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§ 6
Verksamhetsberättelse 2019 barn- och ungdomsnämnden (BUN 
2019.349)

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att:
Barn- och ungdomsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2019.
 
Anteckning
Thomas Arctaedius (S) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram en verksamhetsberättelse för 2019.
Verksamhetsberättelsen beskriver nämndens arbete under 2019, hur de mål som
fastställdes i verksamhetsplanen uppfylldes samt det ekonomiska resultatet.

Yrkande
Johan Skog (M) yrkar att arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Johan Skog (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse 2019, barn- och ungdomsnämnden
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Nämnden i korthet

 Ordförande: Johan Skog Bruttokostnad *: 1 452,1 Mn
kr

Antal ledamöter: 9 Nettokostnad **: 785,7 Mn
kr

Förvaltningschef: Jonas Hård Budgetavvikelse i år: 5,9 Mn
kr

Antal årsarbetare: 819 Budgetavv. föregående år: 6,7 Mn
kr

* Exklusive nämndsinterna transaktioner och 
exklusive intäkter

** Alla intäkter minus alla kostnader

Nämndens uppgift är att:

Barn- och ungdomsnämndens uppgift är att med barnet och eleven i centrum ansvara för förskola, 
pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Barn- och 
ungdomsnämnden ansvarar också för öppen förskola och ungdomsmottagning.

Barn- och ungdomsnämnden och dess förvaltning verkar inom tre delvis överlappande fält. Inom 
dessa bär barn- och ungdomsnämnden i olika grad och på olika sätt ansvar:

 som hemkommun för barn folkbokförda eller motsvarande i Vallentuna kommun
 som skolkommun för barn som deltar i utbildningsverksamhet inom Vallentuna kommuns 

geografiska område
 som huvudman för de egna verksamheterna i sin helhet

Vart och ett av dessa perspektiv ska vid arbetet mot målen i föreliggande plan tas i beaktande och 
användas där möjligt, rimligt och lämpligt.
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Viktiga händelser under året
Förändringar i regelverk. Under 2019 har förändringar skett i de regelverk som styr och 
påverkar nämndens verksamheter. Verksamheterna har under året anpassats för att möta dessa 
förändringar.

Ny reviderad läroplan för förskolan, Lpfö 18, gäller från 1 juli 2019

Skyldigheten att lämna över uppgifter vid övergångar mellan skolformer eller vid skolbyte

Läsa, skriva, räkna - nytt obligatoriskt kartläggningsmaterial ska kartlägga elevers språkliga 
medvetenhet och matematiska tänkande redan från förskoleklass.

Utökad undervisningstid i timplan för matematik i årskurs 7-9 och idrott och hälsa i årskurs 4-9

Krav på lärarlegitimation och behörighet för att få undervisa och ansvara för undervisning i 
fritidshemmet gäller från 1 juli 2019

Barnkonventionen blir svensk lag 1 januari 2020

Skolverkets projekt "Samverkan för bästa skola" som är ett gemensamt utvecklingsarbete 
mellan barn- och ungdomsnämnden och Skolverket, startades upp 2019. Syftet med projektet är att 
förbättra det systematiska kvalitetsarbetet och därmed resultaten i den kommunala förskolan, 
grundskolan och gymnasieskolan. Under året har en nulägesanalys färdigställts och legat till grund 
för en åtgärdsplan som tagits fram i samverkan med Uppsala universitet. Samverkan sker både 
inom förskola och skola och kommer pågå ytterligare två år, delvis finansierat med statsbidrag.

 

Interna rutiner har under året förstärkts och förbättras för att effektivisera olika processer. 
Processer kring kränkande behandling i kommunala skolorna har digitaliserats för att säkerställa 
arbetet och underlätta uppföljning och kvalitetsarbete. Fler processer kommer att digitaliseras 
under 2020 för att kunna effektiviseras utan att minska kvalitet och möjlighet till uppföljning. I 
förskolan har processer kring systematiskt kvalitetsarbete och gemensamma strukturer tagits fram 
för att öka likvärdigheten och kvaliteten i verksamheten.

 

Satsning på ökad kompetens i förskolan och fritidshemmet. Under året fattade nämnden 
beslut om att genomföra en satsning för att öka personalens utbildningsgrad inom förskolan och 
fritidshemmet för att öka kvalitet i verksamheterna. Barnskötare i kommunens samtliga förskolor 
och i kommunala fritidshemmen gavs möjlighet att utbilda sig till förskollärare respektive 
fritidshemslärare. Satsningen innebar även att outbildad personal i förskolan och fritidshemmet 
med tillsvidareanställning sedan hösten 2019 genomför en barnskötarutbildning. Utbildningarna 
inom båda insatserna genomförs under arbetstid parallellt med arbete på ordinarie arbetsplats och 
löper vidare under 2020.

 

Rörelse i skolan. Under året har nämnden genomfört utökning av kultur- och idrottssatsningen i 
grundskolan och flertalet samarbeten mellan skolverksamheten och kostenheten för att öka rörelse i 
skolan och kunskap om hälsosamma vanor har initierats och genomförts. Ett av de initiativen har 
lett till att Vallentuna kommun under året har startat samarbete med Generation Pep. Generation 
Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang 
kring barn och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som 
tillsammans med aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete 
med barn och unga i fokus. I november 2019 arrangerades en konferens av Generation Pep på 
Karolinska institutet, där Vallentuna kommuns arbete med hälsosamma matvanor i skolan 
uppmärksammades.
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Verksamhetsförändringar
Kommunplanen 2020-2022 innebär för nämnden ett effektiviseringskrav på central administration 
till förmån för högre skolpeng samt peng till förskolan. Ny organisation färdigställdes under hösten. 
Barn- och ungdomsnämnden har uppnått effektiviseringskraven utifrån kommunplanen vilket 
kommer att ge helårseffekt 2020.

Hagaskolan färdigställdes under 2019 och lokalerna invigdes i augusti inför skolstart. Hagaskolan 
tar emot elever från förskoleklass till årskurs 9 och har läsår 2019-2020 cirka 750 elever. Förskolan 
har en egen del av lokalerna med tillhörande skolgård. Lokalerna stödjer samarbeten mellan 
förskola och skola på olika sätt, exempelvis genom att elever hälsar på i förskolan och genom att 
förskolebarn får ta del av små glimtar från de större elevernas vardag.

Vallentuna Internationella Montessoriskolan har under året flyttat in i Hjälmstaskolans lokaler. 
Samnyttjandet av kommunens lokaler ger positiv effekt på barn- och ungdomsförvaltningens 
gemensamma lokalkostnader.

Karlbergsskolan och Hjälmstaskolan har från hösten 2019 haft en gemensam rektor och nämnden 
fattade i december beslut om att slå ihop skolorna till en resultatenhet och skola från januari 2020. 
Nytt namn på enheten kommer att tas fram under våren 2020.
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Framtiden
De närmaste åren ökar antalet barn och elever bland yngre åren vilket påverkar framför allt vissa 
skolor och förskolor och skapar lokalbrist i dessa enheter. Tillgången till behöriga förskollärare och 
lärare är även fortsatt begränsad och för Vallentuna liksom många kommuner och huvudmän 
uppstår en utmaning att kunna hantera omständigheterna, det vill säga det som i dagligt tal 
benämns lärarbristen. Med få och färre förskollärare och lärare riskerar kostnaderna för arbetskraft 
att genom marknadskrafterna öka kraftigt. Kompetensförsörjning har därmed varit och blir fortsatt 
ett viktigt fokus under flera år framöver. Det har lett till att barn- och ungdomsnämnden under 2019 
har startat upp ett flertal satsningar för att öka kompetens och behörighet hos den personal som 
redan finns i kommunen.
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Måluppfyllelse
Under den här rubriken sammanställs måluppfyllelsen i en tabell. Därefter redovisas, per strategisk 
inriktning, kommungemensamma mål och nämndmål mer i detalj med kommentarer.

Sammanställning måluppfyllelse - Utfall

Kommungemensamma 
mål Nämndens mål

Totalt antal: 5 6

Målet är uppfyllt: 5 6

Målet är delvis uppfyllt: 0 0

Målet är ej uppfyllt: 0 0

Strategiska inriktningar

Här växer människor och företag

Kommungemensamt mål:
Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar.

 Målet är uppfyllt

Barn- och ungdomsnämnden har identifierat ett antal prioriterade utvecklingsområden för att bidra 
till det kommungemensamma målet om att utvecklingen av Vallentuna kommun ska vara 
långsiktigt hållbar. Ett viktigt område är att verka för att vara en attraktiv arbetsgivare som både 
attraherar och behåller personal då lärarbrist råder både lokalt och i riket. Barn- och 
ungdomsnämnden har aktivt arbetat med flertalet satsningar för att öka andelen behörig personal i 
verksamheterna och skapa förutsättning för framtida kompetensförsörjning i kommunen både vad 
gäller den personal som finns i kommunen och att skapa förutsättningar för framtida rekrytering av 
ny personal. Barn- och ungdomsnämnden har även bidragit till det kommungemensamma målet 
genom att arbeta för att åstadkomma en långsiktigt socialt hållbar arbetsmiljö utan kränkningar och 
diskrimineringar där barn, elever och vuxna kan känna sig trygga. Vidare bidrar barn- och 
ungdomsnämnden till det kommungemensamma målet genom att långsiktigt arbeta för en hållbar 
miljö och en långsiktig livsmedelsförsörjning med servering av ekologisk och klimatsmart mat.

Nämndens mål:
Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentunas 
förskolor, grundskolor och fritidshem samt grundsärskola medvetet 
arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling.

 Målet är uppfyllt

Samlad bedömning måluppfyllelse nämndmålet

Under året har aktiviteter, som beskrivs i sin helhet nedan, påbörjats för att nå målet om en 
långsiktigt hållbar utveckling. En stor utmaning för barn- och ungdomsnämndens 
verksamhetsområden för att kunna uppnå långsiktig hållbarhet är en brist på behöriga lärare och 
pedagoger inom förskola, grundskola och fritidshem. Flertalet kompetens- och utbildningsinsatser 
har initierats för att skapa en långsiktig plan för att öka behörigheten och behålla behörig personal 
genom att vara en attraktiv arbetsgivare. Aktiviteterna är långsiktiga och löper över flera år men går 
i enlighet med plan och bedömningen är därför att målet är uppfyllt.
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Utveckling av lärarrollen i Vallentuna kommun

Barn- och ungdomsförvaltningen har under 2019 drivit ett projekt med syfte att förtydliga 
Vallentunas läraruppdrag och minska arbetsuppgifter som inte direkt är kopplat till elevernas 
lärande för att på så sätt bli en attraktivare arbetsgivare. Bakgrunden till projektet är att det råder 
lärarbrist nationellt såväl som lokalt och att lärares arbetsmiljö är en aktuell fråga som påverkar 
kommunens möjlighet att rekrytera och behålla lärare. Ett delprojekt har varit att se över och 
minska kraven på lärares arbete med olika typer av dokumentation, utifrån Skolverkets 
rekommendationer, med målet att ta fram likvärdiga rutiner och tydliga krav för vad som ska 
dokumenteras och kommuniceras via skolornas plattform och vad som är upp till läraren att själv 
styra över vad gäller dokumentation och återkoppling. Projektet har drivits inom både barn- och 
ungdomsnämndens och utbildningsnämndens verksamhetsområden genom en arbetsgrupp 
bestående av personer med olika kompetenser från de kommunala grundskolorna och gymnasiet, 
samt de globala förstelärarna. Delprojektet avslutades i december 2019 och de nya rutinerna för 
dokumentation implementeras fullt ut i januari 2020.

Avsikten är att projektet fortsätter under nästkommande år och det kan då utgå från den grund och 
de förslag som arbetsgruppen hittills tagit fram.

 

Utveckling av skolledaruppdrag

Läsåret 2017-2018 introducerade Vallentuna kommun, som första kommun i Sverige, 
karriärtjänsten försterektor. Våren 2019 beslutade barn- och ungdomsnämnden om uppdaterade 
riktlinjer för funktionen som nu omfattar all verksamhet inom barn- och ungdomsnämndens 
område. För att vara aktuell för ett försterektorsuppdrag ska man ha en avslutad rektorsutbildning 
samt flera års erfarenhet som skolledare. Uppdragen som försterektorerna leder är nu något färre 
och koncentreras på ett antal utvalda utvecklingsområden, som till exempel digitalisering och 
internationalisering. Satsningen syftar till att göra Vallentuna till en ännu bättre skolkommun och 
till att stärka kommunens attraktionskraft som arbetsgivare i en tid då det är brist på både 
skolledare och lärare.

 

Kompetensutveckling - barnskötarutbildning för de medarbetare som saknar utbildning

För att höja kompetens och utbildningsnivå hos pedagoger i förskolan startades under hösten 2019 
en obligatorisk barnskötarutbildning för de medarbetare som inte har formell utbildning. 
Satsningen bekostas av medel från omställningsfonden och genomförs av Hermods. Utbildningen 
pågår under drygt ett halvår med start i augusti 2019 och slut i mars-april 2020. En dag i månaden 
träffas pedagogerna med en handledare och deltar i webinarium under förmiddagen och 
självstudier på eftermiddagen. Från Norra området deltar tre pedagoger, från Centrala området två 
pedagoger, från Östra området tio pedagoger och från Fjärde förskoleområdet fem pedagoger. 
Förskolans ledningsgrupp, bestående av skolchef förskola och förskolans fyra rektorer, har löpande 
avstämningar med handledaren för att säkerställa att alla som deltar får det stöd de behöver för att 
genomföra utbildningen. Avstämningen som genomfördes med Hermods i december 2019 visade på 
att 15 av 20 deltagare har genomfört samtliga uppgifter. De medarbetare som av olika orsaker inte 
genomfört uppgifterna följs upp av ansvarig rektor samt HR.

 

Psykisk hälsa hos unga och främjande närvaroarbete

För att få en mer kvalitativ bild av hur Vallentunas elever mår har, som en del av det 
kommunövergripande arbetet med folkhälsostrategin, en kartläggning i form av intervjuer med 
elever genomförts med ett antal högstadieelever på flera skolor i Vallentuna kommun. Frågor har 
ställts till elever i årskurs 7 till 9 som frivilligt har fått anmäla sig inför detta via sin hemskola. 
Resultatet har sammanställts i en rapport som presenterats för kommunstyrelsen. Resultaten ligger 
i linje med nationella data som visar på att det är ett komplext problem och att det krävs satsningar 
på främjande och förebyggande insatser. Förskola och skola har i det arbetet en central funktion. 
Parallellt med kartläggningen pågår ett främjande arbete på förvaltningen riktat mot elever i 
årskurs 6. Under 2019 besökte kuratorerna på Ungdomsmottagningen alla klasser i årskurs 6 med 
syftet att öka kunskapen om psykisk hälsa samt informera de unga om vart de kan vända sig om de 
har frågor kring sitt psykiska mående.



Barn- och ungdomsnämnden, Verksamhetsberättelse 9(47)

En översyn av det främjande närvaroarbetet genomfördes under 2019. Genom samtal med rektorer 
och tjänstemän har det blivit tydligt att det finns ett behov av att vidareutveckla arbetet. Elevernas 
frånvaro registreras inte på ett enhetligt sätt och den rutinmässiga skolpliktsbevakningen är 
resurskrävande utan att ge tillräcklig effekt. Förvaltningen kommer utifrån översynen under 2020 
arbeta med att förenkla och utveckla nuvarande rutin och samtidigt uppdatera den i enlighet med 
nya lagkrav.

 

Projekt: Att motverka rasism och främlingsfientlighet

Projektet "Att motverka rasism och främlingsfientlighet” avslutades i juni 2019. Målet med projektet 
var att få en tydligare bild av hur rasism och främlingsfientlighet tar sig uttryck i skolorna i 
Vallentuna kommun. Målet var även att identifiera och genomföra insatser för att motverka rasism 
och främlingsfientlighet och väva in insatserna i det pågående främjande och förebyggande arbetet 
på skolorna. Utifrån kartläggningen är problembilden att det förekommer rasism på alla skolor i 
någon utsträckning. Det finns många goda exempel på insatser som görs ute på skolorna, såsom att 
ha livskunskap på schemat och olika temaveckor kring värdegrundsarbete. Utvecklingsområden är 
bland annat att förbättra språkbruk och bemötande, att tydliggöra det demokratifrämjande 
uppdraget i skolorna samt ge lärare och annan skolpersonal kompetensutveckling kring hur 
kontroversiella frågor kan tas upp i klassrummet.

Barn- och ungdomsförvaltningen har genomfört en särskild insats på Karbyskolan under våren 
2019. Skolan har under en lång period haft problem med rasism, nazism, allvarliga 
beteendeproblem och bristande studiero, vilket ledde till att skolan fick anmärkningar i det senaste 
tillsynsbeslutet från Skolinspektionen 2018. Under vårterminen 2019 anställdes en fritidsledare för 
att särskilt arbeta med frågor kring främlingsfientlighet och studiero på Karbyskolan. Arbetet var 
riktat mot elever i årskurserna 6-9 och inriktades främst på workshops med olika teman som 
kommunikation, genus, identitet och rasism. 22 elever från årskurserna 7 och 8 fick som en del av 
insatsen genomgå en ledarskapsutbildning med stöd av Studieförbundet Vuxenskolan. Gruppen 
kallas Karbyskolans Vänner (KSV). Parallellt med fritidsledarens arbete träffade några av 
skolpsykologerna från barn- och elevhälsan arbetslaget för årskurserna 6-9. Tanken var både att 
synliggöra vilket språk man använde inför eleverna och att hjälpa arbetslaget med att våga möta 
eleverna i samtal om svåra värdegrundsfrågor. Utöver detta genomförde barn- och 
ungdomsförvaltningen en riktad insats med studie- och yrkesvägledning för eleverna i årskurs 9. 
Insatsen handlade om att arbeta med eleverna utifrån deras framtidsdrömmar för att höja 
studiemotivationen och stötta dem med vägledning.

Utvärdering av insatsen visar att en särskild insats under några få månader är en för kort tid för att 
komma tillrätta med svåra värdegrundsproblem. Arbetet behöver fortsätta även efter att projektet 
"Att motverka rasism och främlingsfientlighet” avslutats för att kunna skapa positiva 
attitydförändringar och en förbättrad studiero på Karbyskolan.

 

Ökad tillgänglighet till Ungdomsmottagningen

Under 2019 har ungdomsmottagningen flyttat till en mer central plats i kommunen för att öka 
tillgängligheten för ungdomar 12-23 år i Vallentuna. Lokalerna på Industrivägen 4 som rymmer 
barnmorskerum, kuratorsrum, kök, väntrum, läkarrum och rum för klassbesök invigdes under 
hösten och är nu i bruk.

 

Användandet av neurodesign och FAMM (Five Aspects Meal Model) - en analysmodell kopplat till 
barn och elevers lärmiljöer, i första hand matsalarna.

Skolornas måltidsmiljöer påverkar trivsel och inlärning enligt forskning (Neurodesign) och vår 
upplevelse av måltiden (modellen FAMM) vilket gör matsalsmiljön till en viktig aspekt i arbetet med 
en helhetsbild av måltiden.

Under december 2019 startade barn- och ungdomsförvaltningen ett arbete med att ta fram en 
arbetsstrategi för hur kommunens skolmatsalar inom både barn- och ungdomsnämndens, samt 
utbildningsnämndens verksamheter, kan utvecklas så att de bidrar till en lugn och trygg 
måltidsstund, och är tillgängliga för alla barn och elever. Arbetsgruppen, bestående av skolchef, 
kostchef och lokalstrateg, barn- och elevhälsan och strateg med kunskap kring barnkonventionen, 
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är sammansatt utifrån att ge ett brett perspektiv kring vad som är viktigt att tänka på i 
måltidsmiljöerna. I kommande arbete som fortsätter 2020 involveras även elever, skolans och 
kökets personal.

 

Organisera det globala elevrådet

Under vårterminen 2019 startade det globala elevrådet, vars syfte är att stärka elevernas inflytande 
och ta tillvara deras synpunkter i olika aktuella frågor inom både utbildningsnämndens och barn-
och ungdomsnämndens ansvarsområden. Med globalt menas att det är ett gemensamt forum för 
inflytande för alla skolor inom Vallentuna kommun. Det globala elevrådet är ett komplement till 
skolornas eget arbete med elevdemokrati och elevers delaktighet i undervisningen. Tanken är att det 
globala elevrådet ska bestå av representanter för elever i årskurs 7-9 samt av elever på Vallentuna 
gymnasium och leds av skolchef för grundskolan.

Under det första mötet i maj deltog elever i årskurs 7 från både kommunala och fristående skolor i 
kommunen och utvärderade de akademier de har deltagit i inom idrott-och kultursatsningen. 
Eleverna formulerade också vilka frågor som de önskade diskutera inom det globala elevrådet under 
läsåret 2019/2020. Eleverna fick besvara en digital enkät och på så sätt välja frågor, de utvalda 
frågorna var psykisk hälsa, mobbning och hållbara skolor. Konkreta frågor och tankar från eleverna 
kring dessa ämnen har förts vidare till politiker och till skolchef för grundskolan. I det fortsatt 
arbetet under vårterminen 2020 kommer dessa frågor att följas upp och möjligheter finns till 
fördjupning. Exempelvis så kommer arbetet kring hållbara skolor att fördjupas med utgångspunkt i 
måltidens betydelse för klimatet. Under 2020 kommer det globala elevrådet dessutom att kopplas 
tydligare till det övergripande arbetet med implementering av barnkonventionen som blir svensk 
lag 1 januari 2020. Arbetet med det globala elevrådet är en början på ett arbete som kan komma att 
utvecklas till ungdomsråd för övriga kommunala frågor.

 

Utreda möjligheten att alla elever i förskoleklass ska få simskola på skoltid

Under läsåret 2019/2020 erbjuds elever i förskoleklass simskola vid sex tillfällen. Syftet med 
simskolan är att ge eleverna vattenvana och förbereda för simundervisning inom ämnet idrott och 
hälsa. Satsningen som tidigare år finansierats av statsbidrag från socialstyrelsen har fortsatt under 
läsåret 2019/2020 inom barn- och ungdomsnämndens ordinarie budget. Alla kommunala skolor 
samt Vittra Vallentuna och Vallentuna Montessori skola deltar i satsningen. De skolor som har 
genomfört simskolan under hösten har varit positiva och skolans lärare har sett att elevernas 
vattenvana har ökat. Ny utvärdering kommer att ske i maj 2020. Simskolan sker i samarbete med 
Sports Club och utbildade simlärare är ansvariga för simundervisningen.

 

Livsmedelsförsörjning i kris

Under 2019 påbörjades kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalys i händelse av kris. I det 
arbetet har det framkommit att livsmedelsförsörjning är en viktig del för delar av kommunens 
verksamheter som mat till äldreboenden och barnomsorg samt skollunch. Avdelningen för kost 
miljö och folkhälsa har tillsammans med kommunledningens marknadschef startat upp planeringen 
av hur kommunen ska anordna och tänka kring livsmedelsförsörjningen för dels 
kommunorganisationen, samt det geografiska området Vallentuna kommun, vid höjd 
beredskap/krig.

Verksamheterna inom både barn- och ungdomsnämnden samt utbildningsnämndens 
ansvarsområden behöver arbeta tillsammans kring planering för insatser vid höjd beredskap där 
livsmedelsförsörjning är ett av innehållet. Arbetet med att ta fram en heltäckande 
krisberedskapsplan för livsmedelsförsörjning i kris är inte påbörjad. Uppdraget behöver tydliggöras 
och eventuell budget klargöras inför ett sådant arbete där lärdomar av övning Havsörn tas hänsyn 
till.
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Nämndens mål:
Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentunas 
förskolor, grundskolor och fritidshem samt grundsärskola aktivt bidra 
till en giftfri miljö och ett återvunnet samhälle samt bidra till att 
begränsa klimatpåverkan.

 Målet är uppfyllt

Samlad bedömning måluppfyllelse nämndmålet

Under året har olika aktiviteter påbörjats för att nå målet om att aktivt bidra till en giftfri miljö och 
ett återvunnet samhälle samt bidra till att begränsa klimatpåverkan. Flertalet initiativ och 
samarbeten har startats upp med målsättning att både minska verksamheternas nuvarande 
klimatpåverkan och skapa förutsättningar för barn och elever att göra hållbara val i framtiden. 
Arbetet kring dessa aktiviteter går i enlighet med plan och bedömningen är därför att målet är 
uppfyllt.

 

Implementering av kemikalieplan och kemikalierutin

Vallentuna kommun har tagit fram en övergripande kemikalieplan som stödjer verksamheterna att 
arbeta enligt lagkrav. Barn- och ungdomsförvaltningen har förenklat kemikalierutinen och 
förtydligat vad som gäller för köksverksamheten. Kemikalierutinen är publicerad på intranätet och 
varje verksamhet i kommunen ansvarar för att ta reda på och arbeta enligt de rutiner som gäller 
genom att antingen ta del av befintliga rutiner eller skapa egna anpassade efter sin verksamhet.

Under hösten har kostenhetens miljöombud arbetat med att ta fram kemikalierutin- pärm till alla 
kök. Arbetet pågår och fortsätter 2020.

 

Kemikaliesmart förskola

Vallentuna kommun är miljöcertifierad enligt ISO 14001. Miljöcertifieringen bidrar till att förskolan 
mer ingående ser över hur den kan begränsa miljöpåverkan, öka inköp av miljövänliga varor och 
minimera mängden osorterat avfall och farliga kemikalier. Arbetet är påbörjat i samtliga 
förskoleområden. I norra området finns flera medvetna pedagoger som redan påbörjat rensning av 
plast och elektronik, har ett aktivt tänk kring miljön vid inköp av nytt material samt tar in 
naturmaterial i verksamheten. Flera avdelningar arbetar även med återvinning och sopsortering i 
sina projekt. Centrala området har en ansvarig pedagog på varje förskola som leder arbetet mot en 
kemikaliesmart förskola. Ansvariga medarbetare träffas löpande och diskuterar miljöfrågor. I det 
östra området har förskolorna sett över sin innemiljö utifrån ett kemikaliesmart perspektiv, de har 
även pratat om att arbeta mer med naturmaterial som till exempel skogen erbjuder som kan 
användas till många olika aktiviteter och uppmuntra fantasi och nyfikenhet när materialet inte har 
ett färdigt användningsområde. Att arbeta mot en mer kemikaliesmart förskola är en ständigt 
pågående process som måste hållas levande med ny kunskap och diskussioner på avdelningsmöten 
och personalmöten men också på chefsnivå för att skapa goda förutsättningar och för att sprida ett 
kemikaliesmart tänk både i och utanför förskolan. Arbetet kopplas ihop med läroplansmålet hållbar 
utveckling. Förskolan har under hösten genomfört två utbildningstillfällen/föreläsningar med detta 
tema.

 

Svinn-initiativ

Agenda 2030 har satt som mål att matsvinnet ska halverats till år 2030. Matsvinn är en stor 
bidragande faktor till negativ klimatpåverkan och kostar samhället mycket pengar varje år och den 
offentliga måltiden är viktig i arbetet med att nå miljömål och bidra till agenda 2030.

I december 2019 startade ett samverkansarbete mellan avdelningschef kost, miljö och folkhälsa, 
kökschefer från Hjälmstaskolan, Gustav Vasa skolan, Vallentuna gymnasium, Rosendalsskolan 
södra och Karbyskolan samt lokalstrateg och avdelningschef för ekonomi och administration. Syftet 
är att organisera ett arbete med att minska matsvinnet i våra verksamheter, främst skolmatsalarna 
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och ta fram arbetssättet för hur verksamheterna ska minska sitt matsvinn. Statistik på insamlad 
mängd matavfall för 2019 är utgångspunkt för arbetet. Därefter provar varje kök aktiviteter samt 
involverar skolans personal och elever för att på så sätt försöka minska matsvinnet. En definition på 
vad matsvinn och matavfall är tas fram av kostchef med förslag på aktiviteter att prova i 
verksamheterna.  Arbetet följs upp i februari/mars 2020.

 

Sträva efter att 100 procent av den kyckling som köps in ska vara av svenskt ursprung.

Under perioden januari till december 2019 har 82 procent av inköpt färsk kyckling och 78 procent 
av djupfrysta kycklingprodukter varit av svenskt ursprung. Det är en ökning i jämförelse med 
samma period 2018 då inköpen av svensk färsk kyckling stod för 76 procent och svenska djupfrysta 
kycklingprodukter stod för 46 procent. Anledningen till att målet 100 procent inte är nått kan vara 
inköpsmönster, att produkter inte finns med ursprung svenskt, svårighet att hålla sin 
livsmedelsbudget eller att utbytesvaror från leverantören levererats med annat ursprung.

 

Utvärdering av inköp nötkött med ursprung Vallentuna

Barn- och ungdomsnämnden beslutade hösten 2018 att uppmana förvaltningen att i största 
möjligaste mån köpa in kött med ursprung från Vallentuna. Syftet var att kunna stötta de lokala 
lantbrukarna som då befann sig i en krissituation på grund av sommarens torka. En utredning 
visade att det fanns möjlighet till inköp av lokalt kött inom de avtal som fanns, och även 2019 finns, 
med kommunen. Uppmaningen till förvaltningen resulterade i en inköpsorganisation mellan 
leverantören, bonden, slaktaren och styckaren som möjliggjorde att elva serveringar av nötfärs från 
djur som kommer från Vallentuna genomförts under 2019.

I den utvärdering som gjorts har ett kortare resonemang kring foder och klimatpåverkan förts. 
Livsmedel har stor klimatpåverkan men påverkar också andra hållbarhetsaspekter. Det finns en del 
målkonflikter vilket försvårar att hitta den enkla vägen för val vid inköp. Uppdraget från politiken 
och möjligheten att köpa in kött med ursprung Vallentuna har gjort att Vallentuna kommun 
uppmärksammats positivt hos lantbrukare i kommunen och även vårdnadshavare och andra 
medborgare i kommunen. Beslutet och inköpsorganisationen har även uppmärksammats positivt av 
Länsstyrelsen och övriga kommuner i Stockholm Nordost. Inför 2020 förs diskussion med 
leverantören om möjlighet att köpa även tärnat och strimlat kött från Vallentunas kor. Servering av 
Vallentunafärsen fortsätter under 2020.

 

Starta upp organisationen med miljöfrågor och utvecklingsgruppen för fritids.

Vallentuna kommuns fritidshem har ett särskilt miljöuppdrag. Som en del i detta har barn- och 
ungdomsförvaltningen satsat på att stödja verksamhetens pedagogiska arbete med lärande för 
hållbar utveckling. Fritidshemmens utvecklingsgrupp, kommunens miljöstrateg och avdelningen för 
kost, miljö och folkhälsa på barn- och ungdomsförvaltningen har under året tillsammans tagit fram 
olika miljöpaket för fritidshemmen som börjat användas under hösten 2019. Miljöpaketen knyter an 
både till läroplanen för grundskola, grundsärskola och fritidshem samt nationella och kommunens 
miljö- och klimatstrategi. Paketen innehåller en mängd uppdrag, experiment, lek och pyssel, 
studiebesök med mera och finns på intranätet. Alla fritidshem har under hösten fått var sin 
"miljökista" med en stor mängd material som inspiration i miljöarbetet. Både miljöpaket och 
miljökista har i hög grad hjälpt fritidspersonalen att få med mer miljöarbete i undervisningen vilket 
uppskattats både av dem själva och av eleverna.

För att knyta ihop barn- och ungdomsnämndens satsning på fysisk aktivitet i skolan med 
miljöarbetet, särskilt friluftsliv och utomhuspedagogik ansöker Vallentuna kommun om statsbidrag 
för att genomföra kompetensutveckling/utbildning i naturpedagogik för samtlig 
fritidshemspersonal.

 

Ett samarbetsinitiativ kring rörelse och hälsosam mat

September 2019 beslutade kommunfullmäktige om en måltidspolicy som ersätter den tidigare 
kostpolicyn i Vallentuna kommun. Den nya policyn har tre inriktningar; hälsosam, hållbar och 
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pedagogisk måltid och har fokus på arbetet med måltiden som helhet och samarbetet mellan 
berörda parter. Samarbete mellan barn- och ungdomsnämndens satsning på rörelse i skolan; LIKE, 
och kostenheten har under 2019 resulterat i ett gemensamt initiativ som bygger på hälsosamma 
måltider, rörelserikedom och kultur. Målet är hälsa och välbefinnande för alla våra elever.

Som en del i att implementera måltidspolicyn i kommunens grundskolor har Vallentuna kommun 
startat samarbete med Generation Pep. Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation, med 
kronprinsessparet som initiativtagare, som arbetar för att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha 
möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Samarbetet innebär möjligheten att ta del 
av konkreta tips och verktyg samt inspiration från andra verksamheter, organisationer och även 
privatpersoner. Generation Pep, i sin tur, sprider Vallentuna kommuns goda exempel till andra 
skolor och verksamheter.

Samarbetet startades med en workshop tillsammans med Generation Pep och fyra skolor. 
Workshopens fokus var frågor om innebörden av att äta pedagogisk lunch, pedagogisk måltid som 
lärandesituation och hur pedagogerna kan förbereda eleverna inför måltiden genom att prata mer 
om vad som serveras, hur tallriksmodellen ser ut och var maten kommer ifrån. Workshopen har 
även resulterat i att den grönsaksskola som arrangerades på Lovisedalsskolan även har startats upp 
på Kårstaskolan och planeras att starta på Gustav Vasaskolan till våren 2020. I november 2019 
arrangerades en konferens av Generation Pep på Karolinska institutet, där Vallentuna kommuns 
arbete med hälsosamma matvanor i skolan uppmärksammades. Det gemensamma arbetet fortsätter 
på respektive skola och nästa uppföljning planeras till februari/mars 2020.

 

Inventering av källsorteringsmöjligheter 

Insamling av hushållens avfall är en lagstadgad uppgift för kommunen. Kommunen försöker få 
invånarna att källsortera och hantera avfall rätt. Därför är det viktigt att våra egna kommunala 
verksamheter, och liknande funktioner i privat regi, också sorterar avfall på ett bra sätt. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har gett barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att inventera 
verksamheternas möjligheter att källsortera. Under 2019 har en enkät med frågor kring hur 
källsortering och hantering av avfall fungerar skickats till kontaktpersoner för avfallsabonnemang, 
till kommunens miljöombud och till miljökontakterna på kommunens fritidshem. Syftet har varit 
att få information om hur avfallshanteringen fungerar för att sedan kunna jobba systematiskt och se 
till att få igång källsortering på så många ställen som möjligt. Arbetet fortsätter under 2020 med 
insamlandet av information, analys och planering av aktiviteter. Barn- och ungdomsförvaltningens 
avdelning för kost, miljö och folkhälsa arbetar tillsammans med kommunens miljöstrateg.

 

Skafferiavtal för kommunens alla verksamheter

Under 2019 har Vallentuna kommun provat ett skafferiavtal med Mathem. Avtalet utvärderades 
under december månad med en enkät till användarna, för att ta reda på intresset för ett fortsatt 
avtal med denna typ av tjänst. Utvärderingen visar alla förutom en användare upplever att 
skafferiavtalet gett en förenklad arbetssituation, både utifrån tidsbesparande och 
arbetsmiljömässigt perspektiv. Avdelning kost miljö och folkhälsa och upphandlingskontoret startar 
därför i början av 2020 en upphandling av tjänsten.

Bästa kommunen att bo och leva i

Kommungemensamt mål:
Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet.

 Målet är uppfyllt

Verksamhet av hög kvalitet innebär för barn- och ungdomsnämnden att den undervisning som 
erbjuds i förskolor, grundskolor, fritidshem och grundsärskola ska hålla en hög kvalitet med ett 
stort fokus på utveckling. En undervisning av hög kvalitet innebär en undervisning som hjälper så 
många elever som möjligt att nå så höga resultat som är möjligt utifrån förmåga och att få rätt stöd 
att nå detta i en trygg miljö. Barn- och ungdomsnämnden har under året följt upp de resultat som 
finns för förskolor och skolor inom nämndens verksamhetsområde, genomfört utvecklingsinsatser, 
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identifierat avvikande resultat och följt upp dessa tillsammans med insatta åtgärder mer frekvent 
för att utveckla undervisningen för barn och elever. Samlade måluppfyllelsen och meritvärdet för 
elever som avslutar grundskolan i kommunens fristående och kommunala grundskolor, ökar över 
tid vilket indikerar en undervisning som ger elever förutsättning till lärande och utveckling och 
bidrar till kommunens mål att bedriva verksamhet av hög kvalitet.

Nämndens mål:
Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentunas 
förskolor, grundskolor och fritidshem samt grundsärskola se till att 
dessa verksamheter bedrivs med hög kvalitet och med ett tydligt fokus 
på utveckling.

 Målet är uppfyllt

Samlad bedömning måluppfyllelse nämndmålet

Under året har förvaltningen påbörjat olika aktiviteter för att nå målet om att Vallentunas förskolor, 
grundskolor och fritidshem samt grundsärskola bedrivs med hög kvalitet och med ett tydligt fokus 
på utveckling. Utvecklingsområden inom likvärdighet för förskola och grundskola, fritidshemmets 
verksamhet samt närvaro och resultat i grundskolan har identifierats och insatser har planerats och 
initierats under året. Arbetet med att identifiera problemområden och sätta in rätt insatser så att 
försämrade resultat motverkas, åtgärdas och förebyggs framåt är en del av kvalitetsarbetet och visar 
på om verksamheten bedrivs med hög kvalitet.

Vallentunas grundskolors måluppfyllelse och genomsnittliga meritvärde för årskurs 9 var för läsåret 
2018-2019 liknande föregående läsår. Resultatet var högre än åren 2015-2017 men något lägre än 
2017-2018. Fristående grundskolor uppnådde högre måluppfyllelse och meritvärde än de 
kommunala skolorna. Det modellberäknade värdet i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada vad 
gäller måluppfyllelse visade på positiv avvikelse för de kommunala skolorna medan meritvärdet 
hade en negativ avvikelse. I Kolada jämförs den faktiska måluppfyllelsen med den förväntade 
måluppfyllelsen utifrån socioekonomiska förhållanden. Den positiva avvikelsen vad gäller 
måluppfyllelse betyder att de kommunala skolorna presterar bättre än förväntat utifrån de 
socioekonomiska förutsättningarna medan det genomsnittliga meritvärdet är något lägre än 
förväntat.

Arbetet med aktiviteter för att öka närvaro, resultat och likvärdighet är långsiktigt och löper över 
längre period men går i enlighet med plan och bedömningen är därför att förväntad effekt för 
perioden är uppnådd.

 

Systematiskt kvalitetsarbete, pedagogisk uppföljning och analys i förskolan

Under våren 2019 har förskolans ledningsgrupp arbetat med att utveckla metoder för hur man följer 
upp det systematiska kvalitetsarbetet på en övergripande nivå. Detta har bidragit till en gemensam 
bild och grund att stå på i det systematiska kvalitetsarbetet för förskolan. På områdesnivå gjordes i 
juni en uppföljning av förskoleåret kopplat till läroplansmålen. Pedagogerna fick analysera och 
reflektera över den undervisning som genomförts, vilka resultat de observerat och vilka lärdomar 
som kunde tas med till nästkommande förskoleår.

Under hösten 2019 implementerades BRUK (Skolverkets självskattningssystem) som stöd i det 
systematiska kvalitetsarbetet. Kartläggning i BRUK kommer att genomföras några gånger per 
termin för att följa upp kvalitet i förskolans verksamhet i relation till de nationella målen i 
läroplanen för förskolan. Under 2019 har kartläggning och uppföljning fokuserat på området 
"Normer, värden och inflytande" under 2020 kommer skattning genomföras inom "Kunskap, 
utveckling och lärande". Skattningarna kommer fortsättningsvis ligga till grund och bidra till 
resultat för uppföljningar och analys av pågående utvecklingsarbete.

Rektorer för förskolan har under hösten fortsatt arbetet med att skapa en tydlig struktur i 
verksamheterna där organisationens mål, läroprocesser, resultat och analys beskrivs och synliggör 
utbildningens process. Alla pedagoger ska vara involverade i det systematiska kvalitetsarbetet där 
förskollärarna har ett extra ansvar att arbetet blir gjort och att driva utbildningen framåt utifrån det 
som framkommit i kvalitetsarbetet. Arbetssättet är implementerat och fortsätter löpande under 
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2020.

 

Kompetensutveckling - fördjupning i nya läroplanen

Förskolans läroplan har reviderats och den nya versionen började gälla från 1 juli 2019. 
Implementeringen av den reviderade läroplanen har därför varit ett prioriterat område under 2019. 
Det har kartlagts ett behov av att stärka förskollärare i sitt uppdrag att arbeta utifrån förskolans 
läroplan i verksamheten för att öka kvaliteten. På förskollärarträffarna i respektive område har 
pedagogerna arbetat med boken "Undervisning i förskolan - att skapa lärande 
undervisningsmiljöer" av Ann S. Pihlgren, fil. Dr i pedagogik. Alla pedagogerna har under våren 
fördjupat sig i nya läroplanen på möten samt under planeringsdagar. Föreläsningar och arbete 
utifrån litteratur om förskolans undervisning och förändrade uppdrag har legat till grund för 
kompetensutvecklingen.

Genomförda föreläsningar och prioriterad tid för fokus på undervisningsuppdraget har bidragit till 
att många pedagoger känner sig tryggare med den reviderade läroplanen. Det stärkta uppdraget i 
läroplanen har även bidragit till en ökad yrkesstolthet hos förskollärarna. Arbetet med att förstå och 
sätta sig in i läroplanen kommer att fortgå under 2020 så att de nationella målen fortsättningsvis 
ligger till grund för planeringar, utvärderingar och analyser av verksamheten.

 

Ta fram handlingsplaner kopplade till förskolans IT-plan

Barn- och ungdomsnämnden tog i mars 2019 fram en IT-plan för förskolan. Under våren har 
kartläggningar av verksamheternas nuläge genomförts genom att rektorerna för förskolan skattat 
sina verksamheter i "LIKA, IT-tempen för skola och förskola" som är ett skattningsverktyg från 
Sveriges Kommuner och Landsting. Skattningen ligger till grund för en handlingsplan för respektive 
enhet som påbörjades under hösten 2019. Utifrån planerna arbetar förskolan med att stärka 
medarbetarnas IT-kunskap. Kompetens och användande av IT skiljer sig mellan de olika 
förskoleområdena och det finns ett behov av att utveckla den grundläggande kunskap som krävs för 
att klara av att genomföra de uppgifter som ingår i uppdraget hos alla pedagoger, både utifrån 
läroplansuppdraget där digital kompetens lyfts men även dagligt digitalt kommunikations och 
dokumentationsarbete. Barn- och utbildningsförvaltningen strävar efter att varje förskola under 
2020 ska ha en IT-ansvarig.

 

Musikklasserna på Hjälmstaskolan och Karlbergsskolan

Förvaltningen har haft en ambition att tillsammans med de kommunala grundskolorna arbeta för 
att öka möjligheten för eleverna att söka till olika profilinriktningar när de väljer skola. 
Hjälmstaskolan har tillsammans med Karlbergsskolan arbetat för att utveckla en tydlig musikprofil 
genom att erbjuda en musikprofil och musikklasser. Musikklasserna arbetar i enlighet med 
kursplanen i musik, men erbjuder en möjlighet till fördjupning och utveckling inom varje 
ämnesområde. Målsättningen är att varje elev ska utvecklas utifrån sin egen förmåga både i 
klassrummet och vid framträdanden inför publik. Eleverna i årskurs 4–6 går på Karlbergsskolan 
och eleverna i årskurs 7–9 går på Hjälmstaskolan.

Skolan erbjuder fördjupande kurser inom följande områden:

 Körsång
 Ensemblespel
 Musikproduktion
 Musikteori
 Rytmik
 Musikkommunikation, årskurs 7–9

 

Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser, inriktning förskoleklass

Barn- och ungdomsförvaltningen har 2019 genomfört en satsning på kartläggningsmaterialen 
"Hitta språket" och "Hitta matematiken" som ingår i den kommungemensamma 
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resultatuppföljningsplanen från och med hösten 2019 i förskoleklass. Syftet är att tidigt synliggöra 
de elever som är i behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller extra utmaningar i skolan. 
Implementering av materialet har genomförts för att verksamheten ska väl förberedd inför 
införandet av kartläggningsmaterialen och regelbundna, månatliga uppföljningsträffar för lärare 
och förskollärare i förskoleklass har under hösten arrangerats för att vidareutveckla arbetet med 
kartläggningsmaterialen efter implementeringen. Träffarna, där även speciallärare och 
specialpedagoger har deltagit, har varit välbesökta och uppskattade och har utöver att underlätta 
arbetet med kartläggningsmaterialen även har inneburit en möjlighet till kollegialt 
erfarenhetsutbyte.

I samband med ett av tillfällena bjöds barn- och elevhälsans specialpedagog för förskolan in till 
gruppen för att informera om aktuella nyheter på språkområdet i förskolan, samt för att ta del av 
förskoleklassernas erfarenheter i samband med kartläggningsmaterialen. Arbetet som genomförts 
har även bidragit till barn- och utbildningsförvaltningens strävan att underlätta samarbetet mellan 
förskola och grundskola.

Ytterligare uppföljningsträffar för lärare och förskollärare i förskoleklass samt berörda speciallärare 
och specialpedagoger är inplanerade under våren 2020.

 

Utveckling av fritidshemmet

Arbete kring fritidshemmens utvecklingsarbete med både kort- och långsiktiga mål med fokus på 
utbildning och kompetensförsörjning hos medarbetare och skolledare har fortsatt under 2019. Den 
kartläggning av utbildningsnivån på medarbetare i kommunens fritidshem som barn- och 
ungdomsförvaltningen genomförde våren 2019 visade att endast 12 av dessa hade 
högskoleutbildning. Drygt 30 medarbetare hade barnskötarutbildning och resterande cirka 90 
stycken saknade pedagogisk utbildning helt. Ett arbete kring fritidshemmens utveckling med kort- 
och långsiktiga mål med fokus på utbildning och kompetensförsörjning hos medarbetare och 
skolledare startades därför inom barn- och ungdomsnämndens verksamheter.

Utbildningsinsats kring att leda fritidshemmets verksamhet riktad till rektorer, biträdande rektorer 
och fritidsansvariga som genomfördes under läsår 2018-2019 avslutades med den tionde och sista 
träffen i slutet av maj där deltagarna på nytt fick möta Ann S Pihlgren, fil. Dr i pedagogik, i en 
föreläsning. Utbildningen har lett till skolledares ökade kunskaper kring fritidsverksamheten i stort 
och särskilt kring fritidshemmets undervisningsuppdrag utifrån den nya del 4 i Läroplan för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11). Med de ökade kunskaperna kan skolledare 
organisera fritidsverksamheten så att fritidspersonalen kan planera för att följa gällande 
styrdokument. Utvärdering av utbildningsinsatsen visade att skolledarnas kompetens att leda 
fritidshemmet ökat men att förutsättningarna för att direkt praktisera de nya kunskaperna var 
svårare då det kräver viss omorganisation och ny schemaläggning vilket är svårt att genomföra 
under pågående läsår. Det krävs också fler högskoleutbildad fritidspersonal för att förverkliga de 
mål som nu styr fritidshemmets verksamhet, vilket är ett pågående långsiktigt arbete. Ytterligare 
förutsättning för utveckling är att fritidspersonalen ges utökad planeringstid vilket blir både en 
organisations- och kostnadsfråga att arbeta vidare med. Fortlöpande utvärderingar av samtliga 
utbildningsinsatser kommer genomföras så att kommande utbildningarna får rätt förutsättningar 
och rätt insatser görs.

I januari 2019 påbörjade fyra av kommunens barnskötare en utbildning till fritidshemslärare på 
Södertörns högskola. Studierna sker under arbetstid parallellt med arbete på ordinarie arbetsplats 
vid respektive fritidshem där en heldag per vecka är vikt för deras studier. Eventuellt vikariebehov 
under studiedagen bekostas av förvaltningen. Erbjudandet om studier på arbetstid kvarstår för 
nästa intagning till januari 2020 och där inväntas nu antagningsbesked för ytterligare några 
sökanden. Studierna löper över sex terminer och målet är att på sikt öka antalet högskoleutbildade 
lärare på fritidshemmen vilket i sin tur kommer öka möjligheterna till en adekvat undervisning och 
ökad måluppfyllelse. För de barnskötare som önskat studera vidare till fritidshemslärare men 
saknat ett eller ett par ämnen för att vara behörig har förvaltningen informerat och uppmanat till att 
via vuxenutbildning läsa in behörigheten för att kunna söka till nästa utbildningsstart i januari 
2020. Detta har hörsammats av en handfull medarbetare som nu inväntar antagningsbesked. De 
fyra barnskötarna som studerar till lärare i fritidshem har genomfört sitt första studieår vilket har 
fungerat bra då de fått rätt förutsättningar. Orsaken till att det endast är fyra barnskötare som 
studerar beror på ett högt söktryck till utbildningen varpå antagningskraven inte gick att frångå. 
Förvaltningen har informerat övriga intresserade vilka förutsättningar som krävs och informerat om 
hur de kan skaffa sig dem. Detta är en långsiktig satsning som kommer bidra till ökad 
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måluppfyllelse.

I samarbete med Hermods har barn- och ungdomsförvaltningen organiserat för att outbildad 
fritidspersonal med tillsvidareanställning i Vallentuna under läsår 2019-2020 läser en 
barnskötarutbildning på arbetstid. Utbildningen är digital och på distans vilket indirekt leder till att 
fritidspersonalens digitala kunskaper också ökar. Utbildningen bekostas av Övergångsfonden och 37 
medarbetare deltar i den pågående barnskötarutbildningen. Utbildningen har planerats gemensamt 
av förvaltning och Hermods och varvas med webbaserade föreläsningar och inplanerad läsningstid 
med tillhörande uppgifter som är inlagda för hela läsåret. Genom denna satsning höjs lägstanivån 
på fritidspersonalens utbildning vilket bidrar till en fritidsverksamhet där alla medarbetare har 
förmåga att följa läroplanen för fritidshemmet.

Förvaltningen har även organiserat för att kommunens barnskötare, fritidspedagoger och 
fritidshemslärare under en förmiddag i månaden under läsår 2019-2020 tar del av Skolverkets 
webutbildning kring arbetet inom fritidsverksamheten. Utbildningen som är del ett av två är 
utarbetad i samarbete mellan Skolverket och Ann S Pihlgren. 56 medarbetare deltar indelade i fyra 
grupper som leds av deltagare från skolledarnas utbildning. Fortbildningen har ett fokus på 
fritidshemmets nya kapitel 4 i läroplanen och syftar till att stärka fritidspersonalens kunskaper och 
ge eleverna den fritidsverksamhet som styrdokumenten anger. Fortbildningen är i linje med 
fritidshemmens mål. Utvärdering av satsningen visar att användandet av digitala verktyg behöver 
ses över.

Från och med 1 juli 2019 anger skollagen att endast legitimerade lärare får ansvara för att planera 
undervisningen på fritidshemmet. Utifrån dessa höjda krav är de satsningar som görs inom barn- 
och ungdomsnämnden gällande kompetensförsörjning nödvändig och möjliggör att kommunen på 
sikt kommer att kunna uppfylla de krav som nu ställs. Från januari 2020 kommer Vallentuna 
kommun ha 18 medarbetare i kommunens fritidshem med högskoleutbildning och legitimation, 
dessa medarbetare kommer under våren 2020 att delta i Vallentuna kommuns interna utbildning 
"Ledarskap utan chefskap" (LUC), som skräddarsys för att passa just lärare i fritidshem som ska 
ansvara för planeringen och leda kollegorna på fritids. Inför läsår 2019-2020 genomförde HR-
konsult tillsammans med ledaren för fritidsutveckling en rekryteringskampanj gemensamt för alla 
kommunala fritidshem för att öka möjligheten att nyrekrytera legitimerade lärare i fritidshem.

Båda stora utbildningssatsningar via Hermods och Skolverket har genomförts på fritidspersonalens 
planeringstid under olika fredagsförmiddagar vilket fått följden att planeringstiden inte har blivit 
tillräcklig och då oftast med bara halva kollegiet på plats eftersom andra halvan varit på utbildning. 
Därför kommer "Plan för fortbildning inom fritidsverksamheten i Vallentuna kommun" att ses över 
och eventuellt revideras inför läsåret 2020/2021. Istället för att de båda grupperna fortsätter till 
nästa utbildningssteg så kanske endast de som nu läser barnskötarutbildningen genomför 
Skolverkets första webutbildning. På så sätt kan de båda grupperna läsåret därpå delta i samma 
utbildning och då möjliggörs mer planeringstid.
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Ledaren för fritids utvecklingsgrupp/försterektor ingår i nationellt nätverk för fritidshem och deltog 
under november månad i en tvådagars konferens med temat "Utvärdering - hur vet vi att vi har en 
bra fritidsverksamhet?" vilket gav upphov till flera frågeställningar och till kommande 
utvecklingsområde för fritids. De erfarenheterna ska förankras med skolchef och övriga rektorer för 
fortsatt utvecklingsarbete under 2020.

 

Utveckla och implementera rutiner kring studiehandledning på modersmålet

Under läsåret 2018-2019 hjälpte mottagningsgruppen cirka 40 elever i årskurs 3-9. Vissa elever fick 
stöd i ett par månader medan andra fick stöd hela läsåret. Målet är att kunna garantera ett stöd på 
ungefär sex månader. Studiehandledarna gav under samma period stöd till cirka 100 elever från 
årskurs 1-9. Stödet ges i så länge eleven har ett behov. Då antalet nyanlända fortsätter stadigt ökar 
ser enheten ett behov av att optimera strukturen för stödet så att eleven snabbare når 
självständighet. Under 2019 har mottagningsgruppen, som jobbar med det som kallas 
"nybörjarsvenska", tagit fram nya rutiner och checklistor till skolornas inskrivningssamtal som nu 
finns tillgängliga för alla verksamheter på kommunens intranät

För att alla nyanlända elever ska få en ändamålsenlig studiehandledning på modersmålet som en 
stödinsats bland andra behöver denna utvecklas och en ny hantering sedan implementeras. Det 
finns ett behov av att förtydliga hur stödet studiehandledning kan användas på bästa sätt ute på 
skolorna. Barn- och ungdomsförvaltningen arbetar med att ta fram ett förslag för en ny organisation 
kring studiehandledning som beräknas vara klart i början av 2020.

Ta fram kommungemensamma rutiner och förhållningssätt för övergångar i kommunala 
skolverksamheter i förskola, grundskola och gymnasiet

Under en elevs hela skolgång från förskoleklass till gymnasiet ryms flera övergångar mellan stadier 
och mellan skolor. Att börja i en ny skola eller att byta stadie kan innebära en stor förändring för 
många elever och det finns också en risk att relevant information går förlorad i och med bytet. För 
elevens del är det är viktigt att det finns en kontinuitet och en progression i lärandet. För att 
åstadkomma detta ska det finnas tydliga rutiner för övergångar mellan skolor och mellan stadier. 
Den mottagande skolan och dess lärare behöver känna till elevens kunskapsnivå och behov, 
information som ska användas för att anpassa undervisningen till den enskilde eleven.

Nya rutiner för övergångar mellan stadier och skolformer är framtagna och gäller från och med 
läsåret 2019-2020. Syftet med rutinerna är att alla eleverna ska ha en kontinuitet och progression i 
sitt lärande. Rutinerna syftar till ett likvärdigt arbetssätt för alla kommunala grundskolor när det 
gäller övergångar. För de fristående grundskolorna är rutinerna en rekommendation. En förändring 
av Skollagen trädde i kraft 2019-07-01 (Skollagen Kap. 3§12 j), i ändringen betonas att ansvaret för 
informationen ligger på den avlämnande skolan. Denna ska lämna relevant information till den 
mottagande skolan. Dokumentationen ska innehålla information om elevens kunskapsnivå och 
vilket behov eleven har för sin kunskapsutveckling. Rutinerna följer det stödmaterial som 
Skolverket nyligen har utarbetat.

 

Ta fram ett gemensamt arbetssätt för att lyfta fram barnperspektivet.

Barn- och ungdomsförvaltningen har under 2019 arbetat med att sätta sig in i barnkonventionens 
olika barnperspektiv och reda ut den mer exakta innebörden av olika snarlika begrepp som 
förekommer i sammanhanget i och med att barnkonventionen blir svensk lag 1 januari 2020. Att 
arbeta rättighetsbaserat finns redan förankrat i både skollagen (2010:800) och läroplanerna (Gy11 
och GySär13) (Lpfö18), (Lgr11 och Lsär11) och innebär i sig inte att ett nytt perspektiv tillkommit i 
barn- och ungdomsförvaltningens arbete. Det är redan ett av förskolans och skolans huvuduppdrag. 
Förvaltningen har hittills främst arbetat med omvärldsbevakning och med att sätta sig in i 
barnkonventionens olika barnperspektiv och de olika begrepp som i övrigt förekommer i 
sammanhanget såsom barns delaktighet, barnrättsperspektiv, barnkonsekvensanalys, barnbokslut, 
barnrättsstrateg, lokal barnombudsman för att nämna några. Definitionen barn enligt 
barnkonventionen omfattar varje människa under 18 år.

I början av december 2019 sammanställde och publicerade barn- och ungdomsförvaltningen en 
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informationssida om ”barnets rättigheter och barnkonventionen på BUF” på intranätet. Sidan 
innehåller stödmaterial för att inkorporera barnkonventionen i det dagliga arbetet inom barn- och 
ungdomsförvaltningens verksamheter. Bland stödmaterialet finns, förutom länkar till 
barnkonventionens artiklar, en checklista som kan användas för att säkerställa att barns delaktighet 
och perspektiv finns med i arbetsprocesser och beslut som rör barn antingen direkt eller indirekt, en 
metod för att lyssna på och beakta barns perspektiv, länkar till lektionsmaterial om 
barnkonventionen för pedagoger, de olika stegen i en barnkonsekvensanalys samt en 
grundutbildning i barnkonventionen i form av en film. Barn- och ungdomsförvaltningen kommer 
att utveckla och uppdatera sidan allteftersom.

Som en del i omvärldsbevakningen besökte en arbetsgrupp på förvaltningen Simrishamns kommun 
under hösten i syfte att ta del av Simrishamns kommuns långa erfarenhet av arbete med barns 
rättigheter och kommunens framgångsrika implementering av barnkonventionen i sina 
verksamheter. Barn- och ungdomsförvaltningen startar under våren 2020 ett nytt projekt som berör 
barn under 18 år och kommer bli ett pilotprojekt vad gäller tillämpningen av barnkonventionen. 
Avsikten med pilotprojektet är att kunna ta fram ett arbetssätt för att omsätta barnkonventionen i 
handling, och därmed kunna säkerställa att ett barnrättsperspektiv finns med i arbets- och 
beslutsprocessen. Arbetssättet ska sedan kunna användas i andra projekt.

I samverkan med barn- och ungdomsförvaltningens verksamheter, kommer arbetsgruppen att ta 
fram förslag på utbildningsinsatser riktade till såväl medarbetare som barn och elever. I övrigt 
fortsätter arbetsgruppen sitt implementeringsarbete enligt plan och kommer att fortsätta verka för 
att utveckla samverkan med andra förvaltningar och andra aktörer kring barnrättsarbetet. I det 
fortsatta arbetet ingår även att ta fram en handlingsplan för att främja och utveckla barnrättsarbetet 
inom barn- och ungdomsförvaltningen, som beräknas vara klar senast i juni 2020.

 

Implementera DF respons, system för digitalisering av administrativa processer

Systemet DF Respons finns nu implementerat på alla kommunala förskolor och skolor som 
använder systemet för att hantera eventuella kränkningar. Karbyskolan har under hösten även 
testat funktionerna åtgärdsprogram, anmälan och utredning av särskilt stöd, rektorsbeslut, 
elevanteckningar samt elevhälsoteamsmöten. Dessa processer kommer under 2020 att 
implementeras i övriga kommunala skolor samt förskolor. Implementeringen av DF Respons 
kommer innebära att flertalet av verksamheternas processer kring elevhälsoarbete blir 
digitaliserade.

 

Samverkan för bästa skola
Under 2019 har arbetet med Samverkan för bästa skola löpt på enligt Skolverkets planering. 
Samtliga deltagande enheter och huvudmannagruppen har arbetat med att ta fram en nulägesanalys 
utifrån en fastlagd process. Den analysen har sedan legat till grund för en åtgärdsplan. I samverkan 
med Uppsala universitet har ett förslag på åtgärder i form av främst handledning tagits fram. Det 
gäller dock enbart enheterna då bytet av utbildningschef samt kommunalplanen för 2020-2022 
inneburit förändrade förutsättningar för organisationen. De insatser som planerats har i augusti 
2019 formellt beslutats genom en överenskommelse mellan Skolverket och Vallentuna Kommun 
och handledningsinsatser med förskole- och skolenheter har påbörjats under hösten 2019.

 

Samverkan mellan barn- och ungdomsförvaltningen och socialförvaltningen gällande 
orosanmälningar 

Barn- och ungdomsförvaltningen och socialförvaltningen fick under våren 2019 i uppdrag av 
kommundirektören att se över rutiner kring orosanmälningar samt öka medgivande, vilket betyder 
att vårdnadshavare godkänner skola och socialtjänsten att ha dialog kring barn eller elev.

Utifrån detta uppdrag har det tydliggjorts rutiner kring orosanmälningar för att öka likvärdigheten 
och göra processen effektiv och rättssäker. Det har även skapats ett utökat nätverk där kuratorer 
från verksamheter inom både barn- och ungdomsnämndens samt utbildningsnämndens 
ansvarsområden, samordnare från myndighetsavdelningen och öppenvården på 
socialförvaltningen, mottagningssekreterare på socialförvaltningen och övriga nyckelfunktioner 
inom barn- och ungdomsförvaltningen ingår.
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Genomfört arbete under 2019 har resulterat i tydliga rutiner kring orosanmälningar och personal 
från både barn- och ungdomsförvaltningen och socialförvaltningen upplever att man tillsammans 
arbetar för medgivande när det är relevant. För att skapa likvärdighet har kuratorer inom 
grundskolan i samarbete med socialtjänsten tagit fram gemensamt formulär vid orosanmälan. 
Skolchef och rektorer för förskolan har under hösten fått information om processen kring 
orosanmälan av socialtjänsten. Förskolans samverkan med socialtjänsten kommer fortsatt planeras 
tillsammans med skolchef och rektorsgrupp utifrån de behov som identifieras. Samtliga 
verksamheter inom barn- och ungdomsförvaltningen har fått ökad information om socialtjänstens 
mottagningsgrupp som finns som råd och stöd i verksamheternas arbete.

Under hösten 2019 har utökat nätverk arbetat kring samverkan för ökad närvaro för elever i skolan. 
Arbetet har identifierat ett behov av att utveckla rutiner kring arbetet med skolfrånvaro inom barn- 
och ungdomsförvaltningen och använda de gemensamma resurser som finns i kommunen på ett 
bättre sätt. Kuratorsnätverket har i samarbete med socialtjänstens öppenvård påbörjat arbetet med 
att skapa en tydligare rutin kring hur skola och öppenvård samarbetar inom närvaroprogrammet för 
att uppnå god effekt och socialtjänstens öppenvård har under hösten deltagit i skolors 
föräldramöten och presenterat sitt närvaroprogram.

Utökat nätverk kommer till vårterminen 2020 utökas med representation från skolledning från 
grundskolan och gymnasieskolan, enhetschef Ung fritid, fältassistenter samt enhetschef integration 
och SYV i syfte ytterligare öka samverkan och tillsammans arbeta för barn och elever i Vallentuna 
kommun. Nätverket upplevs ha bidragit till en struktur för samverkan och har ökat dialogen mellan 
olika personalgrupper vilket leder till samarbete kring kommunens barn och elever.

 

Införandet av digital hälsoenkät

I samband med att skolhälsovården genomför hälsosamtal med elever i grundskolan svarar eleverna 
på en enkät om livsstilsfrågor som berör den fysiska, psykiska och sociala hälsan för individen. 
Syftet med hälsoenkäten oavsett form är att ge ett bra underlag för hälsosamtalet med varje enskild 
elev. Elektronisk enkät till journalsystemet är upphandlad och implementeras under hösten 2019. I 
samband med att en elektronisk enkät införs kommer resultaten även kunna bearbetas på en 
aggregerad nivå och berätta mer om elevers fysiska och psykiska hälsa på ett mer övergripande plan. 
Det är information som efterfrågats av rektorer och kommunledning. Förhoppningen är att utfallet 
ska kunna användas så att mer riktade insatser kan genomföras för att förbättra elevers hälsa och 
mående. Systemet beräknas vara infört till fullo läsåret 2020-2021.

Fler och växande Vallentunaföretag

Kommungemensamt mål:
Vallentuna kommun ska skapa goda förutsättningar för att människor 
och företag i gemenskap ska kunna växa.

 Målet är uppfyllt

Barn- och ungdomsnämnden har under 2019 fortsatt driva kultur- och idrottssatsningen, i 
samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen. Syftet med satsningen är att ge elever i 
skolkommunen ökade kontaktytor med fler aktiviteter inom områden de annars inte hade mött eller 
fått erfarenhet av. Kultur- och idrottssatsningen har under året växt och fler elever i kommunen ges 
under 2019 möjlighet till utökad kontakt med kultur- och idrottsutbudet i kommunen på skoltid. 
Barn- och ungdomsnämnden har även fortsatt utvecklingsarbetet och samarbetet mellan 
förskoleverksamheten och Malmö universitet med syfte att utveckla undervisningen i förskolan. 
Barn- och ungdomsnämnden bidrar genom lokala samarbeten och samverkan med lärosäten till det 
kommungemensamma målet att skapa goda förutsättningar för att människor och företag i 
gemenskap ska kunna växa.
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Nämndens mål:
Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentunas 
förskolor, grundskolor och fritidshem samt grundsärskola kontinuerligt 
utveckla samarbetet med företag, organisationer och föreningar samt 
institutioner inom högre utbildning.

 Målet är uppfyllt

Samlad bedömning måluppfyllelse nämndmålet

Under året har aktiviteter påbörjats för att nå målet om att tillsammans med Vallentunas förskolor, 
grundskolor och fritidshem samt grundsärskola utveckla samarbetet med företag, organisationer 
och föreningar samt institutioner inom högre utbildning. Kultur och idrottssatsningen har utökats 
till att omfatta förskoleklass till årskurs 5 samt årskurs 7-8 så att fler elever i kommunen får ta del 
av och prova på aktiviteter inom kommunen. Arbetet med dessa aktiviteter går i enlighet med plan 
och bedömningen är därför att målet är uppfyllt.

 

Flerstämmig undervisning i förskolan

FoU programmet ”Flerstämmig undervisning i förskolan” (Fundif) pågår under 3,5 år och 
genomförs i samverkan mellan fristående institutet för Innovation, Forskning och utveckling i skola 
och förskola, kommuner och Malmö universitet. Syftet med FoU-programmet är att på alla nivåer 
utveckla såväl kunskap och förhållningssätt som arbetsmetoder inom undervisning i förskolan. 
Målet med projektet är att "hela organisationen arbetar med frågor kring vad som karaktäriserar 
undervisning i förskolan, ökar sin medvetenhet om det (ämnes) didaktiska innehållet och dess 
upplägg i denna skolform”. I programmet deltar drygt 300 förskollärare, rektorer och 
verksamhetschefer från åtta olika kommuner. Från Vallentuna deltar 13 förskollärare, fyra rektorer 
samt skolchef för förskolan. Utvärdering visar genom olika indikatorer att det skett en 
kunskapsutveckling hos de pedagoger som deltar i programmet och att verksamheten planeras ur 
ett annat perspektiv än tidigare med undervisning och målstyrda processer i fokus. Deltagande 
förskollärare, processledare och rektorer för förskolan har under 2019 arbetat med hur spridning 
och fördjupning ska spridas inom förskoleenheterna till all personal.

 

Utveckla prao

Förvaltningen har tecknat avtal med Learn-IT Umeå för att använda ett administrativt webbaserat 
verktyg. Här kommer eleverna och arbetsplatserna att få en gemensam plattform för allt som rör 
prao. Under våren användes inte det administrativa verktyget fullt ut till förmån för arbetet med 
sommarjobben.

Utvärdering av användningen av verktyget för prao våren 2019 har genomförts under året och 
planen är att använda verktyget fullt ut våren 2020. I samarbete med leverantören utvecklas 
tjänsten utifrån sommarjobbsadministrationens behov till nästa sommar 2020.

 

Projektet Satsning på idrott och kultur i Vallentunas skolor

Sedan läsåret 2018/2019 har barn- och ungdomsnämnden genomfört en satsning på idrott-och 
kultur inom Vallentunas grundskolor. Syftet är att ge alla elever möjlighet till mer rörelse, idrott och 
kultur inom den ordinarie skoldagen och målet är att skapa likvärdighet mellan skolor och elever. 
För att genomföra de olika aktiviteterna för eleverna finns ett etablerat samarbete mellan 
Vallentunas grundskolor, både fristående och kommunala, idrottsföreningar, kulturskolan och 
biblioteket. Satsningen baseras på och följer aktuell forskning inom området samt pågående arbete 
internationellt och i andra kommuner. Under läsåret 2019/2020 deltar mer än 2400 elever i 
satsningen.

För de yngre eleverna heter satsningen, Lek, Idrott, Kultur (ger) Energi (LIKE). Modellen är att 
eleverna varje vecka i 45 minuter får prova på olika idrotter, dans och kulturaktiviteter för att öka 
rörelseglädjen och lusten att lära. Tanken är även att eleverna ska stimuleras till att fortsätta på sin 
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fritid och hitta sitt eget intresse. Elever och personal har varit positiva till satsningen i de 
utvärderingar som har skett. LIKE har därför utökats och når 2019-2020 alla elever i årskurs 2 och 
3. Personal inom skolornas fritidsverksamhet arbetat med att möjliggöra satsningen lokalt på 
skolorna och de har deltagit i olika utbildningsdagar för att öka kompetensen kring barns 
rörelsebehov.

Elever i årskurs 7 och 8 deltar i det som kallas ”Akademier” som en del av ämnet elevens val. 
Eleverna kan välja mellan 15 olika aktiviteter, exempelvis dans, ishockey, träning med Korpen, 
tennis, basket, simning, handboll, musik, schack eller teater. Varje tillfälle är 80 minuter och alla 
deltagande skolor har en gemensam schemalagd tid varje vecka. Eleverna åker till Akademierna 
från sin egen skola och träffar elever från andra skolor som har valt samma aktivitet. Under läsåret 
2019-2020 deltar elever i årskurs 7 i Akademier under höstterminen och årskurs 8 under 
vårterminen. Akademierna liksom LIKE leds av ledare från de olika idrottsföreningarna, dessa är 
anställda centralt av barn-och ungdomsförvaltningen. Dessutom finns Akademier som leds av lärare 
från kulturskolan, en grundskola i kommunen och bibliotekarier.

Inom idrott- och kultursatsningen sker även simskola för eleverna i förskoleklass samt ett dans och 
rörelseprojekt i årskurs 1. Utvecklingsarbete pågår för att skapa möjligheter till friluftsliv för årskurs 
4 och 5. På så sätt kan en tydlig röd tråd skapas vad gäller rörelse och kultur från förskoleklass till 
högstadiet.

Satsningen utgår från rekommendationen att barn och unga bör vara fysiskt aktiva i minst en timme 
om dagen. Denna är formulerad av Världshälsoorganisationen (WHO) och svenska Läkaresällskapet 
och Svenska Barnläkarföreningen arbetar efter dessa rekommendationer. Det finns en mängd 
studier som stödjer vikten av mer rörelse för barn och ungdomar. Folkhälsomyndigheten har i en 
studie som presenterades april 2019 visat att många barn och unga är inaktiva och stillasittande 
under större delen av sin vakna tid. I den studien deltog 3600 elever i åldrarna 11, 13 och 15. 
Eleverna fick bära aktivitetsmätare och de intervjuades också om sina hälsovanor. Studien visade att 
inaktiviteten ökar med ålder, den visade också att skoldagen står för cirka 35 procent av veckans 
totala fysiska aktivitet på måttlig eller hög ansträngningsnivå.

Skolverket har nyligen presenterat en forskningsöversikt kring fysisk aktivitet och studieresultat. De 
konstaterar att det finns många studier som visar på ett positivt samband men att 
forskningsresultaten varierar och att andra bakomliggande faktorer kan påverka. En av de studier 
som Skolverket relaterar till är Bunkefloprojektet, i den studien ingick 220 elever som var sju år när 
projektet startade 1999 och 16 år vid uppföljningen 2008. Eleverna fick 45 minuters rörelse varje 
dag i skolan och resultaten visade bättre resultat i matematik och svenska jämfört med 
kontrollgruppen. I forskningsöversikten ingår även en uppföljande studie av Bunkefloprojektet 
genomförd av läkaren Jesper Fritz, Lunds Universitet. Hans primära forskningsområde var att 
studera sambandet mellan fysisk aktivitet och risker för frakturer. Han visade att främst pojkars 
studieresultat ökade efter extra skolidrott, deras behörighet till gymnasiet ökade med 7,3 
procentenheter till drygt 96 procent. Samma effekt fanns inte för flickorna i studien vilket förklaras 
med att deras prestationer redan tidigare var på en hög nivå.

Idrott-och kultursatsningen finns dokumenterad på kommunens webb. Satsningen har också 
uppmärksammats av lokal media i ett flertal artiklar och reportage. Riksförbundet Attention lyfter 
fram Vallentuna kommun som ett gott exempel på inkludering och möjlighet till idrott för alla. 
Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionshinder. Regionalt 
sker samarbete med Stockholmsidrotten kring utbildning för de ledare som deltar. Ett samarbete 
har etablerats med Generation Pep, som arbetar för aktivt och hälsosamt liv och Prins Daniel tog del 
av en presentation av satsningen under sitt besök i Vallentuna september 2019.

Från och med läsåret 2019-2020 är ämnet idrott-och hälsa utökat med 100 timmar under 
grundskolan. Skolverket har rekommenderat att den ökningen läggs i de senare åren i grundskolan 
för att motverka stillasittande för de äldre eleverna. Skolverket har också gett förslag på 
författningsändringar för att stärka elevers möjligheter till rörelse inom ramen för utbildningen. 
Bland annat föreslås tydligare och mer konkret skrivning i samtliga läroplaner om daglig fysisk 
aktivitet och rektors ansvar för att genomföra detta ska förtydligas. Skolverket gör en bedömning att 
de föreslagna ändringarna kommer att medföra visst behov av kompetensutveckling av 
skolpersonal. Barn- och ungdomsförvaltningen följer dessa förändringar och kommer att ge stöd 
och information till skolorna kring detta.
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Närmare till allt

Kommungemensamt mål:
Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion.

 Målet är uppfyllt

En god skol- och förskoleverksamhet bidrar till att Vallentuna kommun är attraktiv, tillgänglig och 
utvecklande för de som bor här eller vill flytta till kommunen. Vallentuna som skolkommun ökar sitt 
elevantal, ökningen gäller såväl kommunala som fristående skolor och under året har barn- och 
ungdomsnämnden öppnat en ny kommunal grundskola vilket ger en ökad valmöjlighet av skolor för 
elever och vårdnadshavare i kommunen. Barn- och ungdomsnämnden arbetar, utöver att skapa en 
god skol- och förskoleverksamhet i egen regi, för att skapa goda förutsättningar till fristående 
aktörer att etablera sig i kommunen. Det internationaliseringsprojekt med internationella utbyten 
som drivs inom barn- och ungdomsnämndens grundskolor har bidragit till att koppla ihop 
Vallentunas skolor och utbildning med andra länder. Barn- och ungdomsnämnden kan utifrån det 
ses bidra till Vallentuna som en växande storstadsregion.

Nämndens mål:
Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentunas 
förskolor, grundskolor och fritidshem samt grundsärskola kontinuerligt 
arbeta för att underlätta nationella och internationella samarbeten och 
etableringar med nytta för så många individer som möjligt.

 Målet är uppfyllt

Samlad bedömning måluppfyllelse nämndmålet

Under året har förvaltningen påbörjat aktiviteter för att tillsammans med Vallentunas förskolor, 
grundskolor och fritidshem samt grundsärskola arbeta för att underlätta nationella och 
internationella samarbeten och etableringar med nytta för så många individer som möjligt. 
Internationaliseringsarbetet och utbyten med andra länder har under året utökats till att omfatta 
fler grundskolor än tidigare och aktivitetens mål att skapa internationella utbyten som över tid 
utvidgas till Vallentunas internationella utbyten går i enlighet med plan och bedömningen är därför 
att målet är uppfyllt.

 

Befolkningsprognos och lokaler

Befolkningen förväntas årligen öka med mellan 100 till 700 personer de närmaste tio åren. År 2029 
förväntas kommunens befolkning att uppgå till drygt 38 000 invånare, jämfört med 33 000 
invånare våren 2017. Inom samma tidsperiod beräknas antalet skolelever mellan 6 och 15 år öka 
från cirka 5 000 elever år 2017 till 5 400 elever år 2029.

Under 2019 har arbetet med Hagaskolan fortgått och i augusti 2019 invigdes skolan och de nya 
lokalerna. I Hagaskolan ingår även förskoleverksamhet som kommer att omfatta Haga samt Borgen 
förskola.

 

Skolval 2019

Under perioden har skolval genomförts till förskoleklass och årskurs 7 för läsår 2019-2020. 
Samtliga skolor i kommunen har ökat sina elevantal, med Hjälmstaskolan som enda undantag. 
Ökningen gäller såväl kommunala som fristående skolor, där den största ökningen är till 
Ormstaskolan som i augusti 2019 övergick till att vara Hagaskolan. Att Hjälmstaskolan minskar sina 
elevantal beror bland annat på att ingen förskoleklass startades läsåret 2019-2020, men också på att 
antalet elever på Hjälmstaskolans högstadium minskar. Under höstterminen 2019 flyttade 
Vallentuna Internationella Montessoriskola in i Hjälmstaskolans lokaler.

Andelen elever som väljer att gå i en skola inom skolkommunen är 87,5 procent för läsåret 2019-
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2020

 

Marknadsföring av Vallentunas grundskolor

Barn- och ungdomsförvaltningen har påbörjat marknadsföringsarbetet med Hjälmstaskolan, 
Karbyskolan, Hagaskolan och Rosendalsskolan. Uppstartsmöten har genomförts med respektive 
enhet och marknadsföringsinsatser har påbörjats. Efter uppstartsmötena ska rektorerna förankra 
arbetet hos personalen och en gemensam strategi ska tas fram. Hjälmstaskolan har varit först ut och 
har därför kommit längre i sitt arbete än de andra skolorna. Inför skolvalet producerades filmer om 
Hjälmstaskolans olika inriktningar och dessa publicerades på olika sociala medier.

 

Arbete med internationalisering

Den grundskola som har kommit längst i internationaliseringsarbetet är Hjälmstaskolan. Andra 
grundskolor är i olika grad också på väg att etablera egna kontakter med vänskolor i Europa.

Hjälmstaskolan erbjuder sina elever möjligheten att åka till tre olika länder under deras 
högstadietid. Syftet är att ge eleverna en möjlighet att få inblick i hur skolan fungerar i ett annat 
land, utveckla sina språkkunskaper, arbeta tillsammans med utländska elever i ett gemensamt 
projekt, få erfarenhet av levnadsvillkor och traditioner i ett annat land samt att utvecklas som 
person och få nya perspektiv för framtiden.

Även skolans personal får en viss kompetensutbildning i samband med det internationella arbetet. 
Lärarna stärker bland annat sina egna kunskaper, de får en möjlighet att öka måluppfyllelsen för 
eleverna och vidga perspektivet på undervisningen. Det är två lärare som är knutna till varje utbyte, 
vilka varieras så att flera lärare är delaktiga i internationaliseringen.

I samarbete med Vallentuna gymnasium så har Hjälmstaskolan under våren 2019 tagit emot 
lärarstudenter från Butler University, Indianapolis, USA. Detta är ett projekt som ska utvecklas 
vidare.

Under våren 2019 fick skolan besök av Lycée Beauséjour, Narbonne Frankrike och utbytesstudenter 
bodde hos familjer i Vallentuna. Eleverna på Hjälmstaskolan åkte under maj månad till GGS 
Stecknitz, Krummesse/Lübeck, Tyskland för att bo hos tyska värdfamiljer och i augusti var det 
Vallentunas tur att vara värd för de tyska eleverna i utbytet.

Internationaliseringsprojektet är på gång att vidgas från Hjälmstaskolans internationella utbyten till 
Vallentunas internationella utbyten. Under hösten 2019 var det dags för elever i årskurs 9 i 
Vallentuna att besöka Frankrike och inför utbytet inleddes ett samarbete med Bällstabergsskolan 
som deltog i Frankrikeutbytet. Koordineringen av projektet i helhet utgår från Hjälmstaskolan men 
planen är att fortsätta utöka Vallentuna internationella utbyten och att längre fram få än fler skolor 
som kan delta. Detta kommer ge fler elever möjlighet att, oavsett vilken skola de går på, kunna få ta 
del av internationaliseringsprojektet. Förutom den berikande möjligheten för både elever och 
lärare, är syftet även att öka Vallentunas attraktionskraft som skolkommun.

Under september 2019 fick Vallentuna kommun besök av skolledarstudenter från Sydkorea som 
under sin utbildning besökte Sverige för att ta del av hur det svenska skolsystemet ser ut.

 

God ekonomisk hushållning

Kommungemensamt mål:
Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt.

 Målet är uppfyllt

Efter ett par år med kraftiga kostnadsökningar, där såväl kommunala som fristående verksamheter 
sattes under ekonomisk press, har kostnadsutvecklingen under 2019 varit mer kontrollerad. Barn- 
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och ungdomsnämnden har varit försiktig med kostnader och inköp under 2019 på grund av en 
underskottsprognos för skolpeng. Fortfarande är lärarbristen den enskilt viktigaste 
budgetpåverkande faktorn eftersom den driver upp lönerna, om än för närvarande i något mindre 
takt. Det besparingskrav som ställdes på barn- och ungdomsförvaltningen inför 2020 bidrog till ett 
positivt ekonomiskt resultat 2019.

Barn- och ungdomsnämnden har lämnat ett samlat positivt resultat för 2019 och har uppfyllt det 
kommungemensamma målet om att bedriva verksamhet kostnadseffektivt.

 

Nämndens mål:
Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt.

 Målet är uppfyllt

Samlad bedömning måluppfyllelse nämndmålet

Under 2019 har ett arbete pågått för att nå målet om att verksamheterna ska bedrivas 
kostnadseffektivt. Barn- och ungdomsnämnden har lämnat ett samlat positivt ekonomiskt resultat 
och förväntad effekt är uppnådd.

 

Effektivisering av förskole- och skollokaler

 Barn- och ungdomsnämnden beslutade under mars att avveckla Sjöhästen förskolas 
paviljongbyggnad och flytta verksamheten till närliggande förskolor eftersom det centrala 
förskoleområdet där Sjöhästen ingår har en överkapacitet på förskoleplatser. Sjöhästen har också 
bedrivit sin verksamhet i paviljonger som inte varit fullt ut anpassade för förskola. Under augusti 
flyttade Sjöhästen sin verksamhet till förskolan Kantarellens (före detta Pysslingen) lokaler som är 
bättre anpassade för förskola med bättre inomhus- och utomhusmiljöer samt tillagningskök.

Nämnden har även beslutat att låta Vallentuna internationella Montessori skola flytta in i 
Hjälmstaskolans lokaler. Bakgrunden till beslutet är att ge Vallentuna internationella 
Montessoriskola möjlighet att samla sin verksamhet på ett ställe, då de tidigare bedrivit sin 
verksamhet på två olika platser som inte varit fullt ut anpassade för skola.

 

Minska antalet externt inhyrda lokaler

För att göra ungdomsmottagningen mer lättillgänglig för så många ungdomar som möjligt har barn- 
och ungdomsförvaltningen beslutat att flytta den till en mer centralt plats. Flytten genomfördes 
under 2019 och innebar även att mottagningen lämnade externt inhyrda lokaler och flyttade in i 
kommunägda lokaler.

 

Statsbidragsprocessen

För att underlätta uppföljning och avstämning av de olika bidragen, samt för säkrare resultat och 
prognos har förvaltningen under hösten 2019 startat upp arbetet med att ta fram en ny 
rutinbeskrivning för statsbidrag. De nya rutinerna kommer att implementeras under våren 2020.

 

Implementera behöriga beställare/inköpssamordnare

Kommunen har fattat beslut om att det på alla förvaltningar endast ska finnas ett fåtal behöriga 
beställare. Syftet är att säkerställa att varje förvaltning använder avtalade leverantörer och därmed 
rätt priser vid varje inköp. Behöriga beställare ska ha genomgått en utbildning om vad det innebär 
att ha rollen. Detta leder också till en minskad administration då antalet leverantörer begränsas. På 
barn- och ungdomsförvaltningen pågår implementeringen och under 2019 har behörig beställare 
för förskolorna påbörjats. Det som återstår i implementeringsprocessen är utbildning av funktioner 
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på förvaltningen
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Styrkort

Analys - Kund/Invånare

Enkätsvar Våga Visa, elever och vårdnadshavare Helår 
2019

Helår 
2018

Helår 
2017

Andel elever som känner sig trygga i skolan, åk 3 87 % 89 % 90 %

Andel elever som känner sig trygga i skolan, åk 6 82 % 79 % 85 %

Andel elever som känner sig trygga i skolan, åk 8 84 % 85 % 88 %

Andel vårdnadshavare som anser att deras barn är 
tryggt i förskola eller familjedaghem 96 % 97 % 96 %

Andel vårdnadshavare som anser att deras barn är 
tryggt i förskoleklass, åk 3 eller 6 89 % 92 % 91 %

Andel elever som upplever studiero, åk 6 65 % 69 % 74 %

Andel elever som upplever studiero, åk 8 63 % 65 % 69 %

Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn har 
studiero i åk 3 eller 6 63 % 71 % 67 %

Kommentar

 

Trygghet och studiero - allmänt om enkäten

Trygghet och studiero är förutsättningar för att eleverna ska kunna ta till sig kunskaper och är två 
mått som årligen följs upp med enkäter till elever och vårdnadshavare. Enkäterna görs i samarbete 
med nio andra kommuner i Stockholms län vilket ger ett gemensamt genomsnitt att jämföra med 
Vallentuna kommuns resultat. I årets undersökning från vårterminen svarade 3 256 personer på 
enkäten i Vallentuna varav 1 029 var elever. Både kommunala och fristående verksamheter deltar i 
enkäten. Enkäterna besvaras med en fyrgradig skala och i redovisningen anges andelen som 
instämmer i påståendet (Stämmer mycket bra respektive Stämmer ganska bra). Bland 
vårdnadshavarna (VH) varierade svarsfrekvensen mellan 48 och 94 procent och bland eleverna var 
det mellan 78 och 82 procent, beroende på målgrupp.

Tabell: Antal och andel svarande i Våga Visa-enkäten, uppdelat på målgrupp, Vallentuna kommun 
år 2019.

Målgrupp Antal svar Svarsfrekvens

Elever åk 3 385 81 %

Elever åk 6 321 78 %

Elever åk 8 323 82 %

VH Pedagogisk omsorg 16 94 %

VH Förskola 1 404 71 %

VH Förskoleklass 334 66 %

VH åk 3 275 58 %

VH åk 6 198 48 %
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Målgrupp Antal svar Svarsfrekvens

Vallentuna totalt 3 256 70 %

 

Källa: Våga Visa

Det kan variera stort gällande antal svar per enhet i Vallentuna kommun. För att få ett resultat 
måste det vara minst sex svarande men med små grupper får varje enskilt svar större påverkan på 
andelen. Exempelvis varierar antal elever i årskurs 3 som har svarat på enkäten med mellan 8 och 
79 svar. När ett enhetsresultat anges i texten nedan som bygger på en svarsgrupp som är mindre än 
tio elever så anges totalt antal svarande i efterkommande parentes. Inga elevsvar har inkommit från 
Ormstaskolan och ingår därför inte i analysen.

Analys enkätsvar om trygghet

I årets undersökning uppger 87 procent av eleverna i årskurs 3 att de känner sig trygga i skolan. För 
årskurs 6 och 8 är resultaten 82 respektive 84 procent. Samtliga resultat är i nivå med föregående år 
och med genomsnittet för samtliga deltagande kommuner.

Sett till varje enhet varierar svaren gällande trygghet i årskurs 3 mellan 67 procent 
(Rosendalsskolan) och 100 procent (Vallentuna internationella montessoriskola, 8 elever). På 
Rosendalsskolan och Hjälmstaskolan har 9 respektive 10 procent angivit att de inte vet om de är 
trygga, för övriga enheter varierar andelen som angivit "vet ej" mellan 0 och 5 procent.

I årskurs 6 varierar andelen mellan 67 procent (Karlbergsskolan, 6 elever) och 98 procent 
(Bällstabergsskolan). I årskurs 8 varierar det mellan 72 procent (Rosendalsskolan) och 100 procent 
(SU-grupper). I dessa årskurser är det ingen enhet som sticker ut med en större andel "vet ej".

Vårdnadshavarna får svara på om de upplever att deras barn är tryggt i verksamheten. Resultatet 
brukar alltid vara högt bland vårdnadshavare med barn i förskola och familjedaghem, så även i år. I 
förskolan instämmer 96 procent och i familjedaghemmen är det 100 procent. Bland 
vårdnadshavarna i förskoleklass instämmer 90 procent och i årskurs 3 och 6 instämmer 89 procent 
i respektive grupp. Samtliga resultat för vårdnadshavarna är i nivå med genomsnittet för alla 
deltagande kommuner.

Diagram: Andel som instämmer i påståendet "Jag/mitt barn är tryggt i verksamheten", Vallentuna 
kommun samt genomsnitt för samtliga deltagande kommuner, år 2019.

Källa: Våga Visa

Analys enkätsvar om studiero

När det gäller studiero är påståendet i enkäten formulerat som ”Jag/mitt barn kan fokusera på 
skolarbetet under lektionerna”. I årskurs 6 instämmer 65 procent av eleverna och i årskurs 8 
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instämmer 63 procent. Båda dessa resultat är i höjd med föregående års resultat men under 
genomsnittet. I likhet med föregående är det stor spridning inom kommunen i både årskurs 6 och 8. 
I årskurs 6 varierar andelen som instämmer mellan 50 procent (Hjälmstaskolan) och 88 procent 
(Bällstabergsskolan)och i årskurs 8 mellan 49 procent (Rosendalsskolan) och 84 procent (Vittra i 
Vallentuna).

När det gäller vårdnadshavare i årskurs 3 instämmer 65 procent i att deras barn kan fokusera på 
skolarbetet på lektionerna och i årskurs 6 instämmer 61 procent. Båda dessa resultat är under 
genomsnittet för samtliga deltagande kommuner.

Resultaten av enkätsvaren kring studiero behöver analyseras och diskuteras tillsammans med 
verksamheterna och förvaltningen för att identifiera både åtgärder och metoder att arbeta 
förebyggande och främjande.

Diagram: Andel som instämmer i påståendet "Jag/mitt barn kan fokusera på skolarbetet under 
lektionerna", Vallentuna kommun samt genomsnitt för samtliga deltagande kommuner, år 2019.

Källa: Våga Visa

Analys - Verksamhet

 Helår 
2019

Helår 
2018

Helår 
2017

Antal elever årskurs F-3 2 057 1 962 1 920

Antal elever årskurs 4-6 1 335 1 284 1 285

Antal elever årskurs 7-9 1 216 1 198 1 153

Nått målen i alla ämnen åk 6, andel elever 79 % 79 % 86 %

Nått målen i alla ämnen åk 6, andel elever (exkl. 
nyinvandrade och elever med okänd bakgrund) 80 % 81 % 87 %

Nått målen i alla ämnen åk 9, andel elever 83 % 82 % 80 %

Nått målen i alla ämnen åk 9, andel elever (exkl. 
nyinvandrade och elever med okänd bakgrund) 84 % 83 % 83 %

Genomsnittligt meritvärde i åk 9, 17 ämnen 238 236 228

Genomsnittligt meritvärde i åk 9, 17 ämnen (exkl 
nyinvandrade och elever med okänd bakgrund) 239 237 233

Ämnesprov i åk 9 - MA, andel elever som nått minst E 87 % u.s. 85 %
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 Helår 
2019

Helår 
2018

Helår 
2017

Ämnesprov i åk 9 - SV, andel elever som nått minst E 98 % 97 % 97 %

Ämnesprov i åk 9 - EN, andel elever som nått minst E ~100 % 99 % ~100 %

Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram i åk 
9 90 % 88 % 88 %

Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram i åk 
9 (exkl nyinvandrade och elever med okänd bakgrund) 91 % 88 % 90 %

Andel behöriga till gymnasieskolan estetiskt program i 
åk 9 89 % 87 % 87 %

Andel behöriga till gymnasieskolan ekonomi-, 
humanistiska och samhällsvetenskaps program i åk 9 88 % 86 % 84 %

Andel behöriga till gymnasieskolan naturvetenskapligt 
och tekniskt program i åk 9 86 % 85 % 85 %

Personaltäthet förskolor, barn per årsarbetare u.s. 5,5 5,3

Andel årsarbetare i förskolan med förskollärarexamen u.s. 21 % 21 %

Personaltäthet grundskola, elever per heltidstjänst u.s. 13,4 12,3

Andel lärare i grundskolan med pedagogisk 
högskoleexamen u.s. 80 % 81 %

Personaltäthet fritidshemmen, elever per heltidstjänst u.s. 24,4 26,2

Personaltäthet fritidshemmen, elever per anställd u.s. 14,8 14,0

Andel årsarbetare i fritidshemmen med pedagogisk 
högskoleutbildning u.s. 12 % 17 %

U.s. avser att statistik gällande personal publiceras under våren 2020

Kommentar

Samtliga resultat i tabellen ovan avser Vallentuna som lägeskommun. Det vill säga att resultaten 
gäller för alla elever som går i en skola i Vallentuna oavsett regi och oavsett elevens 
folkbokföringskommun.

~100 % innebär att antalet elever med provbetyg F är 1-4.

 

Slutbetyg årskurs 9 vårterminen 2019

Enligt Skolverkets officiella statistik för samtliga elever i årskurs 9 var det 83 procent av eleverna 
som nådde kunskapskravet godkänt i alla ämnen i Vallentunas skolor. För de som gick i en 
kommunal skola var andelen 81 procent (avser 272 elever) och för de som gick i en fristående var 
det 88 procent (avser 109 elever). För de kommunala skolorna var det genomsnittliga meritvärdet 
233,6 och för de fristående var det 252,5 vilket ger ett genomsnitt på 238,6 för hela skolkommunen.

Tabell: Slutbetyg årskurs 9 vårterminen 2019, Vallentuna kommun
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Årskur
s 9, 
Vallent
una 
komm
un

Ant
al 
elev
er

Andel som 
uppnått 
kunskapsk
raven i 
alla 
ämnen

Genomsn
ittligt 
meritvärd
e (17)

Andel 
behöriga 
yrkespro
gram

Andel 
behörig
a 
estetisk
a 
progra
mmet

Andel behöriga 
ekonomi-, 
humanistiska och 
samhällsvetenskapspr
ogrammen

Andel 
behöriga till 
naturvetens
kaps- och 
teknikprogra
mmen

Komm
unal 
huvud
man

272 81 % 233,6 89 % 87 % 87 % 84 %

Friståe
nde 
huvud
man

109 88 % 251,5 92 % 92 % 92 % 91 %

Samtlig
a 
huvud
män

381 83 % 238,6 90 % 89 % 88 % 86 %

Källa: Skolverket

 

Diagram: Andel elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskravet godkänt i alla ämnen i Vallentunas 
kommunala respektive fristående grundskolor, läsåren 2014-2015 till 2018-2019.

Källa: Skolverket

Diagrammet ovan visar andelen elever som uppnått kunskapskravet godkänt i alla ämnen i 
Vallentunas kommunala och fristående grundskolor de senaste fem åren. Under perioden har 
antalet elever i fristående skolor varierat mellan 84 och 109 elever och i de kommunala skolorna har 
det varierat mellan 214 och 290 elever. Med en mindre elevgrupp är det naturligt med större 
variation i resultaten mellan åren vilket framförallt ses för de fristående skolorna.

 

Diagram: Andel elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i Vallentuna kommun 
respektive riket, läsåren 2014-2015 till 2018-2019.
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Källa: Skolverket

I riket var det 76 procent som nådde målen i alla ämnen vårterminen 2019 och det genomsnittliga 
meritvärdet var 230 i årskurs 9. Skillnaden mellan Vallentuna och riket gällande andelen elever som 
uppnått kunskapskraven i alla ämnen har varit relativ konstant de senaste fyra åren, cirka sex 
procentenheter.

 

Öppna jämförelser

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) sammanställer årligen ett antal nyckeltal för grundskolan i 
sin publikation Öppna Jämförelser - Grundskola. Syftet är att ge huvudmännen bra underlag för 
analys och utveckling av skolan och ger kommunerna en snabb bild över hur deras resultat står sig i 
jämförelse med andra kommuner. Sammanställningen för 2019 visar att resultaten för Vallentunas 
kommunala grundskolor tillhör de högsta 25 procenten gällande nyckeltalen nedan när det gäller 
årskurs 9. Jämförelsen görs mot övriga kommunala grundskolor i Sverige. I relation till ett 
modellberäknat värde som SKR redovisar, det vill säga ett förväntat värde baserat på 
bakgrundsfaktorer som på gruppnivå har en signifikant påverkan på skolresultaten, så har 
Vallentunas kommunala skolor en positiv avvikelse vad gäller måluppfyllelse men en negativ 
avvikelse vad gäller meritvärde. Det betyder att resultat för måluppfyllelse är högre än förväntat 
utifrån kommunens förutsättningar men lägre än förväntat vad gäller genomsnittligt meritvärde.

Tabell: Slutbetyg för elever i kommunala skolor årskurs 9 i Vallentuna kommun i relation till andra 
kommunala skolor, vårterminen 2019.

Åk 9, Vallentuna kommun Kommunala skolor

Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen 81 %

Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen 
(exkl. nyinvandrade och okänd bakgr.)

82 %

Meritvärde, genomsnitt (17 ämnen) 233,6

Meritvärde (exkl. nyinvandrade och okänd bakgr.), 
genomsnitt (17 ämnen)

235

Andel behöriga till yrkesprogram 89 %

Andel behöriga till yrkesprogram (exkl. 
nyinvandrade och okänd bakgr.)

90 %

Andel behöriga till estetiska programmet 87 %

Andel behöriga till ekonomi-, humanistiska och 
samhällsvetenskapsprogrammen

87 %
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Åk 9, Vallentuna kommun Kommunala skolor

Andel behöriga till naturvetenskaps- och 
teknikprogrammen

84 %

Källa: Öppna jämförelser - Grundskola 2019, www.kolada.se

Grön färg= de ca 25 procent som placerat sig högst, Gul färg= de ca 50 procent som placerat sig i 
mitten, Röd färg= de ca 25 procent som placerat sig lägst. Gränserna och färgerna sätts av SKL

Vallentunas fristående skolor har högre resultat för årskurs 9 än de kommunala skolorna gällande 
vårterminen 2019. Öppna jämförelser visar dock att fristående skolor i andra kommuner lyckas 
relativt bättre än Vallentunas fristående skolor. Nyckeltalen för Vallentunas fristående skolor 
placerar sig bland de mittersta 50 procenten i jämförelse med fristående skolor i andra kommuner.

 

Personalstatistik

Statistik gällande personal i verksamheterna samlas årligen in på hösten och publiceras 
nästkommande vår av Skolverket. Statistiken nedan redovisas på heltidstjänster och inte på antal 
anställda. Exempelvis motsvarar två personer som arbetar 50 procent en heltidstjänst.

 

Personal i förskola

Statistik från Skolverket visar att andelen med förskollärarexamen 2018 uppgick till 21 procent av 
heltidstjänsterna i Vallentuna kommun. Motsvarande andel i Stockholms län var 28 procent och i 
riket 40 procent. Dessa andelar har legat relativt konstant under de senaste fem åren.

Diagram: Andel heltidstjänster med förskollärarexamen i Vallentuna kommun, Stockholms län 
och totalt i riket, år 2014-2018.

Källa: Skolverket (statistik för 2019 redovisas i tertialrapport när Skolverket publicerat 
uppdaterade siffror)

Inom Vallentuna kommun är det skillnad på andelen heltidstjänster med förskollärarexamen 
mellan kommunal och fristående verksamhet. I de kommunala verksamheterna har andelen legat 
runt 30 procent de senaste åren och i de fristående har det varit runt 20 procent. De senaste 
siffrorna visar att det var 27 procent i de kommunala och 19 procent i de fristående förskolorna.

Diagram: Andel heltidstjänster med förskollärarexamen i Vallentuna kommun uppdelat på 
kommunal och fristående regi, år 2014-2018.
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Källa: Skolverket

Som det går att läsa under nämndmålet om att Vallentunas verksamheter ska bedrivas med hög 
kvalitet med fokus på utveckling, så pågår det insatser riktade till personal både i kommunal och 
fristående verksamhet. Dessa syftar till att höja andelen med förskollärarexamen men också till att 
outbildad personal ska få barnskötarutbildning.

I Vallentuna kommun var det i genomsnitt 5,5 barn per heltidstjänst för alla förskolor enligt 
statistiken för hösten 2018. Det var högre än för Stockholms län (5,1) och i riket (5,1). I Vallentuna 
var det i stort sett ingen skillnad mellan kommunal och fristående regi gällande personaltäthet och 
det har det inte varit de tre senaste åren. Innan dess var antalet barn per heltidstjänst något högre 
bland de fristående verksamheterna.

Personal i grundskola

I Vallentuna kommuns grundskolor fanns det personal motsvarande 307,4 heltidstjänster under 
hösten 2018. Av dessa var 260,4 i kommunal verksamhet och 47,0 i fristående verksamhet. I dessa 
siffror ingår även rektorstjänster med totalt 12,6 heltidstjänster. Bland lärarna var det 79,8 procent 
av heltidstjänsterna som hade en pedagogisk högskoleexamen. De tre senaste läsåren har andelen 
lärare med pedagogisk högskoleexamen varit något högre i Vallentuna kommun än för Stockholms 
län och i nivå med riket.

Diagram: Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen i Vallentuna kommun, Stockholms län 
och totalt i riket, läsåren 2014/15-2018/19.
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Källa: Skolverket (statistik för 2019 redovisas i tertialrapport när Skolverket publicerat 
uppdaterade siffror)

Uppdelat på huvudman i Vallentuna kommun var det 80,6 procent i de kommunala 
verksamheterna som hade en pedagogisk högskoleexamen och 75,2 procent i de fristående. De 
senaste åren har andelen varit fem till sju procentenheter högre i de kommunala verksamheterna 
jämfört med de fristående.

Diagram: Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen i Vallentuna kommun uppdelat på 
kommunal och fristående huvudman, läsåren 2014/15-2018/19.

Källa: Skolverket

Personal i fritidshem

Sett över en femårsperiod har andelen heltidstjänster i fritidshemmen med pedagogisk 
högskoleexamen minskat. I Vallentuna har andelen gått från 18 till 12 procent, i Stockholms län från 
28 till 22 procent och i riket har andelen gått från 51 till 37 procent.

Diagram: Andelen heltidstjänster i fritidshemmen med pedagogisk högskoleexamen i Vallentuna 
kommun, Stockholms län och i riket, år 2014-2018.

Källa: Skolverket

Statistiken visar att det var 14,8 elever per anställd i Vallentuna kommuns fritidshem vilket är högre 
än i Stockholms län (13,4) och i riket (12,3). I riket har andelen minskat under de senaste fem åren, 
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det finns inte lika tydliga trender för Stockholms län eller Vallentuna kommun gällande antal elever 
per anställd.

Flera olika satsningar på kompetensutveckling har påbörjats inom fritidshemmen. Förvaltningen 
arbetar för att öka kompetensen generellt på fritidshemmen samt den formella behörigheten av 
personal med pedagogisk högskoleexamen. Genom en ändring av skollagen från den 1 juli är det 
endast personal med pedagogisk högskoleexamen med inriktning mot fritidshem som får ansvara 
för att planera undervisningen på fritidshemmen. Förvaltningen inventerar därför nu tillgången av 
behörig personal på de olika enheterna och rekrytering av personal med pedagogisk 
högskoleexamen pågår.

Analys - Miljö

 Helår 
2019

Helår 
2018

Helår 
2017

Andel inköpta ekologiska livsmedel 26,8 % 30 % 23 %

Kommentar

Analys - Ekonomi 

Sammanfattning

Barn- och ungdomsnämndens budget består av en fast budgetram om 153,7 mnkr, samt en 
skolpengsbudget om 637,9 mnkr. De kommunala intäktsfinansierade resultatenheterna ska 
sammanlagt ha en balanserad budget.

Det samlade överskottet är 5,8 mnkr.

Den fasta ramen lämnar ett överskott om 6,1 mnkr.

Resultatenheterna har ett samlat överskott om 0,9 mnkr.

Skolpengen visar ett underskott om 1,2 mnkr.

(Mnkr)
Sparande 

i eget 
kapital

Budget 
2019

Avvikelse 
2019

Avvikelse 
2018

Avvikelse 
2017

Barn- och ungdomsnämnden 2,9 153,7 6,1 7,2 0,3

BUN resultatenheter 3,5 0 0,9 -2,9 0,4

Skolpeng och vårdnadsbidrag 0 637,9 -1,2 2,9 6,1
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Kommentar

Driftsredovisning

Driftsredovisning nämndens verksamheter

Verksamh
et (mnkr)

Budget 
2019

Bokslut 
2019 %

Avvikelse 
mot 

budget

Budget 
2018

Bokslut 
2018 %

TOTALT

K -173,7 -169,6 98 % 4,1 -149,5 -142,7 95 %

I 20,0 22,0 110 % 2,0 13,5 13,8 103 %

N -153,7 -147,6 96 % 6,1 -136,0 -128,9 95 %

Nämnd och förvaltning

K -12,4 -1,5 12 % 10,9 -3,2 -2,5 54 %

I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

N -12,4 -1,5 12 % 10,9 -3,2 2,4 49 %

Resursfördelning

K -118,0 -117,3 99 % 0,7 -120,4 -118,9 99 %

I 6,0 5,2 87 % -0,8 5,0 5,1

N -112,0 -112,1 100 % -0,1 -115,4 -113,8 110 %

Förvaltningsutveckling

K -19,9 -27,4 138 % -7,5 -5,6 -4,3 76 %

I 5,0 9,5 190 4,5 0,0 0,0

N -14,9 -17,9 120 % -3,0 -5,6 -4,3 76 %

Förvaltningskostnader

K -14,4 15,5 108 % -1,1 -8,0 -7,0 88 %

I 0,0 0,5 0,5 0,0 1,1

N -14,4 -15,0 105 % -0,6 -8,0 -6,0 75 %

Väsbygården

K -9,0 -7,9 88 % 1,1 -8,5 -7,5 88 %

I 9,0 6,8 76 % -2,2 8,5 7,5 88 %

N 0,0 -1,1 -1,1 0,0 0,0

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto

Kommentar

Budgeten för barn- och ungdomsnämndens fasta budgetram uppgår till 153,7 mnkr och lämnar för 
verksamhetsåret 2019 ett överskott om 4,9 mnkr.

Inom Resursfördelning ingår förvaltningens resursfördelningsmodell, det vill säga 
lokaliseringsersättning, skolskjuts, inkluderingsersättning, tilläggsbelopp och strukturersättning. 
Inkluderingsersättningen är inriktat mot särskilt stöd och täcker bland annat delar av 
finansieringen för särskilda undervisningsgrupper samt grundsärskolan. Tilläggsbelopp är det 
sökbara stöd som kan sökas av enskilda huvudmän för särskild ersättning till barn och elever som 
har ett omfattande behov av särskilt stöd, ska erbjudas modersmålsundervisning eller deltar i 
obligatorisk lovskola.
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Strukturersättning är en resursfördelning som har till uppgift att kompensera för olika 
socioekonomiska förutsättningar. För att fördela strukturersättningen använder Vallentuna 
kommun i likhet med flera andra kommuner Skolverkets analysverktyg SALSA (Skolverkets 
Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser). Analysverktyget SALSA presenterar skolors resultat 
utifrån betygen i årskurs 9 efter att hänsyn tagits till elevsammansättningen. 
Lokaliseringsersättning är ett stöd som erhålls av de skolor i Vallentuna kommun som är 
lokaliserade utanför den centrala tätorten, för närvarande tre stycken. Detta stöd kompenserar för 
intäktsminskningen som uppstår med vikande elevsiffror och elevströmmar mot mer centralt 
belägna skolor. En stor andel av ersättningarna i resursfördelningsmodellen budgeteras och 
förutbestäms under budgetarbetet vilket gör att dessa ersättningar är fasta och betalas ut med en 
tolftedel under året. Sammantaget visar hela Resursfördelning på en budget i balans.

Resultatet för nämnd och förvaltning och Förvaltningsutveckling visar ett samlat överskott om 7,9 
mnkr. Överskottet består till största del av förvaltningens reserver samt satsningar som inte 
aktualiserats under året.

Förvaltningskostnader, det vill säga förvaltningens lokalkostnader, flertalet övergripande system, 
kurser och utbildningar, satsningar på digitala lärverktyg, försäkringar och diverse övriga mindre 
inköp visar ett underskott om 0,6 mnkr.

Verksamheten Väsbygården är en verksamhet som innefattar köksverksamheten på äldreboendet 
Väsbygården. Denna verksamhet tillhörde tidigare socialnämnden, men har övergått till barn- och 
ungdomsnämnden som redan hade en omfattande köksverksamhet i och med skolköken. Syftet är 
att verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och ha ett pris per portion som matchar 
kostnaderna. Resultatet för verksamheten är ett underskott om 1,1 mnkr. Det beror främst på lägre 
försäljningsvolymer till socialförvaltningen som är verksamhetens primära kund på grund av 
förändrade förutsättningar under året.

BUN resultatenheter

M
n
k
r

Sparande 
i eget 

kapital

Budget 
2019

Bokslut 
2019 % Avvikelse 

2019
Budget 

2018
Bokslut 

2018 %

Samlat 
överskott

K -581,3 -604,1 104 
%

-22,8 -673,7 -588,6 87 %

I 581,3 605,1 104 
%

23,8 673,7 585,7 87 %

N 3,5 0 0,9 0,9 0 -2,9

621 Norra förskoleområdet

K -21,2 -21,6 102 
%

-0,4 -22,2 -21,9 99 %

I 21,2 21,2 100 
%

0 22,2 22,2 100 %

N 0 -0,4 -0,4 0 0,3

622 Centrala förskoleområdet

K -23,9 -22,9 96 % 1,0 -24,3 -26,0 107 %

I 23,9 23,1 97 % -0,8 24,3 24,7 102 %

N 0 0,1 0,1 0 -1,3

623 Östra förskoleområdet

K -22,8 -21,7 95 % 0,1 -28,6 -24,9 87 %

I 22,8 21,6 95 % -1,2 28,6 23,5 82 %
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M
n
k
r

Sparande 
i eget 

kapital

Budget 
2019

Bokslut 
2019 % Avvikelse 

2019
Budget 

2018
Bokslut 

2018 %

N 0 -0,1 -0,1 0 -1,4

624 Fjärde förskoleområdet

K 0 -8,7 0

I 0 8,7 0

N 0 0 0

634 BUF-kontoret pengfinansierad

K 0 -13,5 0 -12,0 -23,0 192 %

I 0 13,5 0 12,0 23,0 192 %

N 0 0 0 0 0

636 Kostchef

K -40,4 -39,9 99 % 0,5 -39,1 -38,8 99 %

I 40,4 39,9 99 % -0,5 39,1 38,8 99 %

N 0 0 0 0 0

639 Bällstabergsskolan

K -48,6 -49,3 102 
%

-0,7 -45,5 -47,8 105 %

I 48,6 48,7 100 
%

0,1 45,5 46,1 101 %

N 0 -0,6 -0,6 0 -1,7

640 Rosendalsskolan

K -83,4 -81,2 97 % 2,2 -85,8 -84,4 98 %

I 83,4 81,6 98 % -1,8 85,8 85,4 100 %

N 0 0,4 0,4 0 1,1

641 Gustav Vasaskolan

K -27,4 -27,3 100 
%

0,1 -25,3 -25,1 99 %

I 27,4 27,6 101 
%

0,2 25,3 25,8 102 %

N 0 0,3 0,3 0 0,7

643 Hjälmstaskolan

K -29,5 -29,2 99 % 0,3 -35,7 -36,4 102 %

I 29,5 30,3 103 
%

0,8 35,7 34,6 97 %

N 0 1,2 1,2 0 -1,8

644 Karbyskolan

K -35,4 -36,6 103 
%

-1,2 -35,1 -35,8 102 %

I 35,4 35,5 100 
%

0,1 35,1 35,4 101 %
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M
n
k
r

Sparande 
i eget 

kapital

Budget 
2019

Bokslut 
2019 % Avvikelse 

2019
Budget 

2018
Bokslut 

2018 %

N 0 -1,0 -1,0 -0,4

645 Karlbergsskolan

K -25,0 -25,9 103 
%

-0,9 -28,9 -27,8 96 %

I 25,0 26,5 106 
%

1,5 28,9 27,5 95 %

N 0 0,6 0,6 0 -0,3

646 Kårstaskolan

K -15,0 -14,2 95 % 0,8 -13,2 -13,5 103 %

I 15,0 14,1 94 % -0,9 13,2 13,6 103 %

N 0 -0,1 -0,1 0 0,1

647 Lovisedalsskolan

K -68,4 -67,7 99 % 0,7 -62,8 -67,4 107 %

I 68,4 68,5 100 
%

0,1 62,8 66,2 105 %

N 0 0,8 0,8 0 -1,3

648 Hagaskolan

K -58,5 -69,6 119 
%

-11,1 -50,0 -53,3 107 %

I 58,5 67,6 116 
%

9,1 50,0 52,7 105 %

N 0 -2,0 -2,0 0 -0,6

649 SU-grupp

K -30,7 -22,3 73 % 8,4 -35,1 -32,6 93 %

I 30,7 22,6 74 % -8,1 35,1 33,1 94 %

N 0 0,3 0,3 0 0,5

650 Lokalenhet

K 0 0 0 -101,2 0

I 0 0 0 101,2 0

N 0 0 0 0 0

653 Integration och SYV

K -14,1 -12,7 90 % 1,4 -10,6 -10,3 97 %

I 14,1 14,0 99 % -0,1 10,6 12,3 116 %

N 0 1,3 1,3 0 2,0

658 Olympiaskolan

K -20,6 -21,7 105 
%

-1,1 -18,3 -19,4 106 %

I 20,6 21,9 106 
%

1,3 18,3 20,7 113 %
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M
n
k
r

Sparande 
i eget 

kapital

Budget 
2019

Bokslut 
2019 % Avvikelse 

2019
Budget 

2018
Bokslut 

2018 %

N 0 0,2 0,2 0 1,3

* K = kostnad, I = intäkt, N = netto

Kommentarer till avvikelse BUN resultatenheter

Det ekonomiska läget för resultatenheterna har alltjämt varit utmanande under 2019 och fortsatta 
effektiviseringar har gjorts under året. Detta gäller såväl förskolor som skolor. Den nya 
administrationsorganisationen är implementerad vilket medfört en effektivisering på helårsbasis 
motsvarande cirka 2,0 mnkr. En kraftigare penghöjning beslutad av kommunfullmäktige 2018 till 
högre åldrar är ett positivt ekonomiskt tillskott för skolorna.

På olika sätt har verksamheterna tillsammans med stödorganisationen kunnat effektivisera 
lokalutnyttjandet så att överflödig yta till viss del kunnat minska. Arbetet med fortsatta 
lokaleffektiviseringar har pågått under 2019 och under 2020 är målsättning att lämna de sista 
externa lokalerna. De fyra förskoleområdena har utmaningar kring personalkostnader för 
pedagogisk personal. Den omständigheten att Pysslingen lämnar lokaler till de kommunala 
förskoleområdena har blivit en viktig faktor för det bättre lokalnyttjandet.

Sammantaget lämnar alla resultatenheter ett överskott om 0,9 mnkr.

Hagaskolan har under perioden ett sammanlagt underskott om 2,0 mnkr. En stor mängd inhyrd 
personal har använts under perioden januari till juli. Höstens utfall har visat på en viss 
återhämtning av resultatet.

Karbyskolan lämnar ett underskott om 1,0 mnkr för 2019. Skolan har svårigheter med delningstal 
samt stora lokaler. Olika riktade insatser har behövts på Karbyskolan vilket tillfälligt medför ökade 
kostnader och det har bidragit till resultatet.

Bällstabergsskolan prognostiserade ett underskott om 1,0 mnkr, men har hämtat hem delar av det 
och visar ett resultat på 0,6 mnkr. Delningstal samt höga kostnader kopplat till elevresurser gör att 
verksamheten får ändå lämnar underskott under 2019.

Rosendalskolan redovisar ett mindre överskott om 0,4 mnkr. Detta härrör till sammanslagningen av 
enheten under 2018. En sådan sammanslagning har gett positiva ekonomiska effekter utifrån 
möjligheten att kunna dela på tjänster på ett enkelt och effektivt sätt. Omlokalisering av klasser och 
arbete med att förbättra delningstalen har även det gett god effekt. Utifrån ett budgetperspektiv har 
sammanslagningen av Hammarbacksskolan och Ekebyskolan därför varit effektfull.

Enheten för Integration och studie- och yrkesvägledning är ny för 2019 och är en sammanslagning 
av mottagningsenheten Optimus och SYV-enheten. Enheten ansvarar för mottagning av nyanlända, 
studiehandledning, modersmålsundervisning, kommunens sommarjobbare och studie- och 
yrkesvägledning. Enheten visar ett underskott om 1,3 mnkr, som främst härrör till flertalet vakanser 
som har varit svårbesatta under året.

Barn- och elevhälsa är också nytt för 2019 och även det en sammanslagning av den tidigare 
elevhälsan och organisationen för skolsköterskorna. Enheten har förutom för skolsköterskornas 
verksamhet också ansvar för skolläkare, psykologer, ungdomsmottagning och öppna förskolan. 
Enheten har påbörjat en förändringsresa för att se över sin bemanning vilket har resulterat i en 
budget i balans.

Olympiaskolan är kommunens grundsärskola med inriktningarna grund- och träningssär. Enheten 
har med god marknadsföring, ledning och nya fina lokaler attraherat flera elever från andra 
kommuner vilket gynnar verksamheten ekonomiskt. Enheten lämnar ett mindre överskott på grund 
av lägre personalkostnader än budgeterat.
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Skolpeng

M
n
k
r

Budget 
2019

Bokslut 
2019 % Avvikels

e 2019
Budget 

2018
Bokslut 

2018 %

K -719,4 -721,8 100 % -2,4 -698,7 -701,1 100 %

I 81,5 82,7 102 % 1,2 76,4 81,6 107 %

N -637,9 -639,1 100 % -1,2 -622,3 -619,5 100 %

Förskola

K -241,9 -238,9 99 % 3,0 -238,9 -240,6 101 %

I 12,7 12,5 98 % -0,2 10,9 12,3 114 %

N -229,2 -226,4 99 % 2,8 -228,0 -228,2 100 %

Pedagogisk verksamhet

K -1,7 -2,3 133 % -0,6 -3,5 -3,2 90 %

I 0,1 0,1 136 % 0 0,3 0,2 76 %

N -1,6 -2,1 133 % -0,5 -3,2 -3,0 91 %

Grundskola

K -355,2 -360,6 102 % -5,4 -347,6 -341,2 98 %

I 11,6 12,3 106 % 0,7 9,1 11,1 123 %

N -343,6 -348,4 101 % -4,8 -338,5 -330,1 98 %

Förskoleklass / 6-åringar

K -38,2 -37,8 99 % 0,4 -33,1 -37,6 114 %

I 0,7 0,7 99 % 0 1,0 0,7 75 %

N -37,5 -37,1 99 % 0,4 -32,2 -36,9 115 %

Fritidshem

K -81,2 -80,8 100 % 0,4 -74,9 -78,6 105 %

I 1,9 2,0 106 % 0,1 1,5 1,8 124 %

N -79,3 -78,8 99 % 0,5 -73,4 -76,7 105 %

Statsbidrag

K 0 0 0 % 0 0 0 0 %

I 11,4 11,4 100 % 0 15,7 12,6 80 %

N 11,4 11,4 100 % 0 15,7 12,6 80 %

Föräldraavgifter

K 0 0 0 % 0 0 0 0 %

I 42,9 43,6 102 % 0,7 38,0 42,7 112 %

N 42,9 43,6 102 % 0,7 38,0 42,7 112 %

Omsorg på obekväm arbetstid

K -1,2 -1,2 100 % 0

I 0,2 0,2 91 % 0

N -1,0 -1,0 102 % 0
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Kommentarer till avvikelser skolpeng

Den totala nettobudgeten för skolpeng, omsorg på obekväm arbetstid, intäkter från föräldraavgifter 
och statsbidrag maxtaxa är 637,9 mnkr.

Budgeten för 2019 bygger på befolkningsprognos BFP18A. För 2019 rapporteras omsorg på 
obekväm arbetstid i en egen uppföljning. Tidigare rapporterades den under pedagogisk omsorg.

Historiskt sett ökar kostnaderna för hela budgeten på våren för att sedan minska under hösten. Den 
största budgetposten som uppvisar denna trend är förskolepengen. Orsaken till detta är att även om 
barnen har rätt ålder för att påbörja sin förskoleverksamhet så påbörjas sällan inskolningen direkt 
från första augusti utan inskolningen sker successivt under hösten. Detta medför att kostnaderna 
minskar tidigt på hösten och är då inte lika omfattande som på våren.

Totalt lämnar skolpeng ett underskott om 1,2 mnkr. Utifrån budget så är det ett litet underskott och 
detta underskott beror på fler elever än budgeterat, framförallt inom grundskola, som är den största 
budgetposten för den totala budgeten.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning, årligt anslag (mnkr)

Projekt Budget 2019 Bokslut 2019 % Avvikelse mot 
budget

Totalt (mnkr) 6,0 5,9 98 % 0,1

Årligt anslag 6,0 5,9 98 % 0,1

Kommentar

Barn- och ungdomsnämndens årliga anslag på 6,0 mnkr är planerat att användas till nödvändiga 
förändringar och åtgärder på kommunens förskolor och skolor. Resultatet för investeringsprojekten 
är ett litet överskott om 0,1 mnkr.

Det största projektet för året är iordningställande av ungdomsmottagningens nya lokaler, där 
verksamheten flyttade till interna lokaler och finns nu mer centralt i Vallentuna. Lokalerna har 
renoverats och anpassats för verksamheten.

Ytterligare stora projekt har varit uppfräschning av Rosendalsskolan norras entré, matsal, 
administration samt konstgräs till skolans fotbollsplan. Karbyskolans högstadielokaler har 
renoverats och det har investerats i högstadieanpassade möbler till gemensamhetsytorna.

 

Investeringsredovisning, fleråriga projekt (mnkr)

 2019 Totalt, projekt

Projekt Budget Utfall Budget Utfall Prognos Klart 
år

Totalt (mnkr) 172,7 61,2 792,2 551,0 734,1

Åby Ängar, ny förskola 5,8 0,0 57,0 51,2 51,3 2018

Ormsta, ny förskola 3,9 2,3 52,0 50,1 50,5 2019

Karby, ny förskola 0,0 0,0 58,0 1,1 58,0 2026
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 2019 Totalt, projekt

Karbyskolan ombyggnad för 
förskola 15,0 0,0 15,0 0,0 15,0 2019

Kristineberg norra, ny 
förskola 0,4 0,0 60,0 0,1 60,0 2023

Totalt förskola 25,1 2,3 242 102,5 234,8

Hagaskolan 106,5 48,3 439,1 379,9 392,0 2020

Träningssärskola, 
Hammarbacksskolan 2,8 0,1 44,6 41,8 42,6 2019

Gustav Vasaskolan, 
lokaleffektiviser. 1,6 1,1 8,5 8,0 8,1 2019

Lovisedalsskolan, tillbyggnad 
matsal 2,0 0,5 10,0 8,5 8,6 2018

Hjälmstaskolans kök, ombygg 14,0 0,0 14,0 0,0 14,0 2020

Fritidslokal, 
Bällstabergsskolan 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 2020

Inventarier nya skolor 15,5 8,7 29,0 10,2 29,0 2020

Totalt skola 145,6 58,7 550,2 450,2 499,3

Kommentar

Åby Ängar, ny förskola 

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick hösten 2014 i uppdrag att genomföra en förstudie för en ny 
förskola i området Åby Ängar. Förstudien levererades till barn- och ungdomsnämnden under våren 
2015 och genomförandebeslut fattades av kommunfullmäktige i december samma år. Beslutad 
budget är 57 miljoner kronor och prognosen inklusive eventuella garantiåtgärder visar en positiv 
avvikelse om 5,7 miljoner kronor. Två miljoner av avvikelsen består av en intern utgift för 
tomtmark, se vidare förklaring nedan under Hagaskolan. Byggnationen är färdigställd och 
inflyttning skedde under januari 2018.

Ormsta, ny förskola  

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick under november 2015 i uppdrag att genomföra en förstudie för 
en ny förskola på befintlig tomt på Ormstaskolan. Förskolan placeras där Valhall tidigare låg, denna 
har rivits i samband med övrig rivning på Ormstaskolan. Förstudien är till stora delar baserad på 
underlag framtaget vid tidigare projektering av Ormstaskolan och levererades till barn- och 
ungdomsförvaltningen under februari 2016. Beslutad budget är 52 miljoner kronor och prognosen 
för färdigställande är 50,5 miljoner. Entreprenaden är slutbesiktigad och inflyttning av förskolan 
genomfördes vid årsskiftet 2018/2019.

Karby, ny förskola

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick under hösten 2014 i uppdrag att genomföra en förstudie 
avseende ny förskola i Karby/Brottby. Enligt tidigare besked förväntas förskolan stå klar under 
2026. I uppdraget ingår också att vid behov starta en detaljplaneprocess för tomt för ändamålet. 
Förstudien har delats in i två etapper. Etapp ett avser identifiering av lämplig tomt/mark. Etapp två 
innehåller förstudie avseende byggnadskropp, utemiljö, investeringskostnad och tidplan. 
Förstudien levererades till barn- och ungdomsförvaltningen i december 2016. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen inväntar beslut om genomförande.

Ombyggnation Karbyskolan för förskola

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick hösten 2019 i uppdrag att genomföra ombyggnationen till 
förskola inom del av Karbyskolan inklusive anpassningar av gården. Detta efter beslut i 
kommunfullmäktige 2019-10-14, budget för projektet är 15 miljoner kronor. Projekteringen har 
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påbörjats i december 2019 och lokalerna för förskola ska vara klara för inflyttning under 2020.

Hagaskolan 

I slutet av 2013 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra en förstudie för en ny 
skola med placering på tomt intill Vallentuna IP. Barn- och ungdomsnämnden har vid 
uppdragsgenomgång begärt att skolan ska dimensioneras för treparallellig F-9 samt en förskola för 
80 barn. Förstudiearbetet levererades i sin helhet till barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott i 
juni 2014. Genomförandebeslut fattades av kommunfullmäktige den 10 november 2014, varpå det 
fortsatta planeringsarbetet påbörjades. Kommunfullmäktige fastställde investeringsbudgeten 
ursprungligen till totalt 471,5 miljoner kronor för projektet Hagaskolan, varav 462,1 miljoner kronor 
avsåg byggprojektet och 9,4 miljoner kronor avsåg inventarier och övrigt. Budgeten inkluderade en 
intern utgift för tomtmark till ett värde av 23 miljoner kronor. I samband med 
komponentavskrivningsprojektet, som bedrevs under hösten 2016 och våren 2017, konstaterades att 
det inte är motiverat att belasta byggprojekt med en intern utgift för marken. Marken är 
kommunens tillgång och skrivs inte av och av denna anledning har budgeten för byggprojektet 
reviderats i Kommunplan 2019-2021 till 439,1 miljoner kronor. Prognosen inklusive eventuella 
garantiåtgärder är i nuläget 392 miljoner kronor, innebärande en positiv avvikelse på 47,1 miljoner 
kronor. Den lägre kostnaden beror bland annat på lägre kostnader än budgeterat avseende inköp, 
lägre kostnader för ÄTA (Ändrings- och tilläggsarbeten), mindre behov av konsultstöd under 
entreprenadtiden samt lägre kostnader för index. Entreprenaden är slutbesiktigad och godkänd. 
Skolan stod klar för verksamhetsstart till höstterminen 2019, med officiell invigning i augusti.

Träningssärskola på Hammarbacksskolan 

Under 2012 togs en programhandling fram för flytt av Strix träningssärskola från Ormstaskolan till 
en tomt intill Hammarbacksskolan. Byggstart var i augusti 2015 och entreprenör är Totalprojekt i 
Mälardalen AB. Det nya huset är i två plan på cirka 1 400 kvm. Huset ansluts mot den befintliga 
byggnaden så att passage till Hammarbacksskolans matsal kan ske invändigt. Kommunfullmäktige 
har fastställt investeringsbudgeten till 45,5 miljoner kronor för projektet, varav 44,6 miljoner 
kronor avser byggprojektet och 0,9 miljoner kronor övrigt. Entreprenaden färdigställdes i oktober 
2016 och verksamheten flyttade in i lokalerna i december samma år. Etapp två, som bland annat 
omfattar nya utrymningsdörrar, färdigställdes sommaren 2017. En ekonomisk uppgörelse har 
förhandlats fram med entreprenören om fel som framkommit under garantitiden. Åtgärder kommer 
att utföras under hösten 2019. Efter utförda arbeten är slutkostnadsprognosen för projektet 42,6 
miljoner kronor.

Gustav Vasaskolan, kapacitetsökning 

I oktober 2017 fattade kommunfullmäktige genomförandebeslut om kapacitetsökning av 
förskoleplatser inom Gustav Vasaskolan. Projektet har utförts med fyra inhyrda paviljongmoduler 
och dessa stod färdiga i augusti då verksamheten flyttade in.

Lovisedalsskolan, tillbyggnad matsal

I oktober 2016 fattade kommunfullmäktige genomförandebeslut om tillbyggnad av 
Lovisedalsskolans matsal till en budget av 10,0 miljoner kronor. Projektering utfördes och 
entreprenör avropades under 2017. Byggnationen är klar och skolan kunde flytta in i matsalen till 
skolstarten höstterminen 2018. Slutkostnaden uppgår till 8,6 miljoner kronor.

Hjälmstaskolans kök 

Efter en inspektion har Arbetsmiljöverket haft krav på en del åtgärder i köket på Hjälmstaskolan. De 
har även gett Vallentuna kommun ett föreläggande om vite på 1,5 mnkr om inte köket åtgärdades 
innan 15 oktober 2019. Därav startade en förprojektering 2017 för ombyggnad av köket och en 
kostnadsbedömning togs fram. Efter beslutad budget har projektet omarbetats och ska under 
september 2019 gå ut på anbudsförfrågan. Projektet handlas upp som en totalentreprenad. 
Entreprenadarbetena beräknas starta januari 2020 och stå klara efter ett år.
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Analys - Medarbetare

Personal

Månadsavlönade medarbetare Helår 
2019

Helår 
2018

Helår 
2017

Antal anställda 876 847 891

Varav tillsvidareanställda 718 707 765

Antal årsarbetare 819 798 840

Medelålder 45,6 45,8 44,7

Medellön (tkr) 34,3 33,3 32,8

Medianlön (tkr) 33,9 33,2 32,8

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal

Samtliga medarbetare Helår 
2019

Helår 
2018

Helår 
2017

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 44,1 39,4 41,5

Sjukfrånvaro fördelad på kön

Män 4,3 4,9 4,1

Kvinnor 8,0 7,3 7,2

Sjukfrånvaro fördelad på ålder

29 år och yngre 6,4 5,2 5,4

30 - 49 år 8,0 7,4 6,6

50 år och äldre 6,3 6,5 6,9

Samtliga 7,1 6,8 6,5

Personalomsättning

 Helår 
2019

Helår 
2018

Helår 
2017

Tillsvidareanställda medarbetare 15,8 % 20,2 % 16,4 %

Jämställdhet och mångfald

Månadsavlönade medarbetare Helår 
2019

Helår 
2018

Helår 
2017

Anställda, andel män 21 % 22 % 20 %

Medarbetarenkät 2019

Område Kommunen 
totalt 2019

Förskola 
2019

Grundskola 
2019

Kommunen 
totalt 2018

Förskola 
2018

Grundskola 
2018

Motivation 81 73 83 80 74 81

Ledarskap 82 71 84 80 66 81

Styrning 80 80 79 79 78 79

HME 81 75 82 80 73 80
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Kompletterande text:

Kommentar

Från och med 2017 baseras nyckeltalen under rubrikerna "Personal" och "Jämställdhet och 
mångfald" på samtliga medarbetare med månadslön oavsett anställningsform. Detta att jämföra 
med redovisat resultat för helår 2017, då det enbart baserades på medarbetare med en 
tillsvidareanställning.

Den totala sjukfrånvaron har ökat sedan 2018 och trenden har varit uppgående de senaste åren. 
Ökningen kan ses till största del inom kvinnor upp till 49 år. Andelen långtidssjukskrivningar har 
ökat mot föregående år. Ett systematiskt arbete med långtidssjukskrivna medarbetare och 
medarbetare som har en upprepad korttidsfrånvaro pågår. Det systematiska arbetsmiljöarbetet 
pågår kontinuerligt i verksamheterna och medarbetare kan aktivt bidra till förbättringar. Alla 
långtidssjukskrivna har en rehabiliteringsplan.

Medarbetarenkäten visar på ett genomgående mer positiv resultat både inom de olika områden som 
mäts samt inom de olika verksamheterna som mäts i jämförelse med 2018.


