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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-11

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

2022-05-11

xx (xx)

BoU §

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-11

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 medarbetarpris för betydelsefulla insatser inom
utbildningsverksamheten. Priset delas ut på skolavslutningen för Slottsskolan 7-9 och
årets pristagare utses under nämndsammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-11

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

2022-05-11

xx (xx)

BoU §

BU 2021/15

Information om beslut efter riktad tillsyn av
Skolinspektionen
Förslag till beslut
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Vid uppföljning av tidigare beslut har Skolinspektionen konstaterat att Vingåkers
kommun inte har avhjälpt påtalad brist. Skolinspektionen förelägger därför, med stöd
av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800), Vingåkers kommun att senast den 8 augusti
2022 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalad brist.
Skolinspektionen bedömer att det fortfarande föreligger brist i Slottsskolan 7–9 och
Vingåkers kommuns arbete med studiehandledning på modersmålet, vilket medför att
samtliga elever som har ett behov av studiehandledning på modersmålet inte får det.
Vissa av eleverna får inte studiehandledning alls på modersmålet för att det inte finns
tillgång till studiehandledare i de aktuella språken. Andra elever får en viss
studiehandledning på modersmålet men inte i den utsträckning de behöver.
Huvudmannen arbetar nu, tillsammans med rektor för Slottsskolan 7–9 och chefen för
modersmålsenheten med att ta fram och genomföra åtgärder för att avhjälpa bristen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-04-20
Bilaga, Beslut efter uppföljning för grundskola efter tillsyn i Slottsskolan 7–9 belägen
i Vingåkers kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-04-20
Handläggare

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

BU 2021/15

Information om beslut efter riktad tillsyn av
Skolinspektionen
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Vid uppföljning av tidigare beslut har Skolinspektionen konstaterat att Vingåkers
kommun inte har avhjälpt påtalad brist. Skolinspektionen förelägger därför, med stöd
av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800), Vingåkers kommun att senast den 8 augusti
2022 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalad brist.
Skolinspektionen bedömer att det fortfarande föreligger brist i Slottsskolan 7–9 och
Vingåkers kommuns arbete med studiehandledning på modersmålet, vilket medför att
samtliga elever som har ett behov av studiehandledning på modersmålet inte får det.
Vissa av eleverna får inte studiehandledning alls på modersmålet för att det inte finns
tillgång till studiehandledare i de aktuella språken. Andra elever får en viss
studiehandledning på modersmålet men inte i den utsträckning de behöver.
Huvudmannen arbetar nu, tillsammans med rektor för Slottsskolan 7–9 och chefen för
modersmålsenheten, med att ta fram och genomföra åtgärder för att avhjälpa bristen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av barn- och utbildningsförvaltningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
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Bakgrund
Skolinspektionen genomförde tillsyn av Slottsskolan 7–9 i Vingåkers kommun den 15
och 19 april 2021 och fattade den 2 juli 2021 beslut i ärendet. Skolinspektionen har nu
gjort en uppföljning av de brister som framkom i detta beslut. Uppföljningen bygger
på en redovisning av vidtagna åtgärder som Vingåkers kommun inkom med den 25
november 2021 samt den 21 januari 2022.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen anser att besluten från Skolinspektionen bidrar till skolornas
möjligheter att hitta rätt riktning i utvecklingsarbetet, och därigenom säkerställa att
huvudmannens verksamheter uppfyller författningskraven.
Ekonomiska konsekvenser
Att lägga informationen till handlingarna innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Beslut efter uppföljning för grundskola efter tillsyn i Slottsskolan 7–9 belägen i
Vingåkers kommun

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden

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

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

Genom det arbete som detta utlåtande
informerar om förbättras kommunens
skolverksamhet vilket ökar möjligheterna att
detta mål uppnås.

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

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

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.
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De åtgärder som genomförs till följd av besluten
bidrar till ökad likvärdighet i kommunens skolor,
och därmed också till minskad ojämlikhet mellan
medborgarna.
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☒

Nej ☐

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

Barn och ungdomar i Högsjö skola och Slottsskolan 7-9.

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?

Regelefterlevnad, vilket är vad besluten leder till, bidrar till ökad likvärdighet.

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

Genom att barn och ungdomars bästa utgör utgångspunkt för skollagen och
skollagen utgör utgångspunkt för besluten.
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Beslut
2022-03-23

Dnr 34-SI 2021:196

Vingåkers kommun
kommun@vingaker.se

Beslut efter uppföljning för
grundskola
efter tillsyn i Slottsskolan 7-9
belägen i Vingåkers kommun

Skolinspektionen
Box 330, 581 03 Linköping
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Beslut
2022-03-23
2 (5)
Dnr 34-SI 2021:196

Uppföljning av tillsyn i Slottsskolan 7-9
Skolinspektionen genomförde tillsyn av Slottsskolan 7-9 i Vingåkers kommun
den 15 och 19 april 2021 och fattade den 2 juli 2021 beslut i ärendet.
Skolinspektionen har nu gjort en uppföljning av de brister som framkom i detta
beslut. Uppföljningen bygger på en redovisning av vidtagna åtgärder som
Vingåkers kommun inkom med den 25 november 2021 samt den 21 januari
2022.

Skolinspektionens beslut
Vid uppföljning av tidigare beslut konstaterar Skolinspektionen att
huvudmannen inte avhjälpt påtalad brist. Skolinspektionen förutsätter att
huvudmannen skyndsamt vidtar åtgärder för att avhjälpa denna brist.
Föreläggande
Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800)
Vingåkers kommun att senast den 8 augusti 2022 vidta åtgärder för att avhjälpa
påtalad brist. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen
redovisas för Skolinspektionen.
Undervisning och lärande
Bedömning av brist
Skolinspektionen konstaterar att Vingåkers kommun inte uppfyller
författningskraven avseende att:


I utbildningen tas hänsyn till elevers olika behov. (1 kap. 4 § och 3 kap. 2
§ skollagen; Lgr 11, 2.2 Kunskaper)

Åtgärder
-

Se till att de elever som bedömts vara i behov av studiehandledning på
modersmålet ges sådan studiehandledning utifrån elevernas behov. (5
kap. 4 § skolförordningen [2011:185])

Motivering till bedömning av brist
Skolinspektionen bedömer mot bakgrund av de uppgifter som redovisats att
det fortfarande föreligger brist i Slottsskolan 7-9 och Vingåkers kommuns
arbete med studiehandledning på modersmålet, vilket medför att samtliga
elever som har ett behov av studiehandledning på modersmålet inte får det.

Skolinspektionen
Box 330, 581 03 Linköping
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Beslut
2022-03-23
3 (5)
Dnr 34-SI 2021:196

Av huvudmannens redovisning som inkom till Skolinspektionen den 21 januari
2022 framgår att det finns fyra elever på skolan som inte får studiehandledning
på sitt modersmål tillgodosett. Två av eleverna är i behov av
studiehandledning på somaliska, varav den ena eleven är nyanländ. Dessa två
elever har inte fått studiehandledning på somaliska sedan höstterminen 2021.
Det framgår vidare att ytterligare en elev har behov av studiehandledning på
ryska men inte får det sedan höstterminen 2021. Det framgår också att en
nyanländ elev har behov av studiehandledning på mandarin/kinesiska men
inte får sitt behov tillgodosett sedan höstterminen 2021. Skolinspektionen vill
framhålla att två av eleverna är nyanlända och omfattas därför enligt skollagen
av den förstärkta rätten till studiehandledning på modersmål (jfr. 3 kap. 12 i §
skollagen).
I huvudmannens redovisning framgår vidare att anledningen till att dessa
elever inte får studiehandledning på modersmålet är att det inte finns tillgång
till studiehandledare i språken mandarin och ryska. När det gäller
studiehandledning på somaliska har skolan tillgång till studiehandledare i det
aktuella språket men deras tid är begränsad på skolan och räcker inte till för
alla elever som har behov av studiehandledning på somaliska.
Av redovisningen framgår även att rektorn tillsammans med sin personal har
gjort en grundlig inventering av vilka behov av studiehandledning på
modersmål som flerspråkiga elever har. Detta underlag kommer också att
presenteras för huvudmannen. Härutöver framgår bland annat att skolans
stödorganisation, för att samordna och organisera stödresurser såsom
studiehandledning på modersmål, har utvecklats.
Motivering till val av verktyg
Slottsskolan 7-9 uppfyller inte de krav som följer av de föreskrifter som gäller
för verksamheten. Vingåkers kommun föreläggs därför att fullgöra sina
skyldigheter och vidta åtgärder för att avhjälpa bristen.

Avhjälpta brister i verksamheten
Extra anpassningar och särskilt stöd
Bedömning av brist
Skolinspektionen konstaterade i tidigare beslut den 2 juli 2021 att Vingåkers
kommun inte uppfyllde författningskraven avseende skolans arbete med att ge
elever extra anpassningar och att anmäla elevers eventuella behov av särskilt
stöd.

Skolinspektionen
Box 330, 581 03 Linköping
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2022-03-23
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Dnr 34-SI 2021:196

Åtgärder
-

-

Se till att de elever som bedömts vara i behov av extra anpassningar i
den ordinarie undervisningen ges de extra anpassningar skolpersonal
har bedömt att eleverna är i behov av. I detta ingår att berörd personal
informeras om de extra anpassningar som ska ges. (3 kap. 5 § skollagen;
Lgr 11, 2.2 Kunskaper och 2.8 Rektorns ansvar)
Se till att alla lärare anmäler till rektorn om en elev, trots extra
anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, befaras inte
nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. (3 kap. 7 § skollagen)

Det har vid uppföljningen av tillsynen inte framkommit annat än att Vingåkers
kommun avhjälpt dessa brister.
Motivering
Skolinspektionen bedömer mot bakgrund av de uppgifter som redovisats att
Vingåkers kommun har vidtagit sådana åtgärder att de påtalade bristerna i
Slottsskolan 7-9 har avhjälpts. Skälen till bedömningen är att åtgärder har
vidtagits för att säkerställa att elever som bedömts vara i behov av extra
anpassningar i den ordinarie undervisningen ges de extra anpassningar
skolpersonal har bedömt att eleverna är i behov av. Åtgärder har också
vidtagits för att säkerställa att lärare anmäler till rektorn om en elev, trots extra
anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, befaras inte nå de
kunskapskrav som minst ska uppnås.
Av huvudmannens redovisning framgår att rektorn kontinuerligt och i olika
forum säkerställer att elever som är i behov av extra anpassningar ges detta
samt att lärare anmäler till rektorn om en elev är i behov av särskilt stöd.
Exempelvis genomförs under läsåret mittermins- och terminsanalyser där
elever kunskapsresultat och eventuella stödbehov diskuteras. Diskussioner
kring elevers extra anpassningar samt om en elev ska anmälas för utredning av
behov av särskilt stöd förs också i arbetslagens veckovisa möten. Diskussioner
förs också regelbundet i skolans elevhälsogrupp där rektorn och
arbetslagsrepresentanter deltar och där följs bland annat extra anpassningar
som elever har upp och utvärderas. Vidare framgår att implementeringen av en
ny stödorganisation med bland annat stödsamordnare inneburit en bättre
kontroll över vilka elever som omfattas av någon typ av stödinsats för både
personalen och rektorn. Skolenheten har också under vårterminen 2022 bytt
administrativt system vilket fortsättningsvis också kommer att underlätta
lärares dokumentation av elevers extra anpassningar samt möjlighet för alla
undervisande lärare att ta del av dessa.

Skolinspektionen
Box 330, 581 03 Linköping
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Beslut
2022-03-23
5 (5)
Dnr 34-SI 2021:196

Övrig brist
Bedömning av brist
Skolinspektionen konstaterade i tidigare beslut den 2 juli 2021 att Vingåkers
kommun inte uppfyllde författningskraven avseende att Slottsskolan 7-9 inte
tillämpar skollagens bestämmelser för nyanlända elever. Av tillsynen framgick
att skolan generellt sett har valt att använda bestämmelserna för särskilt stöd,
placering i särskild undervisningsgrupp samt anpassad studiegång i stället för
att tillämpa skollagens bestämmelser för nyanlända elever.
Det har vid uppföljningen av tillsynen inte framkommit annat än att Vingåkers
kommun avhjälpt denna brist.
Motivering
Skolinspektionen bedömer mot bakgrund av de uppgifter som redovisats att
Vingåkers kommun har vidtagit sådana åtgärder att organiseringen av
utbildningen för nyanlända elever uppfyller författningarnas krav. Skälen till
bedömningen är att skolenheten ändrat sin organisering av utbildningen för
nyanlända elever och inte längre i första hand tillämpar skollagens bestämmer
för särskilt stöd. Vid tidpunkten för Skolinspektionens tillsyn utreddes
nyanlända elever för behov av särskilt stöd, åtgärdsprogram upprättades och
eleverna läste delar av sin utbildning inom ramen för särskild
undervisningsgrupp. Skolenheten har nu vidtagit åtgärder så att nyanlända
elever efter en individuell prövning kan läsa delar av sin utbildning i
förberedelseklass. Härutöver framgår av huvudmannens redovisning att
skolenheten också har sett över andra delar avseende organisering av
utbildning för nyanlända elever. Exempelvis har nya blanketter för anpassad
timplan och individuell studieplan upprättats och rutiner hur dessa används
setts över. I arbetet har också skolpersonal som är involverade i nyanländas
utbildning deltagit. Det samlade arbetet har utvärderats vid elevhälsomöten
och i arbetslag.

På Skolinspektionens vägnar

Beslutet har fattats av utredaren Åsa Rasmussen. Utredaren Tobias Thorén har
varit föredragande i ärendet.

Skolinspektionen
Box 330, 581 03 Linköping
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-11

BoU §

xx (xx)

BU 2021/158

Information om samarbete med Skolverket, Samverkan
för bästa skola
Förslag till beslut
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Under våren 2022 genomför Skolverkets undervisningsråd planerade insatser
tillsammans med berörda personer i barn- och utbildningsförvaltningens
ledningsgrupp. Kommunen och Skolverket har tillsammans beslutat att
samverkansperioden skall pågå fram till 31 augusti 2024.
I början av april träffades alla deltagande från både Vingåkers kommun och
Högskolan Dalarna för ett första gemensamt arbetstillfälle. Under dagen låg fokus
främst på ledarskap och att skapa förutsättningar för utvecklingsarbete.
Under det som återstår av vårterminen är flera möten inbokade mellan Barn- och
utbildningsförvaltningen, Skolverket och Högskolan Dalarna. Under dessa möten
kommer fortsatt planering av de beslutade insatserna att genomföras.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-04-13

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-04-13
Handläggare

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

BU 2021/158

Information om samarbete med Skolverket, Samverkan
för bästa skola
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Under våren 2022 genomför Skolverkets undervisningsråd planerade insatser
tillsammans med berörda personer i barn- och utbildningsförvaltningens
ledningsgrupp. Kommunen och Skolverket har tillsammans beslutat att
samverkansperioden skall pågå fram till 31 augusti 2024.
I början av april träffades alla deltagande från både Vingåkers kommun och
Högskolan Dalarna för ett första gemensamt arbetstillfälle. Under dagen låg fokus
främst på ledarskap och att skapa förutsättningar för utvecklingsarbete.
Under det som återstår av vårterminen är flera möten inbokade mellan Barn- och
utbildningsförvaltningen, Skolverket och Högskolan Dalarna. Under dessa möten
kommer fortsatt planering av de beslutade insatserna att genomföras.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av barn- och utbildningsförvaltningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
I början av höstterminen 2021 formades en överenskommelse mellan Vingåkers
kommun och Skolverket, om Samverkan för bästa skola. Insatsen riktar sig mot
Sävstaskolan, Högsjö skola samt förskolan i Vingåker.
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Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen anser att det samarbete som inletts med Skolverket under hösten 2021
behövs för att återstående enheter som behöver det, ska få stöd i arbetet med att hitta
och hålla rätt riktning i sin utveckling.
Ekonomiska konsekvenser
Denna information innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

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

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

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

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

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

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.
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Genom samarbetet med Skolverket förbättras
förutsättningarna för kommunen att ge alla barn och
elever i Vingåker en likvärdig utbildning som leder
till hög måluppfyllelse.
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☒

Nej ☐

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

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

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

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

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

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

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

2022-05-11

xx (xx)

BoU §

BU 2022/61

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

Förändringar som träder i kraft 1 juli 2022
Ny princip för betygssättning

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen som innebär en ny princip för
betygssättning och som omfattar alla skolformer där betyg sätts.
Den nya principen för betygssättning innebär bland annat att läraren ska göra en
sammantagen bedömning av elevens kunskaper i förhållande till de betygskriterier
som gäller för ämnet. Syftet med ändringen är att läraren lättare ska kunna sätta det
betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper.
Ändringen innebär också att begreppet kunskapskrav ersätts av begreppet
betygskriterier och av begreppet kriterier för bedömning av kunskaper, där det är
tillämpligt.
Större möjlighet att stänga skolor

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen som syftar till att göra tillsynen mer
effektiv och möjligheterna till ingripande mot kommunala och fristående huvudmän så
lika som möjligt. Ändringarna innebär bland annat att Skolinspektionen ska kunna
förbjuda en kommun eller en region att driva en verksamhet vidare
(verksamhetsförbud) om ett föreläggande att åtgärda brister inte har följts och
missförhållandena är allvarliga.
Fler grunder för kommuner att återkalla beslut om rätt till bidrag för pedagogisk
omsorg införs också.
Ändringar i behörighetsförordningen

Regeringen har beslutat om ändringar i reglerna kring lärarlegitimation och
behörighet. Ändringarna gäller bland annat reglerna för behörighet i ämnena svenska
som andraspråk och modersmål. Ändringarna hänger samman med beslutade
förändringar i lärarutbildningarna som syftar till att öka antalet behöriga lärare
Ändrade kursplaner i grundskola, specialskola och sameskola

De huvudsakliga förändringarna är att:
• Fakta och förståelse betonas
• Det centrala innehållet anpassas när det gäller omfattning, konkretionsgrad och
progression
• Kunskapskraven är mindre detaljerade
Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2021 men tillämpas först från och med
höstterminen 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-04-13
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-04-13
Handläggare

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

BU 2022/61

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

Förändringar som träder i kraft 1 juli 2022
Ny princip för betygssättning
Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen som innebär en ny princip för
betygssättning och som omfattar alla skolformer där betyg sätts.
Den nya principen för betygssättning innebär bland annat att läraren ska göra en
sammantagen bedömning av elevens kunskaper i förhållande till de betygskriterier
som gäller för ämnet. Syftet med ändringen är att läraren lättare ska kunna sätta det
betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper.
Ändringen innebär också att begreppet kunskapskrav ersätts av begreppet
betygskriterier och av begreppet kriterier för bedömning av kunskaper, där det är
tillämpligt.
Större möjlighet att stänga skolor
Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen som syftar till att göra tillsynen mer
effektiv och möjligheterna till ingripande mot kommunala och fristående huvudmän så
lika som möjligt. Ändringarna innebär bland annat att Skolinspektionen ska kunna
förbjuda en kommun eller en region att driva en verksamhet vidare
(verksamhetsförbud) om ett föreläggande att åtgärda brister inte har följts och
missförhållandena är allvarliga.
Fler grunder för kommuner att återkalla beslut om rätt till bidrag för pedagogisk
omsorg införs också.
Ändringar i behörighetsförordningen
Regeringen har beslutat om ändringar i reglerna kring lärarlegitimation och
behörighet. Ändringarna gäller bland annat reglerna för behörighet i ämnena svenska
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som andraspråk och modersmål. Ändringarna hänger samman med beslutade
förändringar i lärarutbildningarna som syftar till att öka antalet behöriga lärare.
Ändrade kursplaner i grundskola, specialskola och sameskola
De huvudsakliga förändringarna är att:
• fakta och förståelse betonas
• det centrala innehållet anpassas när det gäller omfattning, konkretionsgrad och
progression
• kunskapskraven är mindre detaljerade
Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2021 men tillämpas först från och med
höstterminen 2022.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av barn- och utbildningsförvaltningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Ärendet sammanfattar de största och viktigaste regeländringarna på skolområdet som
träder i kraft 1 juli 2022.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen anser att det är viktigt att huvudmannen har kunskap om förändringar i
de lagar och förordningar som styr arbetet inom Barn- och utbildningsnämndens
ansvarsområde.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Beslutet skickas till
Barn- och 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.

Huvudmannen behöver uppdaterad kunskap
om de lagar och förordningar som styr
arbetet inom nämndens ansvarsområde. På så
sätt säkerställs en likvärdig skola för alla
elever.

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

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

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.
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Inkluderande institutioner är grunden för en god
samhällsstyrning där alla människor är lika inför
lagen. För att detta ska vara möjligt krävs att
beslutsfattande organ har uppdaterad kunskap om
aktuella lagar.
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☒

Nej ☐

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

Alla barn och unga som på något sätt är i kontakt med skolväsendet i
Vingåkers kommun.

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

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

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

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

2022-05-11

BoU §

xx (xx)

BU 2022/64

Information inför läsår 22/23
Förslag till beslut
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Antal barn och elever vårterminen 2022 samt prognos för läsåret 22/23

För antal barn och elever vårterminen 2022 samt prognos för läsåret 22/23 i
verksamheterna i Vingåkers kommun, se tjänsteutlåtandet.
I tjänsteutlåtandet finns vår prognos i nuläget. Elever kan komma att välja friskola
eller annan kommun samt välja tillbaka till Vingåkers kommun. Gymnasiet och
särskolan kan också förändras.
Lokaler

Slottsskolan F-6 är trång och måste så vara även under läsåret 22/23 med den lilla
förbättringen att förskolan flyttar ut en avdelning som i nuläget ligger i skolans
lokaler.
Inom förskolan är det för få platser på norr, vilket kan få till följd att övervåningen på
Södergårdens förskola behöver öppnas. Det är bekymmersamt att Nya Gränden och
den nya förskolan på norr är försenade på grund av att det saknas detaljplaner.
Marmorbyns skola fortsätter i slitna lokaler i väntan på nybyggnation. Planen är att
nya skolbyggnaden kan stå färdig till hösten 2023.
Sävstaskolan och Högsjö skola har fått renoverade klassrum och korridor, men har
behov av renovering finns av personalrum och grupprum.
Rekryteringsbehov

•
•
•
•
•
•

Sävstaskolan har behov av att rekrytera 2 st lärare till åk F-3 samt en lärare i
musik
Slottsskolan F-6 har behov av 1 lärare och en skolsköterska
Högsjö har behov av 1 lärare i åk 4-6 samt lärare till fritidshemmet
Marmorbyn har inget rekryteringsbehov inför hösten
Slottsskolan 7-9 har behov av 1 lärare i trä/metallslöjd, 1 lärare i idrott, 1 lärare i
hemkunskap, 1 lärare till förberedelsegruppen, 2 lärare i NO/teknik, 1 lärare i
tyska samt 1 lärare till Macken.
Förskolan har behov av 9 st förskollärare

Annonser ligger ute och intervjuer pågår.
Ekonomi

Vi har i nuläget en budget i balans och inga effektiviseringar är planerade inför hösten.
Däremot finns inte utrymme för de insatser vi behöver göra för att höja elevresultaten,
öka tryggheten och ge våra barn och elever det stöd de har laglig rätt till.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-11

xx (xx)

BoU §

BU 2022/64

Befarade konsekvenser och utmaningar

•
•
•

Risk för att redan högt belastad personal blir ännu mer belastad med
sjukskrivningar som följd.
Risk för sjunkande elevresultat.

Risk för ökad otrygghet och minskad studiero för barn, elever och personal.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-04-13

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

42

vingaker.se

1 (11)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-04-13
Handläggare

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

BU 2022/64

Information inför läsår 22/23
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Antal barn och elever vårterminen 2022 samt prognos för läsåret 22/23 i
verksamheterna i Vingåkers kommun

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

Elevantal mars
2022
271

Prognos ht
2022
268

Skillnad
-3

6
52

6
51

0
-1

18
92

13
101

-5
9

28
232

38
228

10
-4

41
251

45
244

4
-7

991

994

3

43

vingaker.se

2 (11)

Elevantal mars
2022

Prognos ht
2022

Skillnad

8
41

9
45

1
4

1
44
78

1
35
65

0
-9
-13

Totalt friskola/annan
kommun
Fritidshem Högsjö
Fritidshem Marmorbyn
Fritidshem Slottet
Fritidshem Sävsta

172
31
58
106
116

155
30
58
105
115

-17
-1
0
-1
-1

Totalt fritidshem i Vingåkers
kommun
Fritidshem Österåker
Fritidshem andra kommuner

311
28
17

308
30
15

-3
2
-2

Totalt fritidshem i
friskola/annan kommun
Förskola Vingåker

45
465

45
450

0
-15

Totalt förskola i Vingåkers
kommun
Trollkojan
Förskola annan kommun

465
20
13

450
20
13

-15
0
0

33

33

0

Kulturskolan

366

375

9

Gymnasiet

371

373

2

Grundsärskola

12

10

-2

Gymnasiesärskola

10

10

0

Enhet
Österåkersbygden
Förskoleklass
Årskurs 1-6
Andra kommuner
Förskoleklass
Årskurs 1-6
Årskurs 7-9

Totalt förskola i enskild
verksamhet/annan kommun

Detta är vår prognos i nuläget. Elever kan komma att välja friskola eller annan
kommun samt välja tillbaka till Vingåkers kommun. Gymnasiet och särskolan kan
också förändras.
Lokaler
Slottsskolan F-6 är trång och måste så vara även under läsåret 22/23 med den lilla
förbättringen att förskolan flyttar ut en avdelning som i nuläget ligger i skolans
lokaler.
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Inom förskolan är det för få platser på norr, vilket kan få till följd att övervåningen på
Södergårdens förskola behöver öppnas. Det är bekymmersamt att Nya Gränden och
den nya förskolan på norr är försenade på grund av att det saknas detaljplaner.
Marmorbyns skola fortsätter i slitna lokaler i väntan på nybyggnation. Planen är att
nya skolbyggnaden kan stå färdig till hösten 2023.
Sävstaskolan och Högsjö skola har fått renoverade klassrum och korridor, men behov
av renovering finns av personalrum och grupprum.
Rekryteringsbehov
•
•
•
•
•
•

Sävstaskolan har behov av att rekrytera 2 st lärare till åk F-3 samt en lärare i
musik
Slottsskolan F-6 har behov av 1 lärare och en skolsköterska
Högsjö har behov av 1 lärare i åk 4-6 samt lärare till fritidshemmet
Marmorbyn har inget rekryteringsbehov inför hösten
Slottsskolan 7-9 har behov av 1 lärare i trä/metallslöjd, 1 lärare i idrott, 1
lärare i hemkunskap, 1 lärare till förberedelsegruppen, 2 lärare i NO/teknik, 1
lärare i tyska samt 1 lärare till Macken.
Förskolan har behov av 9 st förskollärare

Annonser ligger ute och intervjuer pågår.
Ekonomi
Vi har i nuläget en budget i balans och inga effektiviseringar är planerade inför hösten.
Däremot finns inte utrymme för de insatser vi behöver göra för att höja elevresultaten,
öka tryggheten och ge våra barn och elever det stöd de har laglig rätt till.
Befarade konsekvenser och utmaningar
Risk för att redan högt belastad personal blir ännu mer belastad med sjukskrivningar
som följd.
Risk för sjunkande elevresultat.
Risk för ökad otrygghet och minskad studiero för barn, elever och personal.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av barn- och utbildningsförvaltningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Förvaltningen gör varje vår en inventering av förutsättningar och ekonomiska ramar
inför kommande läsår för att kunna använda de resurser som finns på bästa sätt.
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Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till
handlingarna.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet att lägga informationen till handlingarna innebär inga ekonomiska
konsekvenser.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen

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

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

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

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

En ekonomi i balans

Ge barn och elever de bästa förutsättningarna
i våra verksamheter.

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

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

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"
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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 i förskola och skola.

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

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

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

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

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

2022-05-11

BoU §

xx (xx)

BU 2021/226

Uppföljning internkontroll 2022
Förslag till beslut
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Årets internkontrollplan innehåller följande områden:
• Rutin för barn och elever med problematisk frånvaro följs upp – tidig intervention
• Trygghetsarbetet fungerar med implementering, personal- och elevdelaktighet
samt uppföljning kontinuerligt under året med elever och personal
• Studiehandledarna är med i planering och pedagogiska diskussioner på skolorna
samt tillgodoser elevernas behov
• Representation (följs upp av ekonomienheten)
• Objektsfakturering (följs upp av ekonomienheten)
• Upphandling (följs upp av ekonomienheten)
Till dessa områden hör ett antal kontrollpunkter som följts upp med cheferna via en
enkät i april 2022.
Samtliga skolor för helt eller delvis statistik över elevernas frånvaro per månad. Det
finns problem med att Haldor inte kunnat visa frånvarostatistik på ett tillfredsställande
sätt. Ett analysverktyg har köpts in som ska göra det möjligt att ta fram den statistik vi
behöver.
Dokumentation av insatta åtgärder för elever med problematisk frånvaro sker
kontinuerligt på samtliga skolor. Vissa svårigheter har funnits, knutna till problem
med Haldor.
Trygghetsplanerna är helt eller delvis implementerade bland personal och elever.
Dokumentation sker delvis eller inte alls i Trygghetsplanen. Det finns synpunkter på
att planen är för omfattande, varför en översyn nu görs för att förenkla den och lägga
dokumentationen i Stratsys.
Studiehandledarna är helt eller delvis med i planering och i pedagogiska diskussioner
på skolan där de arbetar. På vissa enheter har de modersmålsundervisning med elever
på skolans konferenstid, vilket ska ses över till nästa läsår.
Elevernas behov av studiehandledning möts delvis på tre av fem enheter. En enhet har
inga elever med behov av studiehandledning och på en enhet pågår kartläggning av
elevbehovet. En ny rutin för kartläggning och uppföljning håller i nuläget på att tas
fram.
Se bilaga Intern kontroll 2021 där uppföljningen beskrivs.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-04-11
Bilaga, Uppföljning av intern kontroll BoU 2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-04-11
Handläggare

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

BU 2021/226

Uppföljning internkontroll 2022
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Årets internkontrollplan innehåller följande områden:
• Rutin för barn och elever med problematisk frånvaro följs upp – tidig
intervention
• Trygghetsarbetet fungerar med implementering, personal- och elevdelaktighet
samt uppföljning kontinuerligt under året med elever och personal
• Studiehandledarna är med i planering och pedagogiska diskussioner på
skolorna samt tillgodoser elevernas behov
• Representation (följs upp av ekonomienheten)
• Objektsfakturering (följs upp av ekonomienheten)
• Upphandling (följs upp av ekonomienheten)
Till dessa områden hör ett antal kontrollpunkter som följts upp med cheferna via en
enkät i april 2022.
Samtliga skolor för helt eller delvis statistik över elevernas frånvaro per månad. Det
finns problem med att Haldor inte kunnat visa frånvarostatistik på ett tillfredsställande
sätt. Ett analysverktyg har köpts in som ska göra det möjligt att ta fram den statistik vi
behöver.
Dokumentation av insatta åtgärder för elever med problematisk frånvaro sker
kontinuerligt på samtliga skolor. Vissa svårigheter har funnits, knutna till problem
med Haldor.
Trygghetsplanerna är helt eller delvis implementerade bland personal och elever.
Dokumentation sker delvis eller inte alls i Trygghetsplanen. Det finns synpunkter på
att planen är för omfattande, varför en översyn nu görs för att förenkla den och lägga
dokumentationen i Stratsys.
Studiehandledarna är helt eller delvis med i planering och i pedagogiska diskussioner
på skolan där de arbetar. På vissa enheter har de modersmålsundervisning med elever
på skolans konferenstid, vilket ska ses över till nästa läsår.
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Elevernas behov av studiehandledning möts delvis på tre av fem enheter. En enhet har
inga elever med behov av studiehandledning och på en enhet pågår kartläggning av
elevbehovet. En ny rutin för kartläggning och uppföljning håller i nuläget på att tas
fram.
Se bilaga Intern kontroll 2021 där uppföljningen beskrivs.
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 kommunallagen 6 kap. 6 § ska nämnderna var och en inom sitt område se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Den interna kontrollen syftar till att uppnå följande:
• Att lagar och kommunens styrdokument följs
• Att identifiera, bedöma och förebygga risker som kan skada kommunen
ekonomiskt eller förtroendemässigt
• Att vara ett hjälpmedel för förvaltningarna i arbetet med att uppnå de
gemensamma målen
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till
handlingarna.
Ekonomiska konsekvenser
Inga
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Uppföljning av intern kontroll BoU 2021
Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Agneta Arvidsson
Förvaltningschef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.

Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.

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

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

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

Den interna kontrollen syftar till att uppnå
följande:
• Att lagar och kommunens
styrdokument följs
• Att identifiera, bedöma och
förebygga risker som kan skada
kommunen ekonomiskt eller
förtroendemässigt
• Att vara ett hjälpmedel för
förvaltningarna i arbetet med att
uppnå de gemensamma målen
Den interna kontrollen syftar till att uppnå
följande:
• Att lagar och kommunens
styrdokument följs
• Att identifiera, bedöma och
förebygga risker som kan skada
kommunen ekonomiskt eller
förtroendemässigt
• Att vara ett hjälpmedel för
förvaltningarna i arbetet med att
uppnå de gemensamma målen

"[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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Den interna kontrollen syftar till att uppnå följande:
• Att lagar och kommunens styrdokument
följs
• Att identifiera, bedöma och förebygga risker
som kan skada kommunen ekonomiskt eller
förtroendemässigt
• Att vara ett hjälpmedel för förvaltningarna i
arbetet med att uppnå de gemensamma
målen

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☐

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

Alla barn och ungdomar i Vingåkers kommun

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

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

Säkerställer att utbildningen följer lagar och regler

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

Säkerställer att utbildningen följer lagar och regler
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Intern kontroll (Barn- och utbildningsnämnden och en nivå under)
Enhet

Uppdrag (intern kontroll)

Rutin för barn och elever med problematisk
Barn- och
utbildningsnämnden frånvaro följs upp - tidig intervention

Status på Kommentar
uppdrag?

Aktiviteter (intern kontroll)

Status

Pågående

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

Pågående

Eva Karlsson

Kommentar
220331

Ansvarig
Eva Karlsson

Samtliga skolor för helt eller delvis statistik över elevernas
frånvaro per månad. Det finns problem med att Haldor
inte kunnat visa frånvarostatistik. Ett analysverktyg har nu
köpts in vilket gör att vi kan ta fram statistik.
Dokumentation av insatta åtgärder för elever med
problematisk frånvaro sker kontinuerligt på samtliga
skolor. Vissa svårigheter har funnits, knutna till problem
med Haldor.
Samtliga skolor utvärderar insatta åtgärder kontinuerligt
på elevhälsomöten, av specialpedagog eller lärare.

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

Kontroll av att uppföljning och utvärdering
görs i de planer som ligger i VL´s team
Pågående
Ansvarig
Eva Karlsson

Eva Karlsson

Pågående

Trygghetsplanerna är helt eller delvis implementerade
bland personal och elever.
Dokumentation sker delvis eller inte alls i
Trygghetsplanen. Det finns synpunkter på att planen är för
omfattande varför en översyn nu görs för att förenkla den
och lägga dokumentationen i Stratsys.

Eva Karlsson

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

220331

Kontroll av att uppföljning och utvärdering
sker i Stratsys
Pågående
Ansvarig
Eva Karlsson

220331
Studiehandledarna är helt eller delvis med i planering och i
pedagogiska diskussioner på skolan där de arbetar. På
vissa enheter har de modersmålsundervisning med elever
på skolans konferenstid, vilket ska ses över till nästa
läsår.
Elevernas behov av studiehandledning möts på 3 av
enheterna, delvis på 2 och inte helt på 1. Det pågår
kartläggning av elevbehovet på samtliga enheter. En ny
rutin för kartläggning och uppföljning håller på att tas
fram.

Representation
Eva Karlsson

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

Pågående

Ansvarig
Eva Karlsson

sida 1 av 2 (2022-03-31)
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Enhet

Uppdrag (intern kontroll)
Objektsffakturering
Eva Karlsson

Status på Kommentar
uppdrag?

Aktiviteter (intern kontroll)

Status

Kommentar

Följs upp av
Kontroll av att uppsagda objekt fortfarande
ekonomiavdelningen. är aktuella samt check mot avtal
Pågående
Ansvarig
Eva Karlsson

Upphandling
Eva Karlsson

Följs upp av
Kontroll av att kommunen beställer och
ekonomiavdelningen. erhåller de varor/tjänster, priser och kvalitet Pågående
som upphandlats
Ansvarig
Eva Karlsson

sida 2 av 2 (2022-03-31)
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-11

xx (xx)

BoU §

BU 2022/60

Uppföljning av uppdrag till förvaltningen
Förslag till beslut
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden tar del av sammanställningen och lägger den till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
I enlighet med gällande internkontrollplan för barn- och utbildningsnämnden har
förvaltningen gjort en sammanställning av de aktuella och icke redovisade uppdrag
som barn- och utbildningsnämnden tilldelat barn- och utbildningsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-04-12
Bilaga, Uppdrag från barn- och utbildningsnämnden till barn- och
utbildningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-04-12
Handläggare

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

BU 2022/60

Uppföljning av uppdrag till förvaltningen
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden tar del av sammanställningen och lägger den till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
I enlighet med gällande internkontrollplan för barn- och utbildningsnämnden har
förvaltningen gjort en sammanställning av de aktuella och icke redovisade uppdrag
som barn- och utbildningsnämnden tilldelat barn- och utbildningsförvaltningen.
Ärendets beredning
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden tar del av sammanställningen
och lägger den till handlingarna.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser
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Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Uppdrag från barn- och utbildningsnämnden till barn- och utbildningsförvaltningen
Agneta Arvidsson
Förvaltningschef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktige
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.

Att göra en uppföljning av de beslut där
barn- och utbildningsnämnden gett barn- och
utbildningsförvaltningen i uppdrag att göra
något kan gynna barn och ungdomar om det
finns uppdrag som syftar till att förbättra för
barn och ungdomar.

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

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

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.
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Att göra en uppföljning av de beslut där barnoch utbildningsnämnden gett barn- och
utbildningsförvaltningen i uppdrag att göra något
kan gynna barn och ungdomar om det finns
uppdrag som syftar till att förbättra för barn och
ungdomar.
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☐

Nej ☐

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

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

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

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?
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Uppdrag från barn- och utbildningsnämnden till barn- och utbildningsförvaltningen
Dnr
BU 2022/41

BU 2022/40

BU 2021/228

BU 2021/201

BU 2019/324

Ärende
Medborgarförslag om att
personal från förskolan ska
vara med inom mödravården
och BVC för att förbättra
barns språkkunskaper
Medborgarförslag om att
fördela förskolans
avdelningar jämt
mellan pojkar och flickor
Utredning av resurs- och
grundsärskola i Vingåkers
kommun.
Motion om
övervakningskameror på
skolor och förskolor
Gåva till kommunen –
testamenterat belopp till
sång- och musikklasser i
Vingåkers kommuns skolor.

Beslutsformulering
Kommunfullmäktige skickar vidare medborgarförslaget till barn-och
utbildningsnämnden för beredning.

Beslut/Notering

Klart senast
Feb 2023

Kommunfullmäktige skickar vidare medborgarförslaget till barn-och
utbildningsnämnden för beredning.

Feb 2023

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att utreda
förutsättningarna för att starta och driva en resurs- och grundsärskola i Vingåkers
kommun.
Kommunfullmäktige skickar motionen vidare till barn- och utbildningsnämnden
för beredning.

Datum ej satt

Kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att hantera de
testamenterade medlen om totalt 208 965 kr i enlighet med villkoren i testamentet
samt att återrapportera handhavandet av medlen senast utgången 2020.

Beslut i BoUnämnden maj 2022

Sep 2022

Pga. Covid-19 har det År 2022
inte varit möjligt att
genomföra
körskoleprojektet
under 2020/2021
varför pengarna förs
över till 2022 med
förhoppning att det
går att genomföra då.
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Personaluppföljning januari-mars 2022
Förslag till beslut
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
2022 års personaluppföljning för Barn- och utbildningsförvaltningen januari-mars
visar att:
• Antal anställda1 var något högre under januari till mars 2022 jämfört med samma
period 2021, men lägre än samma period 2020.
• Den totala sjukfrånvaron2 i förvaltningen har varit 11,29 procent under perioden
januari till mars 2022. Det innebär att frånvaron har ökat i jämförelse med samma
period 2021 då den var 9,53 procent och minskat något mot 2020 då den var 12,36
procent. Under 2022 har frånvaron varit 33 procent högre i förskolan än i
grundskolan. Frånvarokurvan för 2022 och 2021 visar samma ökning för både
förskola och grundskola perioden januari till mars.
• Andelen deltidsanställda3 var något högre januari till mars 2022 jämfört med
samma period 2021, men lägre än samma period 2020.
• Skattepliktiga ersättningar4 ligger på samma nivå för januari till mars 2022
jämfört med dessa perioder 2021 och 2020.
• Antalet mertidstimmar5 har under januari till mars 2022 minskat något mot
föregående år 2021, men ligger högre än samma period för 2020.
• Antalet övertidstimmar6 har under januari till mars 2022 ökat med 40 procent
jämfört med samma period för 2021. En förklaring är att personal täckt upp för
sjukfrånvarande personal.
• Vikariekostnaderna7 för januari till mars 2022 har ökat med 47 procent jämfört
mot samma period för 2021 och med 3 procent jämfört med 2020. En följd av den
ökade sjukfrånvaron.
• Den arbetade tiden ligger på 74 procent under januari till mars 2022, något lägre
än 2021 och 2020 då det var 79 respektive 77 procent.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-04-11
Bilaga, Underlag för personaluppföljning januari-mars 2022

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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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-04-11
Handläggare

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

BU 2022/59

Personaluppföljning januari-mars 2022
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
2022 års personaluppföljning för Barn- och utbildningsförvaltningen januari-mars
visar att:
• Antal anställda1 var något högre under januari till mars 2022 jämfört med
samma period 2021, men lägre än samma period 2020.
• Den totala sjukfrånvaron2 i förvaltningen har varit 11,29 procent under
perioden januari till mars 2022. Det innebär att frånvaron har ökat i jämförelse
med samma period 2021 då den var 9,53 procent och minskat något mot 2020
då den var 12,36 procent. Under 2022 har frånvaron varit 33 procent högre i
förskolan än i grundskolan. Frånvarokurvan för 2022 och 2021 visar samma
ökning för både förskola och grundskola perioden januari till mars.
• Andelen deltidsanställda3 var något högre januari till mars 2022 jämfört med
samma period 2021, men lägre än samma period 2020.
• Skattepliktiga ersättningar4 ligger på samma nivå för januari till mars 2022
jämfört med dessa perioder 2021 och 2020.
• Antalet mertidstimmar5 har under januari till mars 2022 minskat något mot
föregående år 2021, men ligger högre än samma period för 2020.
• Antalet övertidstimmar6 har under januari till mars 2022 ökat med 40 procent
jämfört med samma period för 2021. En förklaring är att personal täckt upp
för sjukfrånvarande personal.

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.
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•

Vikariekostnaderna7 för januari till mars 2022 har ökat med 47 procent
jämfört mot samma period för 2021 och med 3 procent jämfört med 2020. En
följd av den ökade sjukfrånvaron.

•

Den arbetade tiden ligger på 74 procent under januari till mars 2022, något
lägre än 2021 och 2020 då det var 79 respektive 77 procent.

Ärendets beredning
Barn- och utbildningsförvaltningen har utifrån underlag från HR-enheten berett
ärendet. Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Personaluppföljning redovisas under året för nämnden för perioderna januari-mars,
januari-augusti samt för hela året januari-december.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen föreslår att nämnden lägger informationen till handlingarna.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet i sig innebär inga ekonomiska konsekvenser för barn- och
utbildningsnämnden.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Underlag för personaluppföljning januari-mars 2022
Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Agneta Arvidsson
Förvaltningschef

7 Vikariekostnader är kostnad för timavlönade som rings in vid behov, och den anges exklusive semesterersättning.
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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.

80

vingaker.se

4 (9)

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

220405

Personaluppföljning Barn- och utbildningsförvaltningen
Jämförelse mellan åren 2020,2021 & 2022 jan-mars

Antalet anställda omräknat till årsarbetare
270
265
260

2020

255

2021
2022

250

Anställda tillsvidare med överenskommen
sysselsättningsgrad omräknat till
årsarbetare.
2020 = 266 årsarbetare
2021 = 258 årsarbetare
Snittet för första 3 månaderna under 2022

245
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

visar 259 årsarbetare

Sjukfrånvaro i % av arbetstiden
25
Total sjukfrånvaro tillsvidareanställda

20

räknat i procent av arbetstiden.
Sjukfrånvaro jan-mars respektive år

15
2020

2020 = 12,36%

10

2021

2021 = 9,53%

5

2022

2022= 11,29%
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Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

0

Andel deltidsanställda i procent
25
Andelen deltidsanställda i B&U
20

2020 = 16,6% deltidsanställda
2021 = 16,3% deltidsanställda

15

Snittet jan-mars 2022 = 17,0 deltidsanställda
2020

10

2021

5

2022
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

0
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Skattepliktiga ersättningar per månad
12000000

Diagrammet visar skattepliktiga ersättningar
exkl. sociala avgifter, förmåner och
skattefria

10000000
8000000

kostnadsersättningar.
2020
2021
2022

6000000
4000000
2000000

2020 uppgick summan för
ersättningarna till 104 mkr.
Skattepliktiga ersättningar följer
samma kurva som tidigare år med högst

Jan
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Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

0

utbetalning i juni p g a avslutade vikariat
och semesterlönetillägg.
Lönekostnaderna för 2021 totalt 105 mkr.
2022 ligger i samma nivå som tidigare år.

Mertid, antal timmar
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Mertid är den tid som fullgörs utöver

200

ordinarie fastställd sysselsättningsgrad för

150
2020

deltidsanställda. Timmarna kompenseras
med tid mot tid eller med
timlön.

100

2021

Jan-mars-21 = 394 mertidstimmar

50

2022

Jan-mars -22= 383 mertidstimmar
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Övertid, antal timmar
Övertid är timmar som fullgörs utöver
heltids-

140
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anställning.

100

160 övertidstimmar jan-mars- 22 innebär en

80

2020
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2021

40

ökning med 40% mot jan-mars- 21 (63h)
2020 jan-mars = 59h övertidstimmar

2022
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0
Jan Mar Maj
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Vikariekostnader exkl. sem. ersättning
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Vikariekostnad är timavlönde som inrings
vid
behov när ordinarie personal är sjuk, sem
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Cirkeldiagrammen visar Arbetad tid i % av årsarbetare år 2020-2022 jan-mars

Arbetad tid och frånvaro 200101-200331
Semester
3%

Sjukdom
10%

Föräldraledig
2%
Tillfällig vård av
barn
1%
Övrig frånvaro
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Arbetad tid
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Ferie/upphåll
0%

Tidsbeg sjukers
0%

Semester
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Övrig frånvaro
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Redovisning av indikatorer som visar i vilken
utsträckning vi styr mot nämndmålet "Trygghet"
Förslag till beslut
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
I Barn- och utbildningsnämndens nämndplan för 2022 finns två prioriterade mål.
Det ena är Undervisning och lärande och det andra är Trygghet. Till varje mål finns i
nämndplanen ett antal indikatorer som ska visa i vilken utsträckning vi nått det
uppsatta målet.
Enligt vårt årshjul följer vi upp trygghetsmålet under våren genom en enkät till elever,
personal och vårdnadshavare.
Indikatorerna som handlar om trygghetsmålet är: upplevd trygghet, kränkningar och
studiero/lugn miljö.
Årets undersökning visar en positiv utveckling när det gäller i vilken utsträckning
vuxna i våra verksamheter reagerar på kränkningar mellan barn och elever. Däremot
ser vi en negativ utveckling när det gäller trygghet och studiero inom skolan.
Fritidshemmet och förskolan visar i huvudsak en positiv utveckling.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-04-27
Bilaga, Redovisning av enkätsvar som ligger till grund för indikatorerna i
nämndplanen avseende nämndmålet Trygghet 2022

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-04-27
Handläggare

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

BU 2022/62

Redovisning av indikatorer som visar i vilken
utsträckning vi styr mot nämndmålet ”Trygghet”
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
I Barn- och utbildningsnämndens nämndplan för 2022 finns två prioriterade mål.
Det ena är Undervisning och lärande och det andra är Trygghet. Till varje mål finns i
nämndplanen ett antal indikatorer som ska visa i vilken utsträckning vi nått det
uppsatta målet.
Enligt vårt årshjul följer vi upp trygghetsmålet under våren genom en enkät till elever,
personal och vårdnadshavare.
Indikatorerna som handlar om trygghetsmålet är: upplevd trygghet, kränkningar och
studiero/lugn miljö.
Årets undersökning visar en positiv utveckling när det gäller i vilken utsträckning
vuxna i våra verksamheter reagerar på kränkningar mellan barn och elever. Däremot
ser vi en negativ utveckling när det gäller trygghet och studiero inom skolan.
Fritidshemmet och förskolan visar i huvudsak en positiv 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
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Bakgrund
Båda skolans uppdrag – kunskapsuppdraget och värdegrundsuppdraget – behöver
årligen följas upp för att kunna belysa både vad vi lyckas bra med och vad vi behöver
utveckla i verksamheten. Värdegrundsuppdraget följs upp på flera sätt: utvärdering av
Trygghetsplan kontinuerligt under året, e-tjänster i januari och juni samt enkäter under
våren. Dessa utvärderingar ligger till grund för kvalitetsredovisningen som redovisas i
augusti varje år.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till
handlingarna.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Redovisning av enkätsvar som ligger till grund för indikatorerna i nämndplanen
avseende nämndmålet Trygghet.

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen

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

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.

"[Klicka och skriv]"

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

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

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

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

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]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☐

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

Alla barn och ungdomar i Vingåkers 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?

Genom att besvara enkäten.
3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?
Enkäten visar hur våra barn och ungdomar har det i förskolan/skolan. Ett underlag
som är viktigt för att vi ska veta vad vi behöver fortsätta göra och vad vi behöver
förbättra.
4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?
Enkäten visar hur våra barn och ungdomar har det i förskolan/skolan. Ett underlag
som är viktigt för att vi ska veta vad vi behöver fortsätta göra och vad vi behöver
förbättra.
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Redovisning av enkätsvar som ligger till grund för
indikatorerna i nämndplanen avseende nämndmålet
Trygghet 2022
Resultatmål i nämndplanen:
Barn, elever och medarbetare i barn- och utbildningsnämndens verksamheter är trygga och
upplever att de har de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling
Utgångsvärde: enkätresultat 2021
Indikatorerna som handlar om trygghetsmålet är: kränkningar, upplevd trygghet och
studiero/lugn miljö.
Sammanfattning av resultaten
Kränkningar
• Samtliga elever i skola och fritidshem tycker att hantering av kränkande
behandling blivit bättre, förutom de yngsta eleverna på fritidshemmet
• Pedagoger i skola, fritidshem och förskola vet i större utsträckning vad de ska
göra vid kränkande behandling
• Vårdnadshavare – både i skolan och förskolan - upplever i mindre
utsträckning att det tydligt framgår att kränkande behandling inte accepteras
medan vi ser en ökning inom fritidshemmet
Trygghet
• Samtliga elever i skolan utom i årskurs 7-9 upplever en minskad trygghet
• Pedagoger och vårdnadshavare inom skolan upplever en minskad trygghet
• I fritidshemmet upplever pedagoger, vårdnadshavare och elever i årskurs 4-6
en ökad trygghet – elever i årskurs F-3 upplever en minskad trygghet
• Inom förskolan upplever vårdnadshavare en liten minskning när det gäller
trygghet
Studiero – lugn miljö
• Samtliga elever i skolan upplever en minskad studiero
• Vårdnadshavare inom skolan upplever en minskad studiero medan
pedagogerna upplever en ökad studiero
• I fritidshemmet upplever pedagoger, vårdnadshavare och elever i årskurs 4-6
en lugnare miljö – medan elever i årskurs F-3 inte gör det
• Inom förskolan upplever både pedagoger och vårdnadshavare en bra
blandning mellan aktiviteter och vila
Diskussioner och analyser pågår i verksamheterna och redovisas i
kvalitetsredovisningen i augusti 2022 tillsammans med utvecklingsområden för läsår
22/23.

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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Kränkningar
Frågeställningar i enkäten:
Skola
Elever:
Pedagoger:
Vhv:
Fritidshem
Elever:
Pedagoger:
Vhv:
Förskola
Pedagoger:
Vhv:

Skola
Alla elever
Åk F-3
Åk 4-6
Åk 7-9
Pedagoger
Vhv
Fritidshem
Alla elever
Åk F-3
Åk 4-6
Pedagoger
Vhv
Förskola
Pedagoger
Vhv

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

På min förskola är det tydligt att kränkande behandling inte accepteras
I mitt barns förskola är det tydligt att kränkande behandling inte
accepteras
Trend

2022
86
96
86
77
99
78

2021
80
94
76
72
99
80

90
96
85
100
77

87
97
76
100
64

99
94

97
98
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Trygghet
Frågeställningar i enkäten:
Skola
Elever:
Pedagoger:
Vhv:
Fritidshem
Elever:
Pedagoger:
Vhv:
Förskola
Pedagoger:
Vhv:

Skola
Alla elever
Åk F-3
Åk 4-6
Åk 7-9
Pedagoger
Vhv
Fritidshem
Alla elever
Åk F-3
Åk 4-6
Pedagoger
Vhv
Förskola
Pedagoger
Vhv

Jag känner mig trygg i skolan
På den här skolan känner eleverna sig trygga
Mitt barn är tryggt i skolan
Jag är trygg på fritidshemmet
På det här fritidshemmet känner eleverna sig trygga
Mitt barn känner sig tryggt på fritidshemmet
På min förskola känner barnen sig trygga
Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt på förskolan

Trend

2022 2021
86
89
88
92
84
92
88
83
87
90
80
83
88
91
84
97
92

84
95
77
97
82

100
96

97
99
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Studiero – lugn miljö
Frågeställningar i enkäten:
Skola
Elever:
Pedagoger:
Vhv:
Fritidshem
Elever:
Pedagoger:
Vhv:
Förskola
Pedagoger:
Vhv:

Skola
Alla elever
Åk F-3
Åk 4-6
Åk 7-9
Pedagoger
Vhv
Fritidshem
Alla elever
Åk F-3
Åk 4-6
Pedagoger
Vhv
Förskola
Pedagoger
Vhv

Jag har studiero på lektionerna
Det är god studiemiljö på skolan
Jag upplever att mitt barn har studiero på lektionerna
Det finns möjlighet till avskildhet och vila på fritidshemmet
Eleverna följer fritidshemmets ordningsregler
Det finns möjlighet till avskildhet och vila på mitt barns fritidshem
På min förskola ger vi barnen en väl avvägd blandning av aktiviteter
och vila under dagen
Förskolan ger mitt barn en väl avvägd blandning av aktiviteter och vila
under dagen
Trend

2022
66
66
70
61
72
46

2021
72
77
72
66
65
57

79
78
81
85
54

76
83
68
63
45

99
97

97
97
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-11

BoU §

xx (xx)

BU 2022/63

Kompetensutvecklingsbehov 22/23
Förslag till beslut
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Här listas de kompetensutvecklingsbehov som har identifierats genom det
systematiska kvalitetsarbetet.
Språk

Brister i det svenska språket är en av orsakerna till att många kunskapskrav blir svåra
att nå, och detta gäller oavsett vilket ämne det handlar om och oavsett om eleven har
svenskt eller annat etniskt ursprung. Att ha ett bristande språk leder också ofta till
missförstånd och konflikter som grundar sig i svårigheterna att förstå eller göra sig
förstådd.
Språklig tydlighet och gemensamma språkredskap och strukturer är bra för alla elever
men nödvändigt för elever som lär på sitt andraspråk eller kanske på sitt tredje eller
fjärde språk. För att kunna ge barn och elever de bästa möjliga förutsättningarna för
sitt lärande har vi därför behov av kompetensutveckling inom det här området.
All undervisande personal behöver få möjlighet att utveckla sina kunskaper när det
gäller att arbeta med språket i fokus vid planering, förberedelser och strukturering av
undervisningen. Vi behöver också erbjuda personalen fortbildning när det gäller att
synliggöra, stötta och följa upp elevernas språkanvändning. På så sätt ges barn och
elever möjlighet att kunna delta språkligt i både undervisningen och den övriga
utbildningen.
Trygghet och studiero

Under vårterminen 2022 genomfördes en enkät bland elever, vårdnadshavare och
personal i Vingåkers skolor. Enkäten undersökte bland annat områdena trygghet och
studiero, och resultatet visar att samtliga elever i Vingåkers skolor upplever en
minskad studiero 2022 jämfört med förra året. Enkätsvaren visar också att samtliga
elever, utom de i årskurs 7–9, upplever minskad trygghet nu jämfört med förra året.
De anmälningar om kränkande behandling som personalen gör i vårt e-tjänstsystem
beskriver bland annat de konflikter som uppstår i skolorna. Många av dessa konflikter
uppstår på raster, i matsalar, korridorer, omklädningsrum, och andra områden som
elevernas vistas i när de inte har lektion.
Enkätresultaten och anmälningarna vittnar tillsammans om att vi behöver utveckla
förmågan att skapa trygga och lugna miljöer i skolan både innan, under och efter
lektionerna. Här finns behov av att stärka de främjande och förebyggande delarna av
elevhälsoarbetet, men också av att förbättra skolans kultur och klimat. Vi behöver
därför erbjuda personalen möjlighet att utveckla sina kunskaper kring detta, och de
färdigheter som behövs för att kunna omsätta de teoretiska kunskaperna i praktik.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-04-20
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

105

vingaker.se

1 (9)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-04-20
Handläggare

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

BU 2022/63

Kompetensutvecklingsbehov 22/23
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Här listas de kompetensutvecklingsbehov som har identifierats genom det
systematiska kvalitetsarbetet.
Språk

Brister i det svenska språket är en av orsakerna till att många kunskapskrav blir svåra
att nå, och detta gäller oavsett vilket ämne det handlar om och oavsett om eleven har
svenskt eller annat etniskt ursprung. Att ha ett bristande språk leder också ofta till
missförstånd och konflikter som grundar sig i svårigheterna att förstå eller göra sig
förstådd.
Språklig tydlighet och gemensamma språkredskap och strukturer är bra för alla elever
men nödvändigt för elever som lär på sitt andraspråk eller kanske på sitt tredje eller
fjärde språk. För att kunna ge barn och elever de bästa möjliga förutsättningarna för
sitt lärande har vi därför behov av kompetensutveckling inom det här området.
All undervisande personal behöver få möjlighet att utveckla sina kunskaper när det
gäller att arbeta med språket i fokus vid planering, förberedelser och strukturering av
undervisningen. Vi behöver också erbjuda personalen fortbildning när det gäller att
synliggöra, stötta och följa upp elevernas språkanvändning. På så sätt ges barn och
elever möjlighet att kunna delta språkligt i både undervisningen och den övriga
utbildningen.
Trygghet och studiero

Under vårterminen 2022 genomfördes en enkät bland elever, vårdnadshavare och
personal i Vingåkers skolor. Enkäten undersökte bland annat områdena trygghet och
studiero, och resultatet visar att samtliga elever i Vingåkers skolor upplever en
minskad studiero 2022 jämfört med förra året. Enkätsvaren visar också att samtliga
elever, utom de i årskurs 7–9, upplever minskad trygghet nu jämfört med förra året.
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De anmälningar om kränkande behandling som personalen gör i vårt e-tjänstsystem
beskriver bland annat de konflikter som uppstår i skolorna. Många av dessa konflikter
uppstår på raster, i matsalar, korridorer, omklädningsrum, och andra områden som
elevernas vistas i när de inte har lektion.
Enkätresultaten och anmälningarna vittnar tillsammans om att vi behöver utveckla
förmågan att skapa trygga och lugna miljöer i skolan både innan, under och efter
lektionerna. Här finns behov av att stärka de främjande och förebyggande delarna av
elevhälsoarbetet, men också av att förbättra skolans kultur och klimat. Vi behöver
därför erbjuda personalen möjlighet att utveckla sina kunskaper kring detta, och de
färdigheter som behövs för att kunna omsätta de teoretiska kunskaperna i praktik.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av barn- och utbildningsförvaltningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Skollagen slår fast att huvudmannen ska se till att personalen som har hand om
utbildningen i den verksamhet som huvudmannen har ansvar för enligt denna lag ges
möjligheter till kompetensutveckling (2 kap. 34 § Skollagen (2010:800)). För att göra
det möjligt behöver huvudmannen inventera vilka behov av kompetensutveckling som
finns i verksamheterna.
Förvaltningens ståndpunkt
Barn- och utbildningsförvaltningen anser att redovisningen kan utgöra grund för beslut
om kompetensutvecklande insatser i den kommande verksamhetsplanen. Genom att
genomföra insatserna möter huvudmannen kravet på att se till att personalen ges
möjligheter till kompetensutveckling, och detta görs utifrån de behov som finns i
verksamheterna och de resurser som medges av nämndens budget.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet i sig medför inga ekonomiska konsekvenser.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Agneta Arvidsson
Förvaltningschef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

För att vi ska kunna möta de utmaningar vi
har i våra verksamheter samt elevernas behov
behöver kompetensen inom dessa områden
förstärkas.

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.

109

vingaker.se

5 (9)

För att vi ska kunna möta de utmaningar vi har i
våra verksamheter samt elevernas behov behöver
kompetensen inom dessa områden förstärkas.
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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 Vingåkers 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?

Genom kompetensutvecklingen förbättras möjligheterna att erbjuda en
likvärdig utbildning till barn och elever i alla verksamheter.

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

Genom kompetensutvecklingen förbättras möjligheterna att erbjuda en
likvärdig utbildning till barn och elever i alla verksamheter.
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-11

BoU §

xx (xx)

BU 2022/65

Tertialrapport 1 år 2022
Förslag till beslut
Sammanfattning av ärendet
Beslutsunderlag
Beslutet skickas till

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-11

BoU §

xx (xx)

BU 2022/66

Budgetramar 2023
Förslag till beslut
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner Budgetramar 2023.
2. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram
för 4 stycken socialpedagoger med 2 000 tkr.
3. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram
för 1,5 stycken studie- och yrkesvägledare med 900 tkr.
4. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram
till Kulturskolan motsvarande 1 tjänst för att motverka utanförskap med 600 tkr.
5. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram
för nedsättning i tjänst för SKUA-utvecklare med 600 tkr.
6. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram
för utbildning av 2 stycken nya SKUA-utvecklare med 160 tkr.
7. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram
för 1 tjänst – lärare i svenska som andraspråk med 600 tkr.
8. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram
för 2 stycken studiehandledare samt inköp av konsulttjänster med 900 tkr.
9. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram
för 3 stycken speciallärare i matematik med 1 800 tkr.
10. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram
för digitala läromedel med 300 tkr.
11. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om medel för
intendenttjänst med 700 tkr.
12. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om medel för ökade
kostnader för skolskjuts med 500 tkr.
13. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om
investeringsmedel för IT-utrustning och inventarier för den nya förskolan på norr
med 1 225 tkr.
Sammanfattning av ärendet
I ärendet budgetramar 2023 presenteras driftbudget 2023, nämndens budgetram enligt
KF, behov 2023-2026, investeringar 2023 samt äskanden inför 2023.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-04-22
Bilaga, Äskanden inför 2023
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-04-22
Handläggare

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

BU 2022/66

Budgetramar 2023
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner Budgetramar 2023
Utökad ram för ökad trygghet, studiero och framtidstro
2. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram för
4 stycken socialpedagoger med 2 000 tkr
3. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram för
1,5 stycken studie- och yrkesvägledare med 900 tkr
4. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram till
Kulturskolan motsvarande 1 tjänst för att motverka utanförskap med 600 tkr
Utökad ram för ökad måluppfyllelse
5. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram för
nedsättning i tjänst för SKUA-utvecklare med 600 tkr
6. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram för
utbildning av 2 stycken nya SKUA-utvecklare med 160 tkr
7. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram för
1 tjänst – lärare i svenska som andraspråk med 600 tkr
8. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram för
2 stycken studiehandledare samt inköp av konsulttjänster med 900 tkr
9. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram för
3 stycken speciallärare i matematik med 1 800 tkr
10. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram för
digitala läromedel med 300 tkr
Utökad ram för hållbart ledarskap
11. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om medel för
intendenttjänst med 700 tkr
Utökad ram för ökade kostnader
12. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om medel för ökade
kostnader för skolskjuts med 500 tkr.
Investeringar
13. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om
investeringsmedel för IT-utrustning och inventarier för den nya förskolan på norr
med 1 225 tkr
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Sammanfattning av ärendet
Driftbudget 2023 tkr

Verksamhet
Förvaltningskansli
Kulturskola
Öppen förskola
Förskola
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola 1-6
Grundskola 7-9
Grundsärskola
Gymnasieskola IM
Gymnasiesärskola
Gymnasieskola
Totalsumma

KF
budget
2022

Personal Lokaler
2%
1,5%

7 928
3 383
414
44 576
10 086
4 735
58 429
33 601
7 494
842
4 837
49 327
225 652

128
52
7
821
181
70
858
345
0
15
0
0
2 478

Prel. KF
budget
2023

284
9
0
95
19
12
113
127
0
0
0
0
660

8 339
3 445
421
45 492
10 286
4 817
59 401
34 073
7 494
857
4 837
49 327
228 790

Nämndens budgetram enligt KF i tkr är: 179 463 tkr exklusive gymnasieskolan för
2023.
Gymnasieskolans budget uppgår till 49 327 tkr.
Behov 2023 – 2026 tkr (inklusive 2 % prisuppräkning och äskanden för 2023)

Verksamhet
Förvaltningskansli
Kulturskola
Öppen förskola
Förskola
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola 1-6
Grundskola 7-9
Grundsärskola
Gymnasieskola KAA
Gymnasiesärskola
Gymnasieskola
Totalsumma

2023
Behov Åtgärde
tkr
r/
bespari
ng
10 029
1 690
4 051
606
423
1
45 568
75
10 288
2
4 829
13
63 297
3 897
37 373
3 300
7 644
150
859
2
4 934
97
50 314
987
239
608
10 818

Behov
tkr

2024
Åtgärder/
besparing

Behov
tkr

2025
Åtgärder/
besparing

Behov
tkr

2026
Åtgärder/
besparing

10 224
4 132
431
46 377
10 494
4 926
64 563
38 121
7 797
876
5 032
51 320

195
81
8
809
206
97
1 266
747
153
17
99
1 006

10 423
4 214
440
47 304
10 704
5 025
65 854
38 883
7 953
894
5 133
52 346

199
83
9
928
210
99
1 291
762
156
18
101
1 026

10 626
4 299
448
48 251
10 918
5 125
67 172
39 661
8 112
911
5 236
53 393

203
84
9
946
214
100
1 317
778
159
18
103
1 047

244 293

4 685

249 173

4 880

254 151

4 978

I bilagan, Äskanden inför 2023, beskrivs de behov som förvaltningen ser är
nödvändiga för att öka barn och elevers måluppfyllelse, möta lagkrav samt ett hållbart
ledarskap.
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Investeringar 2023 tkr

Budget 2022
Investeringar enligt kommunplan

Budget 2023

600

600

Investeringsbudget fördelas under vårterminen 2023 av förvaltningschef.
Möbler och inventarier för ny förskola på norr tillkommer. Se bilaga Äskanden inför
2023.
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
Analyser av elevresultat, enkäter kring trygghet, studiero och framtidstro visar att en
alltför stor andel av våra barn och elever inte når målen för grundskolan. Våren 2021
var endast 67,3 % av avgångseleverna behöriga till ett yrkesprogram. Endast 53,1 %
av eleverna klarade minst betyget E i alla ämnen. Vi behöver göra satsningar för att
öka tryggheten och stärka personalens kompetens inom språk, kommunikation och
matematik för att bättre kunna möta de behov som eleverna har.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna
förvaltningens förslag på äskanden inför 2023 till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Äskanden inför 2023
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Agneta Arvidsson
Förvaltningschef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

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

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]"

Beslutet möjliggör i större utsträckning att
våra barn och elever får sina behov för att nå
målen i grundskolan tillgodosedda.

"[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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Beslutet möjliggör i större utsträckning att våra barn
och elever får sina behov för att nå målen i
grundskolan tillgodosedda.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☐

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

Alla barn och ungdomar i Vingåkers kommun

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

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?
Beslutet möjliggör i större utsträckning att våra barn och elever får sina behov för
att nå målen i grundskolan tillgodosedda.
4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?
Beslutet möjliggör i större utsträckning att våra barn och elever får sina behov för
att nå målen i grundskolan tillgodosedda.
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Äskanden inför 2023
1.

Utökad ram för ökad trygghet, studiero och framtidstro

Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad
ram för stärkt elevhälsoarbete och ökad framtidstro med 3 500 tkr
Beskrivning

Utbildningen ska utformas så att eleverna upplever trygghet och
studiero i skolan. En trygg skolmiljö är en viktig förutsättning för att
elever ska uppleva studiero under lektionerna. Miljön omfattar
lektionssalar och alla andra utrymmen och platser på skolan. En
trygg arbetsmiljö är en förutsättning för att eleverna ska kunna
prestera så optimalt som möjligt i de olika ämnena. Ett kontinuerligt
arbete med att skapa trygghet och medvetenhet kring hur trygghet
påverkar lärandet behöver därför utföras på skolan (Råd och
vägledning, Skolinspektionen).
Under vårterminen 2022 genomfördes en enkät bland elever, vårdnadshavare och
personal i Vingåkers skolor. Resultatet visar att samtliga elevgrupper i Vingåkers
skolor upplever en minskad studiero 2022, jämfört med förra året. Enkätsvaren visar
också att samtliga elever, utom de i årskurs 7–9, upplever minskad trygghet i skolan
nu jämfört med förra året.
Enkätresultat VT -22

Röd rad = andelen positiva svar har minskat sedan förra året
Grön rad = andelen positiva svar har ökat sedan förra året
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De anmälningar om kränkande behandling som personalen gör i vårt e-tjänstsystem
beskriver bland annat de konflikter som uppstår i skolorna. Många av dessa konflikter
uppstår på raster, i matsalar, korridorer, omklädningsrum, och andra områden som
elevernas vistas i när de inte har lektion.
Enkätresultaten och anmälningarna vittnar tillsammans om att vi behöver förbättra
förutsättningarna för personalen att skapa trygga och lugna miljöer i skolan både
innan, under och efter lektionerna. Vi behöver därför stärka de främjande och
förebyggande delarna av elevhälsoarbetet, och också förbättra skolans kultur och
klimat.
Satsningar och kostnader

Socialpedagoger
En socialpedagog som arbetar i skolan har i uppdrag att tillsammans med eleverna
arbeta för att göra skolan till en trygg plats där varje elev deltar och trivs, och där
eleverna tillsammans månar om varandra och sin miljö. Fokus för en socialpedagog är
eleven, och i samband med socialpedagogik brukar man nämna delaktighet,
inflytande, självstärkande och inkludering som nyckelord.
Genom att anställa 4 socialpedagoger för vi in den spetskompetens som behövs för att
ytterligare professionalisera verksamheten och öka skolans möjligheter att möta
eleverna och de utmaningar det innebär att ha en skola som många upplever som
otrygg och stökig. Elevernas enkätsvar visar tydligt inom vilka områden de upplever
brister och att anställa socialpedagoger är nödvändigt för att kunna möta detta.
Medarbetarna i Vingåkers kommunala skolor signalerar, bland annat genom den årliga
medarbetarenkäten, att de inte upplever att de får de förutsättningar som krävs för att
de ska kunna utföra sitt uppdrag. Att anställa socialpedagoger innebär att den
pedagogiska personalen ges de förutsättningar som krävs för att de ska kunna fokusera
på undervisning och lärande på ett sätt som inte är möjligt idag.
Studie- och yrkesvägledare
Att känna framtidstro innebär bland annat att tro på en framtid där det finns goda
förutsättningar att lyckas. För det krävs tillit till sig själv och sin egen förmåga samt
kunskap om vilka möjligheter som finns för att ta sig till sina mål.
I barn och utbildningsnämndens verksamheter önskar vi bidra till barn och ungdomars
framtidstro genom att bland annat tillhandahålla god studie- och yrkesvägledning. På
så sätt kan ungdomar i kommunen göra välinformerade val om sin framtid, genom att
dra nytta av vägledarens expertis.
För att i större utsträckning och tidigare kunna möta barns och ungdomars behov av
vägledning behöver vi tillsätta ytterligare en studie- och yrkesvägledare till årskurs 4–
6.
Motverka utanförskap
Kulturskolan i Vingåkers kommun driver projektet Kultur för hälsa. Projektet innebär
en möjlighet för Kulturskolan att hitta nya sätt att fånga upp och förebygga psykisk
ohälsa hos unga. Genom att erbjuda en meningsfull fritid och en känsla av
sammanhang kan verksamheten bidra till att barn och elevers framtidstro ökar, att
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deras självförtroende ökar och att risken för psykisk ohälsa minskar. Detta sker bland
annat genom att skolornas elevhälsoteam arbetar tillsammans med kulturskolan för att
fånga upp de elever som har behov av stöd utanför skoltid.

4 socialpedagoger
1,5 studie- och yrkesvägledare
Utökning med motsvande 1 tjänst – motverka utanförskap
Totalt

2.

2 000 000
900 000
600 000
3 500 000

Utökad ram för ökad måluppfyllelse

Stärkt språkfokus i undervisningen
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad ram
språksatsning med 2 260 tkr
Beskrivning

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och
lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker
känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett
rikt och varierat språk är avgörande för att kunna förstå och verka i
ett samhälle där kulturer, livsåskådning, generationer och språk möts
(Läroplan för grundskolan, LGR 11).
Vid slutet av vårterminen 2021 var det bara drygt hälften av niondeklassarna i
Vingåker som klarade alla mål i skolan. Det innebär att nästan varannan elev som
lämnade Slottsskolan 7–9 då hade fått F i minst ett ämne.

Källa: Kolada – Öppna jämförelser

3
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Medarbetarna i Vingåkers skolor kan tydligt se att brister i det svenska språket hos
eleverna medför att många kunskapskrav blir svåra att nå, och detta gäller oavsett om
eleven har svenskt eller annat etniskt ursprung. Att ha ett bristande svenskt språk leder
också ofta till konflikter som grundar sig i svårigheterna att förstå och göra sig
förstådd.
För att kunna ge barn och elever i Vingåkers kommun de språkliga kunskaper och den
språkliga kompetens de behöver för att kunna tillgodogöra sig den utbildning de har
rätt till, måste skolan kunna möta elevernas språkliga behov.
Satsningar och kostnader

SKUA – ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
För att kunna stödja elever på rätt sätt behöver alla lärare arbeta med både ämnet och
språket i ämnet. Detta gynnar framför allt elever med annat modersmål än svenska,
men även elever med svenska som modersmål.
Under läsåret 21/22 utbildades 5 SKUA-utvecklare i kommunen. Dessa medarbetare
handleder sedan sina kollegor i arbetssättet för att öka kompetensen på hela skolan.
Utbildningen bygger på vetenskap och forskning, men tar mycket tid för lärarna som
är SKUA-utvecklare.
För att få ordentligt genomslag behöver satsningen pågå under flera år med avsatt tid
för SKUA-utvecklarna att planera och handleda kollegor.
Svenska som andraspråk
Elever med annat modersmål än svenska kan erbjudas undervisning i svenska som
andraspråk. Undervisningen i ämnet ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i
och om svenska språket. Genom att utöka undervisningen för dessa elever i svenska
som andraspråk ges fler elever möjlighet till ökad språklig kompetens och bättre
förutsättningar att nå målen i alla ämnen. En heltidstjänst som enbart undervisar i
svenska som andraspråk skulle öka skolornas förmåga att möta det stora behov som
finns.
Studiehandledning på modersmålet
I Vingåkers skolor har ca 25 % av eleverna ett annat modersmål än svenska. För
elever som ännu inte lärt sig så mycket svenska kan studiehandledning på
modersmålet stödja elevernas kunskapsutveckling i olika ämnen och hjälpa dem att
utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål.
I samband med att Skolinspektionen under våren 2022 beslutade om ett föreläggande
mot Slottsskolan 7–9 på grund av att huvudmannen inte har lyckats möta de behov av
studiehandledning som finns hos skolans elever, har en inventering av behoven gjorts
på alla enheter. Inventeringen är ännu inte helt färdigställd men de resultat som hittills
framkommit pekar tydligt på nödvändigheten av utökad studiehandledning för att vi
ska kunna möta elevernas behov i enlighet med skollagen.
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Nedsättning i tjänst för SKUA-utvecklare motsvarande 1 anställd
Utbildning av 2 stycken nya SKUA-utvecklare
1 tjänst, lärare i svenska som andraspråk
2 studiehandledare samt inköp av konsulttjänster
Totalt språksatsning

600 000
160 000
600 000
900 000
2 260 000

Utökad ram för stärkt matematikundervisning
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad
ram stärkt matematikundervisning med 1 800 tkr.
Beskrivning

Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta
välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och
ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser (ur
kursplanen i matematik, LGR 11).
Vingåkers skolor har under en lång rad av år uppvisat låga resultat i ämnet matematik.
Det är det ämne där flest elever misslyckas med att nå kunskapskraven. Till viss del
kan det bero på bristande språkkunskaper – vilket medför svårigheter att förstå ämnet,
dess specifika språk och vad man förväntas göra. Förutom det ser vi att när eleverna
kommer till årskurs 7 har de inte de grundkunskaper de förväntas ha.
Vårterminen 2021 var 21,7 % av avgångseleverna inte godkända i ämnet matematik.
Satsningar och kostnader

Genom att anställa 3 speciallärare i matematik kan vi erbjuda fler elever det stöd de
behöver samtidigt som ordinarie lärare kan få stöd i sin undervisning.
3 speciallärare i matematik.
(2 till åk F-6 och 1 till åk 7–9)
Totalt

1 800 000
1 800 000

Utökad ram för digitala läromedel
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad
ram digitala läromedel med 300 tkr.
Beskrivning

Till hösten 2022 träder en ny läroplan i kraft, vilket kräver en investering i nya
läromedel. I digitaliseringens anda behöver vi tillhandahålla ett gemensamt utbud av
digitala läromedel inom Vingåkers kommun. Ett digitalt läromedel är alltid uppdaterat
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och aktuellt och underlättar användandet av Google translate för elever som behöver
översätta text till annat språk,
Satsning och kostnader

Inköp av ett kommungemensamt digitalt läromedel i alla ämnen
Digitalt läromedel – kostnad/år
Totalt

3.

300 000
300 000

Utökad ram för hållbart ledarskap

Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad
ram för intendent till förskolorna och F-6-skolorna med 700 tkr
Beskrivning
Att vara rektor i förskola och skola är ett omfattande och komplext uppdrag. En av de
viktigaste delarna av uppdraget är att leda och samordna det pedagogiska arbetet vid
en enhet, och som en del i Barn- och utbildningsnämndens arbete med att öka kvalitet
och likvärdighet inom och mellan enheterna önskar nämnden stärka rektors
möjligheter att fokusera på det pedagogiska ledarskapet.
Satsning och kostnader
Genom att tillsätta en intendent som kan sköta vissa uppgifter som inte tillhör det
pedagogiska ledarskapet kan möjligheten till detta skapas. En intendent skulle kunna
ta sig an det arbete som i större utsträckning rör fysiska resurser, som exempelvis
lokaler och utrustning, samt barns, elevers och medarbetares arbetsmiljö.

Intendent
Totalt

4.

700 000
700 000

Utökad ram för ökade kostnader

Förvaltningen föreslår att
1.

Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om en utökad
ram för ökade kostnader av skolskjuts med 500 tkr

Beskrivning

Våra skolskjutskostnader räknas upp med ett index 4 gånger om året. Vi befarar att
bland annat ökade bränslekostnader kommer fördyra skolskjutsen.
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Kostnader

Ökade bränslekostnader för skolskjuts
Totalt

5.

500 000
500 000

Utökad ram för investeringar

Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunfullmäktige om
investeringsmedel för IT-utrustning och inventarier för den nya förskolan på
norr med 1 225 tkr
Beskrivning

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att bygga en ny förskola i centralortens norra
del. För att kunna bedriva verksamhet där behövs IT-utrustning och inventarier.
Kostnader

Möbler till 6 avdelningar * 150 tkr
Personalrum och arbetsplatser
IT-nätverk och fiber
Närverk, grundutrustning
Närverk Wifi
AV-utrustning
Investeringar
Totalt

900 tkr
110 tkr
25 tkr
60 tkr
65 tkr
65 tkr
1 225 000
1 225 000
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-11

BoU §

xx (xx)

BU 2021/201

Svar på motion om övervakningskameror på skolor och
förskolor
Förslag till beslut
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Utredningen visar att kamerabevakning kan minska risken för skadegörelse om
kamerabevakningen är aktiv, och om flera insatser genomförs utöver
kamerabevakningen.
Utredningen visar också att det inte med säkerhet går att fastslå att kostnaderna för att
bedriva kamerabevakning utomhus är mindre än kostnaderna som skadegörelsen
medför. Underlaget pekar snarare på motsatsen.
Då den aktiva kamerabevakning som krävs för minskad skadegörelserisk sannolikt
medför kostnader som överstiger kostnaderna som skadegörelsen medför, bör därför
motionen avslås.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-04-20
Bilaga, Underlag för beslut om kamerabevakning vid förskola och skola i Vingåkers
kommun
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-04-20
Handläggare

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

BU 2021/201

Svar på motion om övervakningskameror på skolor och
förskolor
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Utredningen visar att kamerabevakning kan minska risken för skadegörelse om
kamerabevakningen är aktiv, och om flera insatser genomförs utöver
kamerabevakningen.
Utredningen visar också att det inte med säkerhet går att fastslå att kostnaderna för att
bedriva kamerabevakning utomhus är mindre än kostnaderna som skadegörelsen
medför. Underlaget pekar snarare på motsatsen.
Då den aktiva kamerabevakning som krävs för minskad skadegörelserisk sannolikt
medför kostnader som överstiger kostnaderna som skadegörelsen medför, bör därför
motionen avslås.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av barn- och utbildningsförvaltningen.
Uppgifter om kostnader för skadegörelse har hämtats in från Vingåkers
kommunfastigheter AB.
Diskussion har skett med IT-enheten när det gäller infrastruktur och teknik för
bevakningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
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Bakgrund
Vid sitt sammanträde 2021-10-20 beslutade kommunfullmäktige att skicka Charlotte
Prennfors (M) motion om att samtliga skolor ska ha bevakningskameror utomhus
vidare till Barn- och utbildningsnämnden för beredning (Kf § 71/2021).
Förvaltningens ståndpunkt
Barn- och utbildningsförvaltningen anser att Charlotte Prennfors (M) motion lyfter
relevanta och angelägna problem med trygghet och säkerhet i Vingåker. Frågan om
kamerabevakning utomhus bör ingå som en del i det kommunövergripande trygghetsoch säkerhetsarbetet, där riktlinjer och rutiner som gäller för alla nämnders
verksamheter tas fram.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet i sig medför inga ekonomiska konsekvenser.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Underlag för beslut om kamerabevakning vid förskola och skola i Vingåkers kommun
Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunfullmäktige

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

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.

Att avstyrka motionen innebär att avstå från
åtgärder vars effekt är osäker och vars
kostnader är höga i förhållande till den
möjliga effekten.

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

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

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

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.
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Att avstyrka motionen för att i stället skapa
möjlighet till kommunövergripande riktlinjer och
arbetssätt inom ramen för kommunens trygghetsoch säkerhetsarbete är ett mer långsiktigt beslut.
Genom det kan vi genomföra hållbara strategiska
insatser på ett samhälleligt plan, snarare än isolerade
punktinsatser med begränsad förbättringspotential.
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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?

Beslutet omfattar inte detta.

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

Detta perspektiv är inte applicerbart i frågan.
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Underlag för beslut om kamerabevakning
vid förskola och skola i Vingåkers kommun
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Sammanfattning
Kamerabevakningens effekt
Utredningen visar att kamerabevakning kan minska risken för skadegörelse om:
•
•

kamerabevakningen är aktiv
flera insatser genomförs, utöver kamerabevakningen

I annat fall minskar inte kamerabevakningen risken för skadegörelse.
Kamerabevakningens kostnader
Utredningen visar att det inte med säkerhet går att fastslå att kostnaderna för att bedriva
kamerabevakning utomhus är mindre än kostnaderna som skadegörelsen medför.
Utredningen visar också att organiseringen av kamerabevakningen är komplex, och det kan
konstateras att det saknas en övergripande plan och riktlinje för detta område, inom kommunen.
Slutsats
Utifrån underlaget dras slutsatsen att den aktiva kamerabevakning som krävs för minskad
skadegörelserisk sannolikt medför kostnader som överstiger de kostnader som skadegörelsen medför.
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1. Inledning
I sin motion till Kommunfullmäktige föreslår Charlotte Prennfors (M) att samtliga skolor ska ha
bevakningskameror utomhus.
Vid sitt sammanträde 2021-10-20 beslutade kommunfullmäktige att skicka motionen vidare till Barnoch utbildningsnämnden för beredning (Kf § 71/2021).

2. Syfte
Motionens förslag om kamerabevakning utomhus utgår från att bevakningskameror utomhus minskar
risken för skadegörelse, och att kostnaderna för bevakningskameror är mindre än kostnaderna som
skadegörelse medför. Detta underlag syftar därför till att undersöka om:
•
•

bevakningskameror utomhus minskar risken för skadegörelse.
kostnaderna för att ha bevakningskameror utomhus är mindre eller större än kostnaderna som
skadegörelsen medför.

3. Minskar bevakningskameror risken för skadegörelse?
2018 genomförde Brottsförebyggande rådet (BRÅ) en studie av effekten av kamerabevakning på
allmän plats, Fungerar kamerabevakning brottsförebyggande?1 Studien är en metastudie vilket
innebär att den har undersökt 76 separata studier inom området för att dra slutsatser utifrån det
samlade materialet.
I metastudien undersöks kamerabevakningens effekt utifrån brottstyp och bevakningstyp, samt om
bevakningens effekt är beroende av att kompletterande åtgärder genomförs, eller inte.

Effekt utifrån brottstyp
Studien visar att bevakningen har lett till en brottsminskning på 14 procent av egendomsbrotten och
eftersom resultatet bygger på ett stort antal primärstudier (22) är det statistiskt signifikant.
Tillsammans med resultaten om narkotikabrott och fordonsbrott indikerar det att brott där
gärningspersonerna är inställda på att begå brott kan förebyggas med kamerabevakning.

Effekt utifrån bevakningstyp
Kamerabevakning kan vara passiv och bestå av kameror som spelar in och lagrar bilder utan att någon
person hanterar utrustningen eller bilderna under bevakningen. Bevakningen kan också vara aktiv och
innebära att personer i realtid tittar på bildmaterialet och utifrån det gör olika typer av insatser, såsom

1

BRÅ, 2018.
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att säkerställa att viktiga företeelser fångas på bilderna, att informera andra berörda om vad som sker
eller att förse brottsutredningar med bildmaterial.

Av metastudien framgår att de flesta av de primärstudier som ingår avser aktiv bevakning (54 jämfört
med 11) och att det är sådan bevakning som ligger bakom de övergripande positiva resultaten. För den
mindre andelen passiv bevakning finns det inte någon säkerställd positiv brottsförebyggande effekt.
Sammantaget visar forskningen att aktiv, men inte passiv, kamerabevakning fungerar
brottsförebyggande.

Effekt av bevakning i kombination med andra insatser
I metastudien gjordes en indelning i om det var fråga om endast kamerabevakning, kamerabevakning
plus en kompletterande insats eller kamerabevakning plus flera andra insatser.

Sammantaget visas att kamerabevakning har effekt om den genomförts tillsammans med flera andra
insatser, annars har den inte effekt.
För exempel på andra typer av åtgärder som kan ersätta eller komplettera kamerabevakningen, se
bilaga 1.

Slutsats
Utifrån ovanstående kan man dra slutsatsen att kamerabevakning kan minska risken för skadegörelse
(egendomsbrott) om:
•
•

kamerabevakningen är aktiv
flera insatser genomförs, utöver kamerabevakningen
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4. Är kostnaderna för att ha bevakningskameror utomhus mindre
än kostnaderna för skadegörelse?
Kostnader för kamerabevakning
För att kunna svara på om kostnaderna för att ha bevakningskameror utomhus är mindre än
kostnaderna som skadegörelse medför behöver ett antal antaganden göras:
•
•
•

•

Bevakningen är aktiv, för att ha någon effekt
Flera åtgärder genomförs, som syftar till att minska skadegörelsen
Gränsdragningslistan för de lokaler Barn- och utbildningsnämnden hyr av fastighetsbolaget
anger att ansvaret för kamerabevakning åligger Barn- och utbildningsnämnden i det fall
bevakningen sker inomhus, och åligger fastighetsbolaget i det fall bevakningen sker utomhus.
Personuppgiftsansvarig för kamerabevakningen är Barn- och utbildningsnämnden i det fall
bevakningen sker inomhus, och är Kommunstyrelsen i det fall bevakningen sker utomhus.

Beräkningen beskriver kostnaderna för att bedriva bevakning med tre kameror vid en normalstor
byggnad, och den bygger på den offert som tagits fram av Lykil Säkerhet AB som återfinns i bilaga 2.
Post
Kamera, 3 stycken á 5 500 kronor
Dataswitch

Belopp
16 500
4 000

Summa

20 500

Utöver ovanstående inköp tillkommer vid uppstartstillfället, bland annat, kostnader för:
•
•
•

Installation
Licenser och serverutrymme
Anslutning

Utöver kostnader vid uppstartstillfället tillkommer kostnader för att bedriva bevakningen:
•
•
•
•
•

Underhåll av kameror, och servrar
Drift
Teknisk support
Bevakningsåtgärder
Andra åtgärder för att minska risken för skadegörelse

Summering
För att bedriva kamerabevakning vid 11 förskolor, fyra F-6-skolor och en högstadieskola uppskattas
inköpskostnaden till 328 000 kronor (16 byggnader á 20 500). Utöver detta tillkommer
uppstartskostnader och driftskostnader enligt ovan.
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Kostnader för skadegörelse
Sveriges kommuner och regioner redogör bland annat för antal anmälda brott i Öppna jämförelser –
trygghet och säkerhet 2021. 2 Där slås fast att vissa typer av skadegörelse ökade under året medan
andra minskade, och att utvecklingen inte direkt kan sättas i samband med pandemin.3 I detta underlag
antas därför att kostnaderna för den skadegörelse som anmälts under 2021 mot de byggnader som
Barn- och utbildningsnämnden hyr för sina verksamheter är representativa för kostnaderna för
skadegörelse under ett genomsnittligt år.
Skadegörelse anmäls, bland annat, direkt till fastighetsbolaget. Under år 2021 anmäldes skadegörelse
som har medfört kostnader om 93 948 kronor, för specifikation se bilaga 3. Utöver detta tillkommer
kostnader för den arbetstid som har gått åt för att åtgärda skadegörelsen, och fastighetsbolaget
uppskattar dem till 45 000 kronor.4
Totalt uppgick kostnaderna för skadegörelse på kommunens förskolor och skolor under 2021 till cirka
139 000 kronor.
I motionen föreslås att kamerabevakning genomförts utomhus på kommunens förskolor och skolor.
Utifrån detta är det enbart relevant att studera vilka kostnader som uppstått till följd av skadegörelse
som skett utomhus. Vid en kontroll av de e-tjänst-anmälda händelser som berör skadegörelse i Barnoch utbildningsnämndens verksamheter skedde 15 av 24 händelser utomhus, vilket är ungefär 60
procent. Skadegörelsen begicks vid alla skolenheter, samt vid tre av de 11 förskolorna.
Denna andelsiffra används för att uppskatta hur stor del av de 139 000 kronor som fastighetsbolaget
åtgärdat skadegörelse för, som utgörs av händelser som skett utomhus: 60 procent av 139 000 är 83
400 kronor.
Summering
Totalt uppskattas kostnaderna för skadegörelse utomhus på kommunens förskolor och skolor uppgå till
cirka 83 400 kronor per år. Om man slår ut denna kostnad på alla 16 lokaler medför det en
genomsnittlig kostnad för skadegörelse på varje enhet på 5 213 kronor per år.

Slutsats
Totalt uppskattas kostnaderna för skadegörelse utomhus på kommunens förskolor och skolor uppgå till
cirka 83 400 kronor per år. Detta motsvarar en årskostnad på 5 213 kronor för var och en av nämndens
enheter.
För inköp av utrustning för kamerabevakning vid 11 förskolor, fyra F-6-skolor och en högstadieskola
uppskattas kostnader om 328 000 kronor. Detta motsvarar en inköpskostnad på 20 500 kronor för var
och en av nämndens enheter, utöver kostnaderna för drift och underhåll.
Detta innebär att det inte går att slå fast att kostnaderna för att ha bevakningskameror utomhus är
mindre än kostnaderna som skadegörelsen medför. Uppgifterna för 2021 pekar snarare på motsatsen;
att kostnaderna för kamerabevakning överstiger kostnaderna som medförs av skadegörelse mot
förskolor och skolor.

2

Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 2021 (skr.se)
Ibid. S.56-57
4
Mejl, Fredrik Fundberg
3
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5. Referenser
https://www.msb.se/contentassets/a0a785c0e7364cdeb91463646fb41043/studie-av-kommunersarbete-med-anlagd-skolbrand-.pdf
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vakning_brottsforebyggande.pdf
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https://skolfastigheter.uppsala.se/for-skola-och-forskola/sakerhet-i-fastigheten/skadegorelse-ochstold/
http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:828856/FULLTEXT01.pdf
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6. Bilagor
Bilaga 1

Alternativa eller kompletterande åtgärder

Åtgärderna har hämtats bland annat från Uppsalas kommunala fastighetsbolags arbete med att
förebygga skadegörelse5, och från Blekinge tekniska högskolas studie av Karlskronas kommun6.
Flera av åtgärderna handlar om barn och elever i våra verksamheter. Detta beror på att barn och elever
i viss utsträckning kan ligga bakom skadegörelse, även om det oftare är fallet när det gäller
skadegörelse inuti lokalerna. Det beror också på att barn och elever växer upp till att bli de äldre
ungdomar och vuxna som kan ligga bakom skadegörelse. Genom ett långsiktigt arbete för en skadefri
miljö kan åtgärderna därför komma att minska risken för skadegörelse på sikt.
Involvera och aktivera eleverna i skolmiljön
Låt eleverna vara med och planera och besluta om skolmiljön och dess förändringar samt låt dem vara
med vid upprustning och underhåll som till exempel målning av väggar, städdagar och visa upp
elevarbeten. Det ökar känslan av delaktighet och tillhörighet och bidrar till minskad skadegörelse.
Skapa annat område för ungdomarna att mötas
Genom att upplåta ett annat område i samhället och göra detta till ett attraktivt område att uppehålla
sig på för de som idag använder skolans område som upphållsområde utanför skoltid är förhoppningen
att skadegörelsen på skolans område minskar.
Det finns en risk för att även skadegörelsen flyttar, men genom att involvera eleverna i utformningen
av området samt placera och utforma det på ett sådant sätt att det uppstår en insyn kan den totala
skadegörelsen minska.
Hantering av missnöje
Lägg extra fokus på skolans redan pågående arbete med att hantera elever som av olika anledningar
har utvecklat ett missnöje riktat mot skolan. Missnöje eller aggression har varit bland de vanligaste
anledningarna till skadegörelse enligt den enkät Blekinge Tekniska Högskola genomförd på uppdrag
av Karlskrona kommun.
Ökad trivsel har också ett starkt samband med minskad förekomst skadegörelse och anlagda bränder,
vilket beskrivs bland annat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.7
Ökad förståelse för hur skadegörelsen upplevs av andra elever
Låt barn och elever diskutera hur de upplever sin skolmiljö och hur de ser på skadegörelse. Genom att
lyfta detta i hela klassen kan man stärka gruppnormen, vilket kan ge minskad benägenheten att utföra
skadegörelse för alla som tillhör gruppen.
Ersätt sådant som skadats med sådant som är vandalskyddat
Om något har skadats, ersätt det med en säkerhetsprodukt som är vandalskyddat. Vandalskyddade
produkter tål en hög grad av åverkan och behöver därför inte bytas eller repareras i samma

5

https://skolfastigheter.uppsala.se/for-skola-och-forskola/sakerhet-i-fastigheten/skadegorelse-och-stold/
http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:828856/FULLTEXT01.pdf
7
https://www.msb.se/contentassets/a0a785c0e7364cdeb91463646fb41043/studie-av-kommuners-arbete-med-anlagdskolbrand-.pdf
6
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utsträckning. Dock är produkterna ofta dyrare än en icke-vandalskyddad motsvarighet och man får
heller inte samma utbud att välja bland för att bidra till en inbjudande skolmiljö.
Bygga bostäder runt skolan
Arbeta för ett ökat bostadsbyggande kring skolans område, för att på så sätt öka insynen i området. En
ökad insyn minskar sannolikheten för brott då risken för upptäckt ökar.
Förlägga fler fritidsaktiviteter till skolans område
Uppmuntra till att olika fritidsaktiviteter utnyttjar skolans lokaler och område, exempelvis genom
subventionerad hyra. Detta bidrar till en positiv anknytning till skolan samt ökad närvaro och insyn,
vilket kan minska risken för skadegörelse.
Fler saker att göra under skoltid
Utöka möjligheterna till aktiviteter för eleverna under raster genom att till exempel införskaffa
pingisbord, utlåning av fot- och basketbollar, brädspel och liknande. Uttråkning eller tristess anges
ofta som anledningen till skadegörelse, se enkät för exempel.8 Genom att ge eleverna flera
aktivitetsval kan därför risken för skadegörelse minska.
Minska möjligheten att uppehålla sig på skolans område efter skoltid
Avgränsa skolans område genom att hägna in den. Det finns dock en risk att miljön blir mindre
inbjudande även på verksamhetstid.
Nattvandrare
Det finns en grupp nattvandrare i Vingåkers centralort sedan tidigare, och de är en del av stiftelsen
Nattvandrarna. För att se till att nattvandrarnas arbete fungerar förebyggande när det gäller risken för
skadegörelse är det viktigt att gruppen skapar relationer till dem som uppehåller sig på skolans område
utanför skoltid. Nattvandringen ökar risken för upptäckt av pågående brottslighet samtidigt som det
bidrar till att göra personerna kända.
Nolltolerans
Genom att snabbt åtgärda alla former av skadegörelse och genomföra samtal med eleverna vid alla
incidenter skickas tydliga signaler om att det inte är ett acceptabelt beteende. Detta ska verka
normbildande och har enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap visat sig ha effekt mot
framför allt anlagda bränder.9
Prispott
Detta innebär att eleverna lovas exempelvis en prispott vid terminens start som sedan minskas med
kostanden för skadegörelse under terminen. Vid terminens slut får de använda pengarna till utveckling
av skolgården, roliga aktiviteter eller liknande. Detta kan bidra till ökad förståelse för konsekvenserna
och kostnaderna som skadegörelsen innebär.
Det finns dock en risk för att eleverna straffas för handlingar som andra personer har begått om
handlar om skadegörelsebrott som begåtts utomhus. Det blir även en form av intern kollektiv
bestraffning då långt ifrån alla elever bidrar till skadegörelsen.

8

http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:828856/FULLTEXT01.pdf
https://www.msb.se/contentassets/a0a785c0e7364cdeb91463646fb41043/studie-av-kommuners-arbete-med-anlagdskolbrand-.pdf
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Se över rutiner för hantering av brännbart material
Kontrollera om räddningstjänsten råd om rutiner kring avfallshantering, förvaring av lastpallar och
liknande följs i verksamheten. Överväg också om det finns ytterligare åtgärder som kan genomföras
för att minska risken för spontan eldning, eller minska storleken på elden.
Ökad bevakningsinsats vid eskalering av skadegörelse
Vid eskalering av skadegörelse kan extra övervakning sättas in, exempelvis i form av väktare eller
nattvandrare. Enligt slutrapporten av Anlagd Brand10 föregås en anlagd brand ofta av en upptrappning
av skadegörelse och klotter. Genom en insats med ökad övervakning i samband med upptrappning kan
risken för fortsatt skadegörelse minskas och en anlagd brand eventuellt stoppas.
Öka elevernas självförtroende
Utveckla ett handlingsprogram för att öka självkänsla och självförtroende bland barn och elever.
Grupptryck anges som en av orsakerna till skadegörelse i den enkät som Blekinge Tekniska högskola
genomfört, och som hänvisats till ovan. Att arbeta för att öka självkänsla och självförtroende bland
barn och elever kan därför risken för skadegörelse minskas.
Ökad förståelse för skadegörelse
Diskutera och genomför pedagogiska övningar med eleverna kring skadegörelsens konsekvenser och
kostnader. En allmän kunskapshöjning kan leda till minskad risk för skadegörelse då det ökar
elevernas insikter om vilken förlust skadegörelsen innebär både för den som utför den och för övriga.
Föräldrar som normbildare
Uppmärksamma barn och elevers vårdnadshavare på skadegörelsens konsekvenser och kostnader, och
uppmuntra dem till att hålla en allmän och öppen dialog kring ämnet med sina barn. Vårdnadshavarna
är starka normbildare för barnen, och kan bidra starkt till att forma deras inställning.
Ökade möjligheter till fritidsaktiviteter och socialt engagemang
Öka tillgängliga fritidsaktiviteter, exempelvis genom att subventionera hyror för idrottsklubbar eller
genom att stötta föreningar som låter unga samlas, mötas och utvecklas kring sina intressen. En annan
möjlighet är även att förbättra kommunikationerna inom kommunen samt till och från intilliggande
kommuner. Genom ett ökat utbud av aktiviteter ökar möjligheterna till en meningsfull fritid för
eleverna, och därmed minskar risken för skadegörelse.
Brist på aktiviteter är ofta en anledning till skadegörelse. Är man upptagen med roligare och mer
stimulerande aktiviteter begår man i mindre utsträckning skadegörelse. Detta kan ge synergieffekter
om man dessutom försöker placera aktiviteterna på skolans område.
Ökade insatser för förbättrade studieresultat
Lägg fortsatt stort fokus på att förbättra förutsättningarna för elever med svaga studieresultat att lyckas
i skolan. Flera studier visar ett starkt samband mellan låga studieresultat och förekomsten av
skadegörelse.

10

https://www.brandforsk.se/?projekt=anlagd-brand-ett-stort-samhallsproblem-2
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Åtgärder vid fastigheter
• Beskär träd och buskar i närheten av alla byggnader kring skolan för att öka insyn och därmed
minska riskerna för skadegörelse.
• Se till att det finns fullgod utebelysning vid fastigheterna, särskilt vid platser eller i områden
som tidigare har varit utsatta för skadegörelse.
• Installera radardetektorer på byggnadernas tak för att förhindra takklättring och skadegörelse.
• Installera automatisk avstängning av inkommande vatten för att förhindra vattenskada.
• Byt ut vanligt fönsterglas till okrossbar polykarbonat. Detta kan vara ett alternativ om det
finns särskilda rutor som varit utsatta för skadegörelse tidigare, och som riskera att bli det
igen.
• Se till att alla byggnader har ett fullgott inbrottslarm.

12
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Bilaga 2

Offert för bevakningsutrustning
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Bilaga 3

Kostnader för skadegörelse 2021

Barn och utbildningsförvaltningen har fått kostnadsuppgifterna från Vingåkers Kommunfastigheter
AB. Kostnaderna som redovisats har uppstått under 2021 till följd av skadegörelse på och vid lokaler
som Barn- och utbildningsnämnden hyr av fastighetsbolaget för att bedriva verksamhet i.

Datum
210203
210219
210219
210414
210420
210426
210528
210610
210712
210712
211011
211025
211029
211108
211119
211126
211201
211215
211215
211216
211220
211221
Summa

Hedlunds Glas i Katrineho
Hedlunds Glas i Katrineho
Teknikservice
Teknikservice
Tegelstaden Bygg AB
Hedlunds Glas i Katrineho
SPESAB
Hedlunds Glas i Katrineho
Hedlunds Glas i Katrineho
Hedlunds Glas i Katrineho
Hedlund Glas i Katrinehol
K Bygg Östergyllen AB
Teknikservice
Hedlund Glas i Katrinehol
Hedlund Glas i Katrinehol
Hedlund Glas i Katrinehol
VYTAB
Hedlund Glas i Katrinehol
Hedlund Glas i Katrinehol
Oppunda El AB
Mats Lundkvist Byggservic
K Bygg Östergyllen AB

Belopp
2 039
1 495
8 119
9 324
1 702
3 391
760
4 174
2 901
5 750
3 432
517
10 443
16 866
2 047
8 822
500
2 210
4 337
2 107
2 563
453
93 948
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Förslag till barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden antar revideringen av Regler för förskola och
fritidshem i Vingåkers kommun, enligt bilaga.
Sammanfattning av ärendet
För närvarande gäller att förskola och fritidshem har rätt att stänga 2 dagar per termin
för kompetensutveckling av personalen och för planering av verksamheten. Den
förändring som föreslås ger förskola och fritidshem rätt att stänga 4 dagar per år, utan
precisering av när dessa dagar ska infalla.
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Tjänsteutlåtande, 2022-04-12
Bilaga, Regler för förskola och fritidshem i Vingåkers kommun 2022
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Österåkersbygdens friskola
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-04-12
Handläggare

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

BU 2021/30

Revidering av Regler för förskola och fritidshem i
Vingåkers kommun
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att

1. Barn- och utbildningsnämnden antar revideringen av Regler för förskola och
fritidshem i Vingåkers kommun, enligt bilaga.
Sammanfattning av ärendet
För närvarande gäller att förskola och fritidshem har rätt att stänga 2 dagar per termin
för kompetensutveckling av personalen och för planering av verksamheten. Den
förändring som föreslås ger förskola och fritidshem rätt att stänga 4 dagar per år, utan
precisering av när dessa dagar ska infalla.
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
Planeringen av förskolornas arbete förenklas om det finns en möjlighet för rektorerna
att välja när under året de fyra dagarna för kompetensutveckling och planering av
verksamheten skall läggas.
Förvaltningens ståndpunkt
Genom att anta den föreslagna ändringen av Regler för förskola och fritidshem i
Vingåkers kommun förbättras möjligheterna för rektorerna i Vingåkers förskolor att
planera och genomföra sitt arbete. Ändringen förväntas inte innebära negativa
konsekvenser för barnen i förskolorna.
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Ekonomiska konsekvenser
Beslutet att anta ändringen innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Regler för förskola och fritidshem i Vingåkers kommun 2022

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Samtliga rektorer i kommunens förskolor
Trollkojan
Österåkersbygdens friskola
Författningssamlingen

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.

Förslaget innebär att kommunens verksamhet
i förskola och skola erbjuds utifrån regler
som uppdaterats utifrån tillämplighet. Detta
borgar för att alla barn kan ges likvärdiga
möjligheter inom verksamheterna, då samma
tydliga reglering gäller för alla.

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.
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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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Den förändring som förslaget innebär ger ökad
tydlighet gällande förskolan i Vingåkers kommun.
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☒

Nej ☐

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

Barn och elever i kommunens förskolor, 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?

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

Förbättrad kompetens och planering gagnar barnets bästa.
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1. Allmänt
Kommunens verksamhet i förskola och fritidshem utgår från dessa styrdokument:
•
•
•
•
•
•
•

Skollagen
Läroplan för förskola
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
Allmänna råd med kommentarer för kvalitet i fritidshem
Allmänna råd med kommentarer för pedagogisk omsorg
Nämndplan för barn- och utbildningsnämnden
Lagen om FN:s konvention om barnets rättigheter, särskilt de fyra grundprinciperna:
• Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde
• Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn
• Artikel 6: Alla barn har rätt till liv och utveckling
• Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad

Reglerna för förskola och fritidshem beslutas av barn- och utbildningsnämnden.

1. Verksamhetsformer
Kommunen tillhandahåller förskola och fritidshem till barn mellan 1–13 år, eller upp till och med årskurs sex,
vars hemkommun är Vingåkers kommun.
Med hemkommun avses här, i enlighet med 29 kap. 6 § skollagen (2010:800), den kommun som barnet är
folkbokförd i. För det barn som saknar folkbokföringsadress avses den kommun där barnet stadigvarande vistas,
och om barnet saknar stadigvarande vistelseort avses den kommun som barnet för tillfället uppehåller sig i.

1.1. Förskola
Barn erbjuds förskola från och med ett års ålder till och med fem års ålder. Förskola erbjuds i den omfattning det
behövs med hänsyn till vårdnadshavarens förvärvsarbete eller studier. Förskola erbjuds också barn vars
vårdnadshavare är föräldraledig enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn, barn vars vårdnadshavare är
arbetslös och aktivt söker arbete, eller till följd av barnets eget behov.

1.2. Allmän förskola
Alla barn som är mellan 3–5 år erbjuds avgiftsfri frivillig allmän förskola. Det innebär att från och med hösten
det år barnet fyller tre år har barnet rätt till 15 timmars förskoleverksamhet i veckan, oavsett vårdnadshavarens
arbets- eller studiesituation.
Den allmänna förskolan följer grundskolans läsårstider, vilket innebär att de 525 avgiftsfria timmarna erbjuds
under läsårets höst- och vårtermin. Allmän förskola erbjuds inte under skollov. Allmän förskola följer inte
grundskolans studie- eller kompetensutvecklingsdagar, eftersom förskolan har sina egna fortbildnings- och
planeringsdagar.

1.3. Öppen förskola
Öppen förskola bedrivs inom ramen för den kommunala familjecentralen, vilket innebär att där finns möjlighet
att komma i kontakt med även medicinsk och social service genom barnavårdscentral, barnmorskemottagning
och socionomer för social rådgivning. I den öppna förskolan erbjuds barn mellan 0–6 år tillsammans med
vårdnadshavaren en mötesplats och även pedagogisk gruppverksamhet.
5
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1.4. Fritidshem
Fritidshem erbjuds alla barn mellan 6–13 år, från och med förskoleklass tills barnet slutar årskurs 6, vars
vårdnadshavare arbetar eller studerar. Skolbarn som inte har plats på fritidshem men som är i behov av omsorg
under lov har rätt till lovomsorg på fritidshem. Vid lovomsorg har barnet rätt att gå de tider de normalt hade varit
i skolan.

1.5. Fristående verksamhet
Fristående förskoleverksamhet erbjuds i enskild regi genom Föräldrakooperativet Trollkojan. Trollkojan driver
verksamheterna utifrån Vingåkers kommuns regler för förskola och fritidshem, och hanterar sin egen
ansöknings- och köprocess. Det innebär att vårdnadshavaren vänder sig direkt till anordnaren för att ansöka om
plats i verksamheten.
Fristående fritidsverksamhet erbjuds i enskild regi genom Österåkersbygdens friskola. Österåkersbygdens
friskola driver verksamheten utifrån Vingåkers kommuns regler för förskola och fritidshem, och hanterar sin
egen ansöknings- och köprocess. Det innebär att vårdnadshavaren vänder sig direkt till anordnaren för att ansöka
om plats i verksamheten.

2. Rätt till förskola och fritidshem
Rätten till förskola och fritidshem utgår från barnets ålder, behov och omständigheter, och påverkas av
vårdnadshavarens sysselsättning och omständigheter.

2.1. Vid förvärvsarbete
Barn mellan 1–5 år vars vårdnadshavare förvärvsarbetar har rätt till förskola i den omfattning det behövs med
hänsyn till vårdnadshavarens arbete.
Barn mellan 6–13 år (årskurs F-6) vars vårdnadshavare förvärvsarbetar har rätt till fritidshem i den omfattning
det behövs med hänsyn till vårdnadshavarens arbete.

2.2. Vid studier
Barn mellan 1–5 år vars vårdnadshavare studerar har rätt till förskola i den omfattning det behövs med hänsyn
till vårdnadshavarens studier.
Barn mellan 6–13 år (årskurs F-6) vars vårdnadshavare studerar har rätt till fritidshem i den omfattning det
behövs med hänsyn till vårdnadshavarens studier.

2.3. Vid föräldraledighet
Barn mellan 1–2 år vars vårdnadshavare är föräldraledig enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn har
rätt till förskoleplats maximalt 15 timmar per vecka, uppdelat på 3 timmar per dag 5 dagar per vecka. Om den
andra vårdnadshavaren arbetar ska barnet vara ledigt då denna vårdnadshavare är ledig.
Barn mellan 3–5 år vars vårdnadshavare är föräldraledig enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn har
fortsatt rätt till allmän förskoleplats maximalt 15 timmar per vecka, uppdelat på 3 timmar per dag 5 dagar per
vecka.
Barn i fritidshem vars vårdnadshavare är föräldraledig enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn har
inte rätt till fritidshemsplats.

6

173

REGLER FÖR FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM I VINGÅKERS KOMMUN

2.4. Vid arbetslöshet
Barn mellan 1–2 år vars vårdnadshavare är arbetslös och aktivt söker arbete har rätt till förskoleplats maximalt
15 timmar per vecka, uppdelat på 3 timmar per dag 5 dagar per vecka. Om den andra vårdnadshavaren arbetar
ska barnet vara ledigt då denna vårdnadshavare är ledig.
Barn mellan 3–5 år vars vårdnadshavare är arbetslös har fortsatt rätt till allmän förskoleplats maximalt 15 timmar
per vecka, uppdelat på 3 timmar per dag 5 dagar per vecka.
Barn i fritidshem vars vårdnadshavare är arbetslös har inte rätt till fritidshemsplats.

2.5. Vid fysiska, psykiska eller andra skäl
Barn mellan 1–5 år ska oberoende av vårdnadshavarens sysselsättning och omständigheter erbjudas förskola om
de har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt, eller av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver
särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola. Beslut om rätt till förskola som särskilt stöd fattas av rektor.
Barn mellan 6–13 år (årskurs F-6) ska oberoende av vårdnadshavarens sysselsättning och omständigheter
erbjudas fritidshem om de har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt, eller av fysiska, psykiska
eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av fritidshem. Beslut om rätt till fritidshem som
särskilt stöd fattas av rektor.
Exempel på skäl som kan utgöra grund för att bevilja barnet rätt till förskola eller fritidshem som särskilt stöd
kan vara barnets behov av social stimulans utanför hemmet, eller att barnet utvecklas långsammare än jämnåriga
barn.

2.6. Vid vistelse i Sverige utan tillstånd
Papperslösa barn mellan 1–5 år, vars vårdnadshavare vistas i Sverige utan tillstånd, har inte rätt till förskola.
Detsamma gäller gömda barn mellan 1–5 år, vars vårdnadshavare har fått avslag på sin asylansökan men inte
lämnat landet. Papperslösas och gömdas barn hänvisas till kommunens öppna förskola som de kan besöka
tillsammans med sina vårdnadshavare.
Papperslösa barn mellan 6–13 år (årskurs F-6), vars vårdnadshavare vistas i Sverige utan tillstånd, har inte rätt
till fritidshem. Detsamma gäller gömda barn mellan 6–13 år (årskurs F-6), vars vårdnadshavare har fått avslag på
sin asylansökan men inte lämnat landet.

2.7. Vid sjukdom hos vårdnadshavare
Barn i förskola vars vårdnadshavare är sjukskriven har rätt till förskola efter vårdnadshavarens överenskommelse
med rektor. Vårdnadshavaren ska då ansöka om rätt till förskola av särskilda skäl för sitt barn, och denna
ansökan görs på särskild blankett. Rektor fattar beslut om barnets rätt till förskola med hänsyn till
platsinnehavarens sjukdom och barnets behov. Sjukintyg kan komma att begäras. Barn mellan 3–5 år har alltid
rätt till 525 avgiftsfria timmar per år inom ramen för allmän förskola, även då vårdnadshavaren är sjukskriven.
Barn i fritidshem vars vårdnadshavare är sjukskriven har rätt till fritidshem efter vårdnadshavarens
överenskommelse med rektor. Vårdnadshavaren ska då ansöka om rätt till fritidshem av särskilda skäl för sitt
barn, och denna ansökan görs på särskild blankett. Rektor fattar beslut om barnets rätt till fritidshem med hänsyn
till vårdnadshavarens sjukdom och barnets behov. Sjukintyg kan komma att begäras.
När det gäller barn till platsinnehavare som är sjuk under en längre period och därför har förlängd sjukpenning
eller uppbär sjukersättning eller aktivitetsersättning, har kommunen inte skyldighet att tillhandahålla förskola
eller fritidshem. Kommunen måste dock alltid ta hänsyn till barnets behov och fatta beslut utifrån barnets bästa i
situationen, och det beslutet fattas av rektor.
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2.8. Vid sjukdom hos syskon
Barn i förskola eller fritidshem har vid syskons sjukdom rätt till förskola eller fritidshem med hänsyn till barnets
behov och sjukdomens smittorisk. Vårdnadshavaren ska då ansöka om rätt till förskola eller fritidshem av
särskilda skäl för sitt barn, och denna ansökan görs på särskild blankett. Beslutet fattas av rektor. Som syskon
räknas alla barn som är folkbokförda på samma adress, eller som bor i samma hushåll.

2.9. Vid graviditetspenning
Graviditetspenning jämställs med sjukskrivning. Barn i förskola vars vårdnadshavare får graviditetspenning har
rätt till förskola efter vårdnadshavarens överenskommelse med rektor. Vårdnadshavaren ska då ansöka om rätt
till förskola av särskilda skäl för sitt barn, och denna ansökan görs på särskild blankett. Rektor fattar beslut om
barnets rätt till förskola med hänsyn till vårdnadshavarens situation och barnets behov. Beslut från
Försäkringskassan kan komma att begäras som underlag.
Barn i fritidshem vars vårdnadshavare får graviditetspenning har rätt till fritidshem efter vårdnadshavarens
överenskommelse med rektor. Vårdnadshavaren ska då ansöka om rätt till fritidshem av särskilda skäl för sitt
barn, och denna ansökan görs på särskild blankett. Rektor fattar beslut om barnets rätt till fritidshem med hänsyn
till vårdnadshavarens situation och barnets behov. Beslut från Försäkringskassan kan komma att begäras som
underlag.

2.10. Vid skuld till kommunen
Barn till vårdnadshavare vars plats i förskola eller fritidshem blivit uppsagd av kommunen på grund av obetalda
förskole- eller fritidshemsavgifter har inte rätt till ny förskole- eller fritidshemsplats förrän skulden är helt
reglerad. Barn mellan 3–5 år har dock rätt till avgiftsfri frivillig allmän förskola trots att vårdnadshavaren har en
skuld för obetalda avgifter till kommunen.

2.11. Vid ålderspension och avtalspension
Barn mellan 1–2 år vars vårdnadshavare erhåller ålderspension eller avtalspension har rätt till förskoleplats
maximalt 15 timmar per vecka, uppdelat på 3 timmar per dag 5 dagar per vecka. Om den andra vårdnadshavaren
arbetar ska barnet vara ledigt då denna vårdnadshavare är ledig.
Barn mellan 3–5 år vars vårdnadshavare erhåller ålderspension eller avtalspension har fortsatt rätt till allmän
förskoleplats maximalt 15 timmar per vecka, uppdelat på 3 timmar per dag 5 dagar per vecka.
Barn i fritidshem vars vårdnadshavare erhåller ålderspension eller avtalspension har inte rätt till fritidshemsplats.

2.12. Vid politiska uppdrag
Barn mellan 1–5 år vars vårdnadshavare har politiska uppdrag har rätt till förskola i den omfattning det behövs
med hänsyn till den tid uppdraget pågår.
Barn mellan 6–13 år (årskurs F-6) vars vårdnadshavare har politiska uppdrag har rätt till fritidshem i den
omfattning det behövs med hänsyn till den tid uppdraget pågår.

3. Platsinnehavare
Barnets vårdnadshavare, familjehemsförälder, gode man eller vuxna personer i barnets kontaktfamilj kan vara
platsinnehavare.
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Att vara platsinnehavare medför ansvar för att betala avgiften för förskola och fritidshem, samt ansvar för att
tillhandahålla kommunen alla uppgifter som möjliggör en korrekt administrering och debitering av platsen.

Det är platsinnehavarens arbets- och studietider som ligger till grund för barnets vistelsetid i förskola och
fritidshem, och platsinnehavaren har ansvar för att aktuellt schema för barnets vistelse läggs in i e-tjänsten
Lämna/hämta.

3.1. Sammanboende platsinnehavare
Om barnets vårdnadshavare bor tillsammans är båda vårdnadshavarna platsinnehavare. Vårdnadshavarna har då
en gemensam plats för barnet och avgiften för denna plats grundas på båda vårdnadshavarnas inkomster. Barnets
schema utgår från båda vårdnadshavarnas arbets- och studietider.
Om barnets ena vårdnadshavare är sambo med annan vuxen än barnets andra vårdnadshavare är sambon inte
platsinnehavare, men sambons inkomst utgör grund för avgiften.
I ett familjehem eller i en kontaktfamilj som består av två vuxna är båda personerna platsinnehavare och båda
personernas inkomst utgör grund för avgiften.

3.2. Särlevande platsinnehavare
Om barnets vårdnadshavare har gemensam vårdnad men bor på skilda håll med barnet växelvis boende hos sig,
och båda vårdnadshavarna har behov av omsorg, ska båda vara platsinnehavare för var sin plats i barnets
förskola. Avgiften för respektive vårdnadshavares plats grundas på de totala inkomsterna i respektive
vårdnadshavares hushåll. Schema för respektive vårdnadshavares plats grundas på respektive vårdnadshavares
arbets- och studietider.
Om ett barns vårdnadshavare bor tillsammans när de skaffar en plats i förskola eller fritidshem, och båda
vårdnadshavarna således är platsinnehavare, ändras platsinnehavet om vårdnadshavarna separerar och bor på
skilda håll. Den ursprungliga platsen tillfaller den vårdnadshavare som är räkningsmottagare, vid separationen.
Om vårdnadshavarna har gemensam vårdnad med barnet växelvis boende hos sig och båda har behov av omsorg
skall den vårdnadshavare som inte är räkningsmottagare ansöka om en egen plats till barnet i barnets förskola.
Detta ska göras utan begäran från kommunen. Ingen korrigering av avgifter görs i efterhand.

4. Ansökan
Det är barnets vårdnadshavare, familjehemsförälder, gode man eller vuxna personer i barnets kontaktfamilj som
ansöker om plats.
Vid gemensam vårdnad betraktar Vingåkers kommun valet av förskola som en del av den dagliga omsorgen och
utgår från att vårdnadshavarna är ense.

4.1. Om barnet har svenskt personnummer
Om vårdnadshavaren och barnet har svenskt personnummer skall ansökan om plats i första hand göras via etjänsten Hypernet. Tjänsten är tillgänglig på Vingåkers kommuns hemsida och kräver inte inloggningsuppgifter.
Om det inte är möjligt att använda e-tjänsten går det att ansöka om plats genom att fylla i en blankett och skicka
eller lämna till förskolehandläggaren vid barn- och utbildningsförvaltningen.
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Om det inte är möjligt att använda varken e-tjänsten eller blanketten går det att ansöka genom att kontakta
förskolehandläggaren vid barn- och utbildningsförvaltningen via mejl eller telefon.

4.2. Om barnet kommer från ett annat EU-land
Om vårdnadshavaren eller barnet kommer från ett annat EU-land och inte kommer få svenskt personnummer
skall ansökan om plats i första hand göras genom att fylla i en blankett och skicka eller lämna till
förskolehandläggaren vid Barn- och utbildningsförvaltningen.
Om det inte är möjligt att använda blanketten går det att ansöka genom att kontakta förskolehandläggaren vid
barn- och utbildningsförvaltningen via mejl eller telefon.

4.3. Om barnet är asylsökande
Om vårdnadshavaren eller barnet är asylsökande och därmed saknar svenskt personnummer skall ansökan om
plats i första hand göras genom att fylla i en blankett och skicka eller lämna till förskolehandläggaren vid Barnoch utbildningsförvaltningen.
Om det inte är möjligt att använda blanketten går det att ansöka genom att kontakta förskolehandläggaren vid
barn- och utbildningsförvaltningen via mejl eller telefon.

4.4. Om barnet har skyddade personuppgifter
Om vårdnadshavaren eller barnet har skyddade personuppgifter skall ansökan om plats i första hand göras
genom att fylla i en blankett och skicka eller lämna till förskolehandläggaren vid barn- och
utbildningsförvaltningen.
Om det inte är möjligt att använda blanketten går det att ansöka genom att kontakta förskolehandläggaren vid
barn- och utbildningsförvaltningen via mejl eller telefon.

4.5. Om barnet önskar plats i annan kommun
Om ett barn som är folkbokförd i Vingåkers kommun önskar plats i annan kommun skall vårdnadshavaren
ansöka om plats direkt till den mottagande kommunen. Vårdnadshavaren ska också kontakta
förskolehandläggaren vid Vingåkers kommuns barn- och utbildningsförvaltning då det är barnets hemkommun
som skall godkänna placeringen innan avtal om interkommunal placering kan upprättas mellan kommunerna.

4.6. Om ett barn från annan kommun önskar plats i Vingåker
Om ett barn som är folkbokförd i annan kommun önskar plats i Vingåkers kommun skall vårdnadshavaren
ansöka om plats direkt till Vingåkers kommun. Ansökan skall i första hand göras via e-tjänsten Hypernet som
finns tillgänglig på Vingåkers kommuns hemsida och den går att använda utan inloggningsuppgifter. Det går
också att ansöka genom att fylla i en blankett och skicka eller lämna till förskolehandläggaren vid barn- och
utbildningsförvaltningen, eller genom att kontakta förskolehandläggaren vid barn- och utbildningsförvaltningen
via mejl eller telefon.
Vårdnadshavaren skall också kontakta barnets hemkommun som skall godkänna placeringen innan avtal om
interkommunal placering kan upprättas mellan kommunerna.

4.7. Om barnet har särlevande vårdnadshavare
Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad men bor på skilda håll med barnet växelvis boende hos sig och
båda har behov av omsorg ska båda vara platsinnehavare för var sin plats. Vårdnadshavarna ansöker om varsin
plats för det gemensamma barnet och ansvarar för endast den egna platsen när det gäller att lägga in schematider.
Vårdnadshavare med varsin plats får varsin faktura som baseras på det egna hushållets gemensamma inkomster,
men de sammanlagda avgifterna för dessa två platser får inte överstiga högsta avgiften för en plats.
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Vid ansökan om byte av förskola för ett barn som har särlevande vårdnadshavare med gemensam vårdnad och
båda redan har varsin plats för barnet i en förskola, krävs båda vårdnadshavarnas underskrift.

4.8. Om barnet redan har en plats i kommunen
Om barnet har en plats på förskola men vårdnadshavaren önskar omplacering till en annan förskola skall en ny
ansökan lämnas till kommunen. Ansökan ska i första hand göras via e-tjänsten Hypernet som hittas via
Vingåkers kommuns hemsida. I de fall det inte är möjligt att använda e-tjänsten går det att ansöka om plats
genom att fylla i en blankett och skicka eller lämna till förskolehandläggaren vid barn- och
utbildningsförvaltningen. I de fall det inte är möjligt att använda varken e-tjänsten eller blanketten går det att
ansöka genom att kontakta förskolehandläggaren vid barn- och utbildningsförvaltningen via mejl eller telefon.
Vid ansökan om omplacering till annan förskola finns ingen garanti att barnet får en plats inom en viss tid. En
plats tilldelas så snart barnet står först i kön till önskad förskola utifrån aktuell plats i turordningen.

5. Placering
Ett barn får bara ha placering på en förskola eller ett fritidshem i kommunen. Förskola och fritidshem erbjuds
inte till barn som samtidigt har en plats i motsvarande verksamhet i annan kommun.
Vid placering i förskola erbjuder kommunen plats inom fyra månader räknat från det datum som ansökan
lämnats in, eller senast det datum som angivits i ansökan om det ligger längre framåt i tiden än fyra månader.
Vid placering i fritidshem erbjuder kommunen plats så snart det framkommit att barnet har behov av en
fritidshemsplats, med viss tid för handläggning av platsen. Barnet placeras då i det fritidshem som finns i
anslutning till den skola barnet går i.

5.1. Turordning i förskola
Placering görs i första hand i den förskola vårdnadshavaren har valt att stå i kö till. Om plats inte kan erbjudas
där vårdnadshavaren har ansökt om plats erbjuds plats i annan förskola, så nära hemmet som möjligt. Utöver
vårdnadshavarens önskemål och förskolans närhet till hemmet tas även hänsyn till effektivt utnyttjande av
lokaler och andra resurser samt gruppstorlek och gruppsammansättning på förskolan utifrån barnets ålder och
modersmål.
Om antalet ansökningar till en förskola överskrider antalet lediga platser fördelas platserna enligt följande
turordning:
1.

Barn med behov av särskilt stöd
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling.

2.

Syskon
Barn som har syskon som redan har plats på den aktuella förskolan. Syskonförtur gäller såväl
biologiska syskon som barn boende i ombildade familjer, och gäller även barn placerade i samma
familjehem.

3.

Kötid
Barn som har stått längst i kö.

4.

Barn från annan kommun
Barn som är folkbokförd i annan kommun.
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6. Placeringserbjudande
En plats tilldelas barnet så snart barnet står först i kön till önskad förskola utifrån aktuell plats i turordningen. Då
skickar barn- och utbildningsförvaltningen hem ett erbjudande om placering till den sökande.
Efter att barn- och utbildningsförvaltningen skickat ut placeringserbjudandet skall vårdnadshavaren inom 7 dagar
tacka ja eller nej till erbjuden plats. Vårdnadshavaren skall i första hand svara via e-tjänsten Hypernet. I de fall
det inte är möjligt att använda e-tjänsten går det att svara genom att kontakta förskolehandläggaren vid barn- och
utbildningsförvaltningen via mejl eller telefon.

6.1. Om du tackar ja
Om vårdnadshavaren tackar ja till erbjuden plats påbörjas inskolning på inskrivningsdatumet. När
vårdnadshavaren tackat ja gäller detta som en överenskommelse mellan vårdnadshavaren och kommunen.
Om vårdnadshavaren tackar ja till erbjuden plats men samtidigt önskar byta till annan förskola måste en ny
ansökan om plats göras.

6.2. Om du tackar nej
Om vårdnadshavaren tackar nej till den erbjudna platsen kan vårdnadshavaren välja att låta barnet återgå till kön.
Då kommunen har fullgjort sin skyldighet att erbjuda plats inom fyra månader finns inte längre någon garanti för
placering inom fyra månader.

6.3. Om du inte svarar
Om vårdnadshavaren inte svarar på erbjudandet innan det datum som finns angivet på placeringsmeddelandet
annulleras erbjudandet och barnet tas bort ur kön.

7. Inskolning
När platsinnehavaren har tackat ja till en plats i förskolan skickar aktuell förskola ut information om
inskolningen till platsinnehavaren. Kommunen tillämpar föräldraaktiv inskolning vilket innebär att
platsinnehavaren är med på förskolan hela dagen under inskolningsperioden. Inskolningen anpassas individuellt
för varje barn och personalen på förskolan informerar platsinnehavaren om de exakta rutinerna för inskolning på
den aktuella förskolan. Under inskolningen tas ordinarie avgift ut.
I fritidsverksamhet finns ingen inskolning.

8. Vistelsetid
Det är platsinnehavaren som ansvarar för barnets lämning till och hämtning från verksamheten. Om någon annan
än platsinnehavaren ska lämna eller hämta barnet ska detta meddelas personalen i verksamheten. Om barnets
vårdnadshavare har varsin plats för barnet är det den vårdnadshavare som barnet för tillfället bor hos som avgör
vem som ska lämna och hämta barnet.
Barn i förskola kan gå antingen deltid eller heltid. Deltidsvistelse innebär att barnet går 15 timmar per vecka,
uppdelat på 3 timmar per dag 5 dagar per vecka. Alla andra scheman för vistelsetid betraktas som heltidsvistelse.
Barn i fritidshem har ingen uppdelning i del- eller heltid när det gäller vistelsetid.
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8.1. Lägga in schema
Schema för barnets vistelsetid skall läggas in via e-tjänsten Lämna/hämta som finns tillgänglig via Vingåkers
kommuns hemsida. Inloggningsuppgifter till e-tjänsten skickas till platsinnehavaren så snart barnet har påbörjat
sin placering. I de fall det inte är möjligt att använda e-tjänsten skall platsinnehavaren be personalen på förskolan
eller fritidshemmet om hjälp med att lägga in schemat.
Om barnet har skyddade personuppgifter skall schema lämnas på blankett direkt till verksamhetens personal.
Barnets schematid utgörs av platsinnehavarens arbetstid eller studietid, restiden till och från arbete eller skola
samt den tid det tar att lämna och hämta barnet. Kommunen har rätt att begära in ett arbetsschema från
platsinnehavaren.
Vid schemalagd arbetstid utanför ordinarie öppettider, exempelvis vid nattarbete, får platsinnehavaren nyttja
platsen för skälig återhämtning.
Vid ändring av schema skall platsinnehavaren registrera detta omgående och utan begäran från kommunen, dock
senast 10 dagar innan ändringen träder i kraft. Vid kortare tid måste personalen meddelas muntligen.
Platsinnehavare som inte kan meddela barnets faktiska vistelsetid i förväg, vid exempelvis timanställning, skall
lägga in ett schablonschema på 30 timmar per vecka. Så snart platsinnehavaren får kännedom om sina arbetstider
skall platsinnehavaren byta ut schablonschemat mot barnets faktiska vistelsetid.
Om inget schema lämnas in innebär detta att det inte anses finnas någon grund för placering, vilket medför att
barnet inte kan vara i förskole- eller fritidshemsverksamheten.
Rektor kan vid särskilda tillfällen, vid exempelvis personalbrist eller klämdagar, eller erbjuda plats på annan
förskola.

8.2. Utökad vistelsetid
Barn som av särskilda skäl har behov av utökad vistelsetid i förskola, då platsinnehavaren exempelvis är
föräldraledig eller arbetssökande, kan beviljas detta enligt 8 kap 9§ i skollagen och beslutet fattas av rektor.

8.3. Frånvaro
Platsinnehavaren skall anmäla barnets frånvaro till förskola och fritidshem genom e-tjänsten Lämna/hämta. I de
fall det inte är möjligt att anmäla frånvaron genom e-tjänsten Lämna/hämta skall platsinnehavaren kontakta
personalen på aktuell förskola eller fritidshem via telefon för att anmäla barnets frånvaro. Frånvaroanmälan skall
göras senast på morgonen barnets första frånvarodag.
En friskanmälan skall göras innan barnet återvänder till förskolan eller fritidshemmet. Platsinnehavaren skall
lämna friskanmälan genom e-tjänsten Lämna/hämta. I de fall det inte är möjligt att lämna friskanmälan genom etjänsten Lämna/hämta skall platsinnehavaren kontakta personalen på aktuell förskola eller fritidshem via telefon
för att lämna friskanmälan. Friskanmälan skall göras senast dagen innan barnet återvänder till förskolan eller
fritidshemmet.

8.4. Omsorg på obekväm tid
Förskolor och fritidshem är som längst öppna mellan klockan 6.00–18.00, och skillnader mellan enheter kan
förekomma. Platsinnehavare vars barn har behov av omsorg under tid då ordinarie förskole- eller
fritidsverksamhet inte erbjuds kan ansöka om omsorg på obekväm tid.
För att beviljas omsorg på obekväm tid krävs att det rör sig om ett regelbundet och kontinuerligt omsorgsbehov
och dessutom krävs att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.
13

180

REGLER FÖR FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM I VINGÅKERS KOMMUN

Ansökan om omsorg på obekväm tid skall göras på särskild blankett och arbetstidens förläggning ska styrkas
med intyg eller schema från arbetsgivaren.
En prövning av barnets bästa görs i varje enskilt fall och beslut om omsorg på obekväm tid fattas av rektor. Om
inget slutdatum för den beviljade omsorgen anges på beslutet gäller beslutet som längst till slutet av innevarande
skoltermin.

8.5. Fortbildnings- och planeringsdagar
Förskola och fritidshem har rätt att stänga 4 dagar per år för kompetensutveckling av personalen och planering
av verksamheten. Kommunen skall informera platsinnehavaren om detta minst 2 månader i förväg och de
platsinnehavare som inte har möjlighet att ordna annan omsorg erbjuds annan placering inom kommunen för sitt
eller sina barn. Stängningen innebär inte någon reducering av avgiften.

8.6. Förskola och fritidshem under sommaren
Under grundskolans lov har kommunen rätt att förlägga all verksamhet inom både förskola och fritidshem till
centralorten.

8.7. Barnets rätt till ledighet
Barnet har också rätt till ledighet och skall helst ha en sammanlagd ledighet på minst fyra veckor per år.
Avvikelse från denna bestämmelse kan göras om det finns särskilda skäl till det.

9. Uppsägning
9.1. Av platsinnehavaren
Uppsägning av plats i förskola och fritidshem görs i första hand via e-tjänsten Hypernet som finns tillgänglig på
Vingåkers kommuns hemsida. I de fall det inte är möjligt att använda e-tjänsten går det att säga upp platsen
genom att fylla i en blankett och skicka eller lämna till förskolehandläggaren vid barn- och
utbildningsförvaltningen. I de fall det inte är möjligt att använda varken e-tjänsten eller blanketten går det att
säga upp platsen genom att kontakta förskolehandläggaren vid barn- och utbildningsförvaltningen via mejl eller
telefon.
Uppsägningstiden för plats är två månader inom alla omsorgsformer. Avgift tas ut under uppsägningstiden och
detta gäller även om barnet slutar innan uppsägningstidens utgång.
Barn vars plats sägs upp garanteras inte en ny plats på samma förskola eller samma fritidshem som tidigare vid
återplacering. Vid uppsägning av plats på våren, för ledighet under sommaren, garanteras inte heller en ny plats
på samma förskola eller samma fritidshem vid återplacering.
Då en platsinnehavare blir arbetslös får barnet inte behålla sin fritidshemsplats. Uppsägning ska göras av
platsinnehavaren utan begäran från kommunen. Ingen uppsägningstid i detta fall.

9.2. Av kommunen
Om det finns skäl för det kan kommunen säga upp tilldelad plats på förskola och fritidshem efter beslut av barnoch utbildningsnämnden.
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Uppsägning av plats kan ske:
•
•
•
•

om platsen inte nyttjas på sådant sätt som överenskommits med kommunen
om platsinnehavaren har två, eller fler, obetalda fakturor som avser förskole- eller fritidshemsavgift
om ett barn är frånvarande från sin plats mer än 60 dagar
om ett barn flyttar till och folkbokförs i annan kommun

Uppsägningstiden för kommunen är två månader, men har man tidigare varit aktuell för uppsägning sker
uppsägningen med omedelbar verkan.
Vid uppsägning som görs av kommunen skickas ett uppsägningsbeslut med post till platsinnehavarens
folkbokföringsadress.
Vid uppsägning av plats på grund av att ett barn är frånvarande från sin plats mer än 60 dagar verkställs
uppsägningen alltid utan uppsägningstid, tio dagar efter hemskickat uppsägningsbeslut.
Vid uppsägning av plats på grund av att ett barn flyttat till och folkbokförts i annan kommun görs uppsägningen
från och med datum för folkbokföringen i annan kommun, med två månaders uppsägningstid.
Beslut om uppsägning av plats av kommunen fattas av förskolehandläggaren på vidaredelegation av
förvaltningschefen.

10. Avgift
Avgiften för förskola och fritidshem är maxtaxa och avgiftsuttaget baseras i huvudsak på platsinnehavarens
inkomst och familjeförhållanden, samt vistelsetiden om barnet går i förskola.
Taxan beslutas av kommunfullmäktige. Platsen är ett abonnemang där innehavaren betalar avgift för rätten till en
bestämd plats. Detta innebär att avgift tas ut 12 månader om året oavsett om platsen används eller inte. Om
placeringen påbörjas eller avslutas under kalendermånaden debiteras avgift per tillsynsdag med 1/30 av
månadsavgiften.
Debitering sker för innevarande månad och eventuella rättelser sker nästkommande månad.
Avgift tas ut från första placeringsdag, förutom om kommunen har föranlett en omplacering för då är första
veckan avgiftsfri.
Förändring av det avgiftsgrundande beloppet som understiger en månad i längd föranleder inte ändring av
avgiften.
Reducering av avgiften medges i de fall då kommunen inte kan erbjuda omsorg på förskola eller fritidshem
under avtalad omsorgstid. Avgiftsreducering görs då med 1/30 av avgiften per förlorad tillsynsdag.
Stängning vid planering och kompetensutveckling för verksamhetens personal innebär inte någon
avgiftsreducering.
För barn mellan 1–2 år som under platsinnehavares föräldraledighet eller arbetslöshet vistas 3 timmar per dag i
förskolan och inte äter lunch, görs en reducering av den normala taxan med 37,5 procent.
För Allmän förskola för 3-5år gamla barn gäller avgiftsreducering med 37,5 procent under perioden 1 september
till 31 maj. Utöver de 15 timmar som är avgiftsfria ska förskola erbjudas barnet i den omfattning som behövs
med hänsyn till platsinnehavarens arbete eller studier eller utifrån barnets eget behov. För den tid barnet vistas i
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förskolan som överstiger de 15 avgiftsfria timmar per vecka som den allmänna förskolan innebär tas avgift ut
enligt gällande taxa. Under sommaren tas full avgift ut för hela barnets vistelsetid.
Beslut om nedsättning av, eller befrielse från, avgiftsskuld fattas av förvaltningschef på vidaredelegation av
barn- och utbildningsnämnden.

10.1. Avgiftsgrundande belopp
Avgiften beräknas som en procentuell del av inkomster, bidrag och ersättningar. Om hushållets avgiftsgrundande
månadsinkomst överstiger det innevarande årets inkomsttak, medräknas inte överskjutande belopp vid avgiften.
Följande ersättningar och bidrag räknas som inkomster:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lön och andra ersättningar i anslutning till anställning (brutto)
föräldrapenning (brutto)
sjukpenning (brutto)
sjukbidrag
utbildningsbidrag (bruttobelopp under arbetsmarknadsutbildning i form av dagpenning och
stimulansbidrag)
arbetslöshetsersättning - dagpenning (brutto)
kontant arbetsmarknadsstöd (brutto)
familjebidrag i form av familjepenning (brutto)
dagpenning (brutto) vid repetitionsutbildning mm
pensionsförmåner (brutto)
ersättning för vård i familjehem (arvodesdelen)
vårdbidrag för handikappat barn (arvodesdelen)
livränta

I det avgiftsgrundande beloppet inräknas inte följande bidrag:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bostadsbidrag
allmänt barnbidrag
statligt studiestöd i form av förlängt barnbidrag och studiehjälp
statligt studiebidrag i form av studiemedel och särskilt vuxenstudiestöd
handikappersättning
ersättning för vård i familjehem (omkostnadsdelen)
vårdbidrag för barn med funktionshinder (omkostnadsdelen)
bidragsförskott
underhållsbidrag

Normer för beräkning av egna företagares inkomster görs med utgångspunkt från den sjukpenninggrundande
inkomsten som Försäkringskassan fastställt, samt föregående års taxering.
När det gäller platsinnehavare som arbetar utomlands men är folkbokförd på samma adress som den andra
platsinnehavaren, räknas båda platsinnehavarnas inkomster med i hushållets gemensamma inkomst. Detta gäller
oavsett i vilket land inkomsten beskattas.

10.2. Betalningsvillkor
Avgiften betalas månadsvis och debiteras 12 månader per år. Avgiften räknas om till en avgift per kalenderdag
om en vistelsetid börjar eller slutar under en månad. Avgiften för varje kalenderdag är 1/30 av månadsavgiften.
Fakturan skickas ut i mitten av varje månad och förfaller till betalning i slutet av samma månad. Räkningen avser
innevarande månad. Avgiften betalas från och med barnets placeringsdatum vilket innebär att även
inskolningsperioden debiteras.
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10.3. Syskonrabatt
Ett hushåll betalar avgift för maximalt tre barn som samtidigt är inskrivna i förskola eller fritidshem. För det
yngsta barnet debiteras ordinarie avgift och sedan ges syskonrabatt för barn två och tre. För efterföljande barn
debiteras ingen avgift. Det yngsta barnet räknas som barn 1.

10.4. Avgiftsreducering vid barnets sjukdom
Om barnet har varit sjukt en sammanhängande tid om minst 15 dagar, eller vid särskilda familjeangelägenheter,
kan avgiftsreducering beviljas.
Platsinnehavaren skall själv ansöka om reducering och sjukintyg skall bifogas ansökan. Avgiftsreducering kan
erhållas från dag 15 och beslut fattas av förvaltningschefen på delegation av barn- och utbildningsnämnden.

10.5. Avgift för särlevande vårdnadshavare
Särlevande vårdnadshavare med varsin plats inom förskola eller fritidshem får varsin faktura beräknad på den
sammanlagda inkomsten i respektive hushåll. De sammanlagda avgifterna för de två platserna får inte överstiga
högsta avgiften för en plats.

10.6. Korrigering av avgift
Korrigering av avgiften kan göras i efterhand om det visar sig att felaktiga uppgifter har lämnats av
platsinnehavaren. Om felaktiga uppgifter har lämnats av platsinnehavaren och detta har föranlett lägre avgift
korrigeras detta vid nästkommande månads debitering, och i detta fall kan kommunen också överväga att göra en
polisanmälan för bedrägeri.
Om felaktiga uppgifter har lämnats av platsinnehavaren och detta har föranlett för hög avgift får
platsinnehavaren själv ansöka om återbetalning från kommunen och denna ansökan skall göras skriftligen.
Återbetalning görs dock inte om platsen har nyttjats på felaktiga grunder.

10.7. Obetalda avgifter
Vid obetalda avgifter går först en påminnelse ut till räkningsmottagaren. Om avgiften fortfarande inte regleras
går kravet vidare till inkasso och vid två obetalda fakturor skickas ett beslut om uppsägning av platsen till
platsinnehavaren.

11. Lämna uppgifter till kommunen
Genom att tacka ja till en plats i förskola eller fritidshem förbinder sig platsinnehavaren att tillhandahålla
kommunen korrekta uppgifter som möjliggör administrering och debitering av platsen. Platsinnehavaren
förbinder sig till att lämna dessa uppgifter och att hålla uppgifterna uppdaterade, omgående och utan begäran
från kommunen.

11.1. Inkomstuppgift
Inkomstuppgift skall lämnas via e-tjänsten Hypernet så snart inloggningsuppgifter tillhandahållits
platsinnehavaren. Ändring av inkomst ska göras omgående och utan begäran från kommunen. Kommunen kan
begära att få inkomstredovisningen styrkt, och kontroll av inlämnade inkomstuppgifter kan göras hos
arbetsgivare, Försäkringskassan eller skattemyndigheten.
Alla uppgifter om inkomst ska anges som bruttoinkomst per månad.
I de fall platsinnehavaren inte har någon inkomst alls skall även detta anges.
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I de fall ingen inkomstuppgift finns lämnad tas den högsta avgiften ut.
Inkomstuppgiften skall uppdateras minst en gång per år, oavsett om ändring skett eller inte. Om mer än ett år har
gått utan att uppdatering skett tas den högsta avgiften ut.

11.2. Uppgift om familjebild
Avgiftstaxan gäller för både ensamstående och gifta platsinnehavare, och sammanboende med gemensamma
barn likställs med gifta personer. För sammanboende personer som inte har gemensamma barn ligger bådas
inkomster ändå till grund för avgiften. Barn i familjehem betraktas som egna barn vid avgiftsbedömningen.
För att avgiften skall beräknas korrekt är det därför viktigt att rätt uppgifter om familjeförhållanden finns
registrerade. Detta ska göras av platsinnehavaren så snart denne har erhållit inloggningsuppgifter till e-tjänsten
Hypernet, och ändrade familjeförhållanden ska registreras omgående och utan begäran.

11.3. Uppgift om grund för placering
Rätten till förskola och fritidshem påverkas av platsinnehavarens sysselsättning och omständigheter. Därför
krävs att platsinnehavaren lämnar uppgifter om vad det är som utgör grunden för placeringen i förskole eller
fritidshem. Denna grund kan vara en av följande:
• Arbete/studier
Anges när platsinnehavaren arbetar eller studerar. En förändring i platsinnehavarens sysselsättning som
medför att grunden för placeringen är Arbete/studier skall registreras så snart platsinnehavaren får kännedom
om anställningen eller antagningen till studier.
• Arbetssökande
Anges när platsinnehavaren är arbetslös och aktivt arbetssökande. En förändring i platsinnehavarens
sysselsättning som medför att grunden för placeringen är Arbetssökande skall registreras så snart
platsinnehavaren får kännedom om anställningens eller studiernas upphörande.
• Föräldraledighet
Anges när platsinnehavarens är föräldraledig. En förändring i platsinnehavarens sysselsättning som medför
att grunden för placeringen är Föräldraledighet skall registreras senast två månader innan den planerade
föräldraledigheten börjar.
• Allmän förskola
Anges när barnet är mellan 3-5 år och endast skall vistas på förskolan de 15 timmar per vecka som
verksamhetsformen Allmän förskola tillåter. En förändring i platsinnehavarens sysselsättning som medför att
grunden för placeringen är Allmän förskola skall registreras snarast.
• Barnets eget behov

Anges när det är barnets eget behov som utgör grunden till behovet av plats i förskola eller
fritidshem. I det fall barnets eget behov anges här, görs en särskild prövning av rätten till plats,
enligt punkt 3.5.

Uppgifter om grund för placering lämnas inledningsvis i ansökan om plats. Platsinnehavaren uppdaterar sedan
uppgifterna omgående och utan begäran av kommunen genom e-tjänsten Hypernet som hittas via Vingåkers
kommuns hemsida.

11.4. Barnets schema
För information om detta, se punkt 8.1. Stod tidigare 10.1.
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12. Försäkring
Alla barn i förskola och fritidshem är försäkrade genom kommunen, såväl i förskola och fritidshem som under
fritid och lov.

12.1. Om en skada inträffar
•
•

•
•
•
•
•
•

Sök läkare eller tandläkare.
Vid skada ska ifylld skadeanmälan snarast sändas till Svedea på adress, se nedan. Skadeblanketter och
skaderelaterad information finns på Svedeas hemsida, www.svedea.se/foretagsforsakring. Vid akuta
skadehändelser och frågor gällande skador går det bra att kontakta Svedea via telefon 0771-160 199
eller mail skadorforetag@svedea.se
Det är viktigt att det tydligt framgår hur olycksfallet gått till. Vid tandskada kontaktas Folktandvården.
Intyg från tandläkare behövs inte för barn och ungdomar. Ange på skadeanmälan vilken tand som
skadats.
Om ett barn behöver taxi till och från förskola eller fritids på grund av olycksfallet ska intyg begäras
från behandlande läkare. Av intyget ska framgå under vilken tid som transportbehovet föreligger.
Innan taxiresor till och från skolan beställs ska försäkringsbolaget kontaktas.
Resekostnader till och från behandlingen ersätts i första hand av Region Sörmland.
Kasta inte skadade kläder eller andra föremål innan försäkringsbolaget godkänt det.
Kom ihåg att spara alla originalkvitton

13. Övrigt
13.1. Tolkning och tillämpning
Tolkning och tillämpning av dessa regler avgörs av barn- och utbildningsnämnden, som äger rätt att göra
justeringar av reglerna. Vid tveksamheter om hur reglerna skall tolkas och tillämpas är det berörda tjänstemäns
ansvar att påtala dessa tveksamheter för barn- och utbildningsnämnden för avgörande. Berörda tjänstemän
ansvarar också för att dessa regler anpassas till aktuella förhållanden och föreslår barn- och utbildningsnämnden
att besluta om eventuella förändringar.

13.2. Hantering av personuppgifter
Barn- och utbildningsförvaltningen sparar och behandlar personuppgifter om barnet och platsinnehavaren, så
som exempelvis kontaktuppgifter, familjeförhållanden och inkomstuppgifter. Syftet med behandlingen är att
kunna administrera barnets plats och debitera avgiften för platsen.
Utöver de uppgifter som platsinnehavaren själv lämnar, exempelvis vid ansökningsprocessen, samlas även
uppgifter in från Skatteverkets folkbokföringsregister samt från förskolan eller fritidshemmet.
Vid all behandling av personuppgifter tillämpas gällande integritetslagstiftning, och detta sker i enlighet med
Vingåkers kommuns riktlinjer för behandling av personuppgifter. Dessa riktlinjer finns att läsa i sin helhet på
Vingåkers kommuns hemsida.

13.3. Hantering av skyddade personuppgifter
I de fall platsinnehavaren lämnar uppgifter om personer med skyddade personuppgifter till kommunen för att
möjliggöra barnets placering registreras dessa uppgifter inte i kommunens e-tjänster. Dessa uppgifter hanteras
utifrån tydliga fastslagna rutiner och med begränsad tillgång inom förvaltningen.
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13.4. Klagomål och synpunkter
För att lämna klagomål och synpunkter på barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter finns en funktion
för detta på kommunens hemsida. Synpunkterna registreras i ärendehanteringssystemet, utreds och följs upp i
den berörda verksamheten och redovisas också för barn– och utbildningsnämnden.
För att lämna klagomål och synpunkter på fristående verksamheter är det möjligt att vända sig antingen direkt till
anordnaren eller till kommunen.
För att lämna klagomål och synpunkter på behandlingen av personuppgifter kan tillsynsmyndigheten
Datainspektionen kontaktas.

13.5. Tystnadsplikt och sekretess
All personal i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem har tystnadsplikt. Detta innebär att de inte har rätt att
för någon yppa något om barnen eller deras personliga förhållanden utan platsinnehavarens medgivande. Det kan
gälla allt från fysiska och psykiska sjukdomar till sociala och ekonomiska problem.
Förbudet att avslöja känsliga uppgifter och förhållanden gäller såväl muntliga uppgifter som uppgifter i
handlingar, det vill säga olika slags skriftlig dokumentation på förskolan eller fritidshemmet.

13.6. Anmälningsplikt
Oavsett tystnadsplikt eller sekretess har all personal i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem
anmälningsplikt till socialtjänsten. Detta innebär att personal som misstänker att ett barn far illa enligt 14 kap. 1
§ socialtjänstlagen är ålagd att anmäla detta till socialtjänsten.
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14. Bilagor
Bilaga 1: avgiftsnivåer för maxtaxa
Avgift med maxtaxa för barn i förskola:
Barn nr 1

3% av inkomsten

Barn nr 2

2% av inkomsten

Barn nr 3

1% av inkomsten

Barn nr 4

ingen avgift

Avgift för maxtaxa för barn i fritidshem:
Barn nr 1

2% av inkomsten

Barn nr 2

1% av inkomsten

Barn nr 3

1% av inkomsten

Barn nr 4

ingen avgift

Ordinarie taxa för fritidshem gäller för lovomsorg.
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-11

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, 2022-05-04

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-11

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 2022/3 – Beslut om statsbidrag
Vingåkers kommun beviljas 254 540 kronor i statsbidrag för bättre språkutveckling i
förskolan 2022. Bidraget avser år 2022.
BU 2022/4 – Beslut om statsbidrag
Vingåkers kommun beviljas 30 912 kronor i statsbidrag för fortbildning av
förskollärare för 2022. Bidraget avser VT 2022.
BU 2022/5 – Beslut om statsbidrag
Vingåkers kommun beviljas 35 616 kronor i statsbidrag fortbildning för
specialpedagogik för 2022. Bidraget avser VT 2022.
BU 2022/6 – Beslut om statsbidrag
Vingåkers kommun beviljas 552 000 kronor i statsbidrag för hjälp med läxor eller
annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid - Huvudmän för 2022. Bidraget

avser år 2022.

BU 2022/13 – Beslut om statsbidrag
Vingåkers kommun beviljas 381 281 kronor i statsbidrag för utbildning för barn som
vistas i landet utan tillstånd. Bidraget avser VT 2022.
BU 2022/18 – Avsiktsförklaring till Sydarkivera
Ks § 74/2022 – Kommunstyrelsen har 2022-03-28 beslutat om avsiktsförklaring till
Sydarkivera.
Punkt 1: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avsiktsförklaringen
Punkt 2: Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchef och kommunstyrelsens
ordförande att underteckna avsiktsförklaringen.
Punkt 3: Kommunstyrelsen beslutar att upphäva Ks § 14/2022 beslutsmening 2 att:
”Kommunstyrelsen beslutar att påbörja processen med att gå med i Sydarkivera
genom att besluta om en avsiktsförklaring på kommunstyrelsens första sammanträde
år 2023”.
BU 2022/26 – Beslut om statsbidrag
Vingåkers kommun beviljas 10 666 011 kronor i statsbidrag för stärkt likvärdighet och
kunskapsutveckling för 2022. Bidraget avser år 2022.
BU 2022/53 – Beslut om statsbidrag
Vingåkers kommun beviljas 1 673 848 kronor i statsbidrag för kvalitetshöjande
åtgärder i förskolan för 2022. Bidraget avser år 2022.
BU 2022/73 – Ansökan till Kommundelegationen
Ks § 71/2022 – Kommunstyrelsen har 2022-03-28 beslutat om ansökan till
Kommundelegationen. Kommunstyrelsen beslutar bifogad ansökan och skickar den
till Kommundelegationen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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