: Kommunfullmäktige beslutar att förskolan ska placeras i det nya
detaljplanerade bostadsområdet vid slottet, på fastigheten Asen 2:8 (alternativ 1 i
samhällsplaneringsenhetens bifogade underlag).
Punkt 3: Kommunfullmäktige beslutar att byggprojektet ska bedrivas i nära samverkan
med barn- och utbildningsnämnden och övriga berörda delar av kommunkoncernen.
Punkt 4: Kommunfullmäktige beslutar att förskolan ska vara klar att tas i bruk av barnoch utbildningsnämnden snarast möjligt efter det att detaljplan för området vunnit laga
kraft.
Punkt 5: Kommunfullmäktige beslutar att investeringskostnaden för förskolan får uppgå
till högst 32,5 mkr.
Punkt 6: Kommunfullmäktige beslutar att den utökade hyreskostnaden samt
tillkommande investeringsbehov för barn- och utbildningsnämnden hanteras i
samband med kommunfullmäktiges beslut i juni 2022 om kommunplan med budget
2023.
Punkt 7: Kommunfullmäktige beslutar att utöka borgensramen för Vingåkers
Kommunfastigheter AB med 32,5 mkr så att Vingåkers kommun ingår borgen under
år 2022 såsom för egen skuld för Vingåkers Kommunfastigheter AB:s
låneförpliktelser, upp till ett högsta lånebelopp om 612,0 mkr jämte därpå löpande
ränta och kostnader.
BU 2022/19 - Beslut om utbetalning
Tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022 ”skolmiljarden”. Skolverket beslutar om
medel gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022. Syftet med att förstärka det
statliga stödet är att det ska användas för insatser som syftar till att minska de negativa
effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin.
BU 2022/39 – Revidering av kommunal utvecklings- och serviceplan KUSP
Kf § 12/2022 – Kommunfullmäktige har 2022-02-27 beslutat om revidering av
kommunal utvecklings- och serviceplan KUSP.
Punkt 1: Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat förslag till kommunal
utvecklings- och serviceplan för Vingåkersbygden.
Punkt 2: Kommunfullmäktige beslutar att beslutsprocessen tydliggörs till nästa
revidering av den kommunala utvecklings- och serviceplanen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-03-23

xx (xx)

BoU §
BU 2022/40 – Medborgarförslag om att fördela förskoleklasser jämt mellan pojkar
och flickor
Kf § 6/2022 – Kommunfullmäktige har 2022-02-27 beslutat om medborgarförslag om
att fördela förskoleklasser jämt mellan pojkar och flickor. Kommunfullmäktige beslutar
att skicka vidare medborgarförslaget till barn-och utbildningsnämnden för beredning.
BU 2022/41 – Medborgarförslag om att personal från förskolan ska vara med inom
mödravården och BVC för att förbättra barns språkkunskaper
Kf § 7/2022 – Kommunfullmäktige har 2022-02-27 beslutat om medborgarförslag om
att personal från förskolan ska vara med inom mödravården och BVC för att förbättra
barns språkkunskaper. Kommunfullmäktige beslutar att skicka vidare
medborgarförslaget till barn-och utbildningsnämnden för beredning.
BU 2022/49 - Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats
Grundskolan Vingåkers kommun, Barn- och utbildningsnämnden år 2021
Enligt
patientsäkerhetslagen
ska
vårdgivaren
varje
år
upprätta
en
patientsäkerhetsberättelse. Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och
tydligt redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra
patientsäkerheten.
BU 2022/50 – Planeringsdirektiv 2023-2025
Ks § 52/2022 – Kommunstyrelsen har 2022-02-21 beslutat om planeringsdirektiv 20232025.
Punkt 2: Kommunstyrelsen beslutar att uppräkning av personalkostnader ska göras med
2,0 procent per år under planperioden 2023-2024 för barn- och utbildningsnämnden
samt socialnämnden och med 1,5 procent per år för övriga nämnder.
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