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Beslut
Arbetsutskottet föreslår att:
Barn- och ungdomsnämnden fastställer de kompletterande målbeskrivningarna till 
verksamhetsplan 2020-2022.
 
Anteckning
Thomas Arctaedius (S) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden gav, i samband med att verksamhetsplan för 2020-2022 
fastställdes, barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att komplettera verksamhetsplanen med 
klarare målbeskrivningar med
mätbara mål samt att inkludera förskolan med sina mål i planen. Detta för att ha ett stabilt 
underlag inför kommande år.

De kompletterande målbeskrivningarna innehåller utökade, förtydligade beskrivningar av 
nämndens mål med mätbara indikatorsområden och indikatorer. Verksamhetsplanen 2020-
2022 har också kompletterats med ett nytt avsnitt som beskriver dokumentets disposition av 
målbeskrivningar och indikatorsområden med indikatorer.

Yrkanden
Johan Skog (M) yrkar bifall till 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 förtydligade målbeskrivningar i verksamhetsplan 2020-2022
 Förtydligade målbeskrivningar i verksamhetsplan 2020-2022
 Barn- och ungdomsnämndens verksamhetsplan 2020-2022
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Vallentuna – där människor och idéer växer
Nämndens verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade 
kommunplanen för 2020-2022.

Vision och styrmodell

All utveckling i Vallentuna kommun ska bygga på den gemensamma visionen: "Med mod att gå före 
skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer".

Till visionen hör sex nycklar som beskriver hur vi når visionen och vad som ska prioriteras.

  Varaktighet
  Inspiration
  Samverkan
  Innovation
  Omtänksamhet
  Nav

All verksamhet vilar på kommunens värdegrund: ”I Vallentuna kommun har vi en professionell 
verksamhet som präglas av kvalitet och kundfokus utifrån engagemang, allas lika värde och 
utveckling.”

Kommunplanen innehåller fem strategiska inriktningar:

 Här växer människor och företag
 Bästa kommunen att bo och leva i
 Fler och växande Vallentunaföretag
 Närmare till allt
 God ekonomisk hushållning

För varje strategisk inriktning finns ett kommungemensamt mål. Dessa mål, tillsammans med de mål 
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nämnderna själva antar, utgör sedan grunden för respektive nämnds verksamhetsplan. Nämnderna 
bryter ner kommunplanen i egna verksamhetsplaner och därefter formulerar förvaltningarna 
genomförandeplaner för att åstadkomma det som nämnderna beslutat om.

Ett viktigt led i kommunens styrning är uppföljningen både av kommunens ekonomi och verksamhet. 
Uppföljningen genomförs i årsredovisningen och löpande under verksamhetsåret både vad gäller de 
politiska målen och de ekonomiska kraven. Månadsuppföljning genomförs varannan månad och 
innehåller endast uppföljning av ekonomi. Tertialrapporterna innehåller uppföljning av mål och 
ekonomi. Vidare redovisar nämnden utfallet för ett antal valda nyckeltal.
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Nämndens uppgift
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.
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Kommunens strategiska inriktningar och mål

En inledande beskrivning av hur målbeskrivningar och indikatorer disponeras i 
verksamhetsplanen
Med begreppen förskola och skola i verksamhetsplanens målbeskrivningar avses alla 
utbildningsverksamheter under nämndens ansvar; förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem, 
samt förvaltning med tillhörande avdelningar. 

Nämndens mål i verksamhetsplanen följer en gemensam disposition. Målrubriken följs av en 
målbeskrivning. Den ska ge en klar bild av målet och ge förvaltning och berörda enheter ledning i 
arbetet för högre måluppfyllelse. Målbeskrivningen styr även innehållet i återrapporteringen.

Indikatorsområden samlar de indikatorer som kopplats till innehållet som lyfts fram i 
målbeskrivningen. Indikatorerna används som en del i en kontinuerlig uppföljning och som mätare på 
måluppfyllelsen. Det kan exempelvis vara ett betygsresultat eller ett resultat från en brukarenkät. 
Formuleringen av ett indikatorsområde rymmer även en ambition och en önskvärd utveckling. 
Indikatorerna innehåller inte målvärden utan redovisas enbart med ett senaste utfall. I 
verksamhetsplanen 2020-2022 finns indikatorer som inte tidigare mätts och därmed inte kan redovisa 
tidigare utfall. Framtagande av mätvärden sker i dessa fall under 2020. 

I återrapporteringen jämförs och analyseras skillnader i utfall för indikatorer och andra resultat för 
verksamheten kopplat till målen. Senaste utfall, som bygger på årsvärden, kan komma att uppdateras 
med ny data, när denna finns tillgänglig.

Strategiska inriktningar:

Här växer människor och företag

Vallentunas ambition är att skapa den bästa kommunen för människor och företag att växa på. För att 
uppnå detta måste hela kommunen i nära samverkan med invånare, föreningar och företag utvecklas i 
takt med att invånarnas verklighet förändras. Arbetsmarknaden förändras, invånarna blir fler, 
pendlingen ökar och kraven på hög kvalitet inom exempelvis skolan ökar.

Vår kommun ska växa hållbart. Bostadsbyggandet ska ta hänsyn till miljön, kommunens egen 
miljöpåverkan ska minska och invånarnas och företagens möjligheter att göra miljömässigt hållbara 
val ska öka. Miljöarbetet är ett prioriterat område och kommunens verksamheter ska behålla sin 
miljöcertifiering enligt ISO 14001. För att kommunen befolkningsökning ska vara hållbar krävs också 
att infrastrukturinvesteringar görs i god takt i till exempel skolor, förskolor, anläggningar för 
fritidsaktiviteter samt gång- och cykelvägar.

Genom en varierad bebyggelse och blandade upplåtelseformer skapar vi hållbara bostadsområden och 
social sammanhållning. Ett hållbart flyktingmottagande inriktas mot geografisk spridning, att ge stöd 
till individens självförsörjning, skapa delaktighet i samhället, motverka radikalisering och värna 
grundläggande demokratiska värden för alla. Det är angeläget att verka för kvinnors och mäns lika 
rättigheter och möjligheter, en trygg miljö, en god hälsa samt förebygga och motverka diskriminering, 
främlingsfientlighet och rasism.
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Kommungemensamt mål:
Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar.

Nämndens mål:
Hållbar skolkommun

Beskrivning

Barn- och ungdomsnämndens verksamheter ska för barnets bästa verka för att vara en hållbar 
skolkommun utifrån miljö/klimat-, sociala och ekonomiska perspektiv. 

Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov. För att vara en hållbar skolkommun krävs ett 
arbete som riktas både mot nutid och framtid. En del av detta är att ha en klimatsmart och ekologiskt 
hållbar måltidsverksamhet som bidrar till att minska förskolors och skolors direkta klimatavtryck. 

Undervisningen i förskola och skola ska ge barn och elever förståelse för hur samhällets funktioner, 
vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö. Personal inom förskola och 
skola ska arbeta för att alla barn och elever ska förstå vårt samhälles demokratiska värderingar och 
förebygga kränkande behandling och diskriminering för att skapa en social hållbarhet.

Medarbetare är barn- och ungdomsnämndens främsta resurs. Vallentuna kommun står, liksom flera 
andra kommuner i Sverige, inför utmaningar gällande att säkra kompetensförsörjning, både idag och 
framöver. För att nå hållbarhet i förskolor och skolor behöver barn- och ungdomsnämnden arbeta för 
en långsiktig kompetensförsörjning samt att bibehålla kompetens som finns i verksamheten idag.

 
Målet att vara en hållbar skolkommun delas upp i följande indikatorsområden

 Hållbar utveckling är ett perspektiv vid inköp och resursanvändning i nämndens 
verksamheter.

Indikatorer 2019

Andel inköp av ekologiska livsmedel till förskolor och skolor 26,8 %

Skolmatens klimatpåverkan i form av koldioxidutsläpp omräknat till antal transporter per 
år

 Barn och elever i förskolan och skolan ska vara trygga och utbildningen främjar möjligheter 
för barn och medarbetare i verksamheterna att göra hållbara val gällande miljökritiska frågor, 
kring sociala och demokratiska värderingar, framtida studier och yrken samt hälsa.

Indikatorer 2019

Andel elever i åk 3 som känner sig trygga i skolan (Brukarenkät Våga visa, skolkommun) 87 %

Andel elever i åk 6 som känner sig trygga i skolan (Brukarenkät Våga visa, skolkommun) 82 %

Andel elever i åk 8 som känner sig trygga i skolan (Brukarenkät Våga visa, skolkommun) 84 %

Andel vårdnadshavare i som anser att deras barn är tryggt i förskola eller familjedaghem 
(Brukarenkät Våga visa, skolkommun)

96 %

Andel vårdnadshavare som anser att deras barn är tryggt i förskoleklassen, åk 3 och 6 
(Brukarenkät Våga visa, skolkommun)

89 %
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 Barn- och ungdomsnämnden skapar förutsättningar för en flexibel kommunal 
skolorganisation som, genom långsiktig och strategisk kompetensförsörjning, kan ställa om 
utifrån nya nulägen.

Indikatorer 2019

Andel lärare i kommunala grundskolan med pedagogisk högskoleexamen 80,9 %

Andelen heltidstjänster i kommunala förskolan med förskollärarexamen 34 %

Andel heltidstjänster i kommunala fritidshemmet med pedagogisk högskoleexamen 12 % 
(2018)

Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid, samtliga medarbetare i kommunal verksamhet 
(män/kvinnor)

4,3/8,0

Personalomsättning, tillsvidare medarbetare 15,8 %

Strategiska inriktningar:

Bästa kommunen att bo och leva i

Vallentuna kommun ska vara den bästa platsen för människor att bo och leva på.
Människor är olika och Vallentuna kommun ska ständigt skapa bättre möjligheter för alla att växa och 
leva utifrån sina egna unika förutsättningar. Jämställdhet, valfrihet, tillgänglighet och flexibilitet är 
viktigt.

Varifrån en människa kommer är inte det viktigaste, utan vart de vill.
Samhället blir alltmer kunskapsintensivt och skolan spelar en allt viktigare roll. En särskild 
prioritering de kommande åren blir att höja kvaliteten och hälsan i Vallentunas skolor.

Vi ska ta vara på vårt geografiska läge med tillgången till både stad och landsbygd. Med spännande 
arkitektur tillsammans med vårt natursköna läge, skapar vi en plats för allas unika smak och behov. En 
ökad variation i upplåtelseformer ökar valfriheten i boendet i livets alla skeenden och underlättar 
kompetensförsörjningen till det lokala och regionala näringslivet. Vallentuna kommun ska fortsätta 
utvecklas som en oas med både stadens kvaliteter och de värden som finns i vår landsbygd.

En viktig utmaning blir att främja utvecklingen av Vallentunas urbana miljö. Människor efterfrågar i 
högre utsträckning tjänster och tillgång till såväl kommunal som kommersiell service.

Kommunen ska bland annat genom en ökad digitalisering förbättra tillgängligheten och servicen till 
kommuninvånarna och det lokala näringslivet.

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

Nämndens mål:
Attraktiv skolkommun

Beskrivning

Barn- och ungdomsnämndens verksamheter ska för barnets bästa verka för att vara en attraktiv 
skolkommun genom en hög kvalitet i förskola och skola utifrån perspektiven kunskapsutveckling, 
lärmiljö och likvärdighet. 

Hög kvalitet kan och bör värderas utifrån flera olika aspekter så som varje barns kunskapsutveckling, 
hälsa, lärmiljö och arbetsmiljö. Arbetet ska vara främst främjande och förebyggande med ett tydligt 
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fokus på utveckling i syftet att nå hög kvalitet i hela organisationen. En verksamhet av hög kvalitet är 
en effektiv organisation som ständigt lär nytt och har beredskap för och klarar av att hantera 
förändringar och situationer som utmanar. För att nå hög kvalitet behövs professionell frihet och 
ansvar samt en ömsesidig tillit inom hela organisationen, mellan dess delar, och till externa aktörer. 
En förutsättning för det är ett välfungerande och relevant systematiskt kvalitetsarbete med stark 
koppling till skolans nationella uppdrag uttryckt i skollag och läroplaner. 

En förutsättning för lärande och utveckling är en god lärmiljö. Lärmiljöer innefattar allt ifrån den 
fysiska miljön, den sociala lärmiljön till den pedagogiska verksamhet som bedrivs. Det inbegriper 
således både barnens och medarbetarnas arbetsmiljö. Lärmiljöer i Vallentunas förskolor och skolor 
ska så långt som möjligt vara tillgängliga, främjande och förebyggande. En tillgänglig lärmiljö är en 
miljö där barn och elever utifrån sina egna unika förutsättningar utvecklas, mår väl och lär sig. 
Lärmiljöerna måste därför präglas av likvärdighet. En god lärmiljö ger även medarbetare goda 
förutsättningar för att utöva sitt arbete och utvecklas.

Goda lärmiljöer förutsätter tillgång till barn- och elevhälsa av hög kvalitet. Barn- och elevhälsan ska 
tillföra sin särskilda kompetens till verksamheterna. Arbetet ska ha barnets utveckling mot målen och 
dess välmående i fokus och arbeta främst förebyggande och främjande. För att särskilt stödja 
utvecklingen och hög kvalitet i förskolan och fritidshemmen behöver andelen förskollärare och 
fritidspedagoger öka i verksamheterna.

Alla barn och elever ska ges lika möjligheter att utvecklas och nå målen oavsett val av förskola och 
skola, förutsättningar eller bakgrund. En likvärdig utbildning betyder att barn- och ungdomsnämnden 
erbjuder förskola och skola med en hög kvalitet, där resultatskillnaderna mellan enheterna är små. 

En annan viktig aspekt av hög kvalitet som behöver utvärderas systematiskt är hur barn, personal och 
vårdnadshavare uppfattar verksamheten. Hur verksamheterna och skolkommunen uppfattas utgör ett 
viktigt led i strävan mot att förskolor och skolor i skolkommunen Vallentuna ska vara ett självklart val 
för kommunens invånare. 

Målet att vara en attraktiv skolkommun delas upp i följande indikatorsområden

 Det systematiska kvalitetsarbetet har en tydlig struktur som möjliggör resultatuppföljning 
både på enhetsnivå och på övergripande huvudmannanivå.

 Måluppfyllelsen ökar för skolkommunens förskola och skola och verksamheten utvecklar 
lärmiljöer som främjar varje barn och elevs positiva kunskapsutveckling.

Indikatorer 2019

Andel elever i åk 3 som deltagit i, och klarat alla delprov i nationella proven för 
matematik, kommunala skolor

77 %

Andel elever i åk 3 som deltagit i, och klarat alla delprov i nationella proven för 
svenska/svenska som andraspråk, kommunala skolor

85 %

Andel elever åk 6 i skolkommunen som nått målen i alla ämnen 79 %

Andel elever åk 9 i skolkommunen som nått målen i alla ämnen 83 %

Andel elever åk 9, kommunala skolor, som nått målen i alla ämnen modellberäknat 
värde

+0,9

Genomsnittligt betyg åk 9 i skolkommunen 238

Förädlingsvärde elever åk 9 i förhållande till åk 6 kommunala skolor

Andel positiva svar vårdnadshavare förskola, pedagogisk omsorg “Verksamheten är 
stimulerande för mitt barn” (Brukarenkät Våga visa, skolkommun)

96 %



Barn- och ungdomsnämnden, förtydligade målbeskrivningar i verksamhetsplan 2020-2022 10(16)

 Barn- och ungdomsnämnden i samverkan med förskola och skola arbetar genom 
närvarofrämjande och hälsofrämjande arbete för att öka psykiska hälsan hos barn och elever i 
kommunen och minska skolfrånvaro.

Indikatorer 2018/2019

Andel elever i kommunala grundskolan med total frånvaro över 20 % 8,8 %

 Barn- och ungdomsnämnden arbetar för ökad likvärdighet inom kommunala förskolan och 
skolan och verksamheterna har ett professionellt bemötande som främjar goda relationer, 
inom verksamheterna och till barn och vårdnadshavare.

2019Indikatorer

Genomsnittli
gt värde 
Kommunala 

Variationsbr
edd

Andel positiva svar åk 6 på frågan “Jag är nöjd med min skola” (Brukarenkät 
Våga visa)

69 % 55

Andel positiva svar åk 8 på frågan “ Jag är nöjd med min skola” (Brukarenkät 
Våga visa)

63 % 34

Andel positiva svar vårdnadshavare förskoleklass, åk 3, åk 6 på frågan “Jag 
kan rekommendera mitt barns skola” (Brukarenkät Våga visa)

79 % 34

Andel positiva svar vårdnadshavare förskola, pedagogisk omsorg på frågan 
“Jag kan rekommendera mitt barns förskola” (Brukarenkät Våga visa)

86 % 23

Strategiska inriktningar:

Fler och växande Vallentunaföretag

Vallentuna kommun ska bli en attraktiv plats för att starta och utveckla företag. Vi ska minimera 
regelverken, maximera servicenivån och främja samverkan med företagare.

Prioriteringen är att ge jämställda möjligheter att starta och bedriva företag oavsett bakgrund och kön.
En viktig del i detta blir att utveckla och stötta kluster inom olika segment. Inte minst den typen av 
företagande som kan kopplas till kommunens geografiska läge är viktigt. Det handlar både om 
livsmedel och upplevelser, men också om vårt nära läge till universitet och lärosäten samt mer 
kunskapsföretag och företag med hållbarhetsprofil.

Studier, omsorg, näringsliv, forskning och kreativitet ska ha en naturlig samlingsplats i Vallentuna 
kommun. KTH – Vallentuna – världen, det unika läget erbjuder en fot i Vallentuna kommun och en fot 
i världen och akademin.

En viktig uppgift de kommande åren blir att i samverkan med företag utveckla mötesplatser för 
människor som arbetar i egenanställning och miljöer för nystartade företag med tillväxtambitioner.
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Kommungemensamt mål:
Vallentuna kommun ska skapa goda förutsättningar för att människor 
och företag i gemenskap ska kunna växa.

Nämndens mål:
Framåt tillsammans

Beskrivning
Barn- och ungdomsnämnden ska för barnets bästa verka för att gå framåt tillsammans genom 
samverkan mellan skolverksamheter inom skolkommunen och näringsliv, föreningsliv samt lärosäten i 
regionen, både lokalt och regionalt.

Kunskaper om arbetslivet är en viktig del i utbildningen. Det ska inspirera till studier och ge barn och 
elever konkreta erfarenheter till gagn för fortsatta studier och yrkesval. För att nå goda resultat i detta 
arbete är det betydelsefullt att skolor samverkar med lokala företag och organisationer. Möten med 
yrkesverksamma personer ger en inblick i arbetslivet och kan även stimulera barn och elever till egna 
initiativ, entreprenörskap och eget företagande. 

Samverkan mellan kommunala förskolor och grundskolor eller mellan kommunala och fristående 
verksamheter i skolkommunen ger ökad möjlighet till hög kvalitet och effektiva organisationer och 
nyttjande av lokaler och andra resurser. Genom etablering av fristående aktörer i kommunen ökar 
valmöjligheten för val av förskola och skola och det skapas en konkurrens som bidrar till att höja 
kvaliteten på verksamheterna. Barn- och ungdomsnämnden välkomnar därför och arbetar för att 
möjliggöra etablering för intresserade fristående aktörer i kommunen.  

Kompetens hos medarbetare och kunniga och engagerade förskollärare, lärare och fritidspedagoger är 
framgångsfaktorer för en verksamhet med hög kvalitet och det kollegiala lärandet är en motor i 
utvecklingsarbete. Samverkan med lärosäten för lärarutbildningar behöver stärkas i kommunen för att 
behålla och höja kompetensen hos redan anställda pedagoger. En god samverkan med lärosäten med 
syftet att attrahera och behålla studenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i 
verksamheterna ger också ökade möjligheter till framtida rekryteringar och kompetensförsörjning i ett 
läge där behöriga och legitimerade lärare är en bristvara.

Målet att gå framåt tillsammans genom samverkan delas upp i följande 
indikatorsområden

 Undervisningen i grundskolorna bidrar till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som 
främjar entreprenörskap.

 Barn- och ungdomsnämnden arbetar för att främja skolans samverkan mellan 
verksamheterna inom skolkommunen och med forskning, näringsliv och utbildning.

 Barn- och ungdomsnämnden i samverkan med förskolor och skolor ska arbeta för att 
attrahera och behålla VFU-studenter i skolkommunen.

Indikatorer

Antal PRAO-platser årligen som Vallentunas kommunala verksamheter kan erbjuda elever i 
kommunala grundskolan

Antal PRAO-platser årligen som externa organisationer och företag i och utanför Vallentuna kommun 
kan erbjuda elever i kommunala grundskolan
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Strategiska inriktningar:

Närmare till allt

Vallentuna kommun är en del av en växande Stockholmsregion och möjligheten till mobilitet blir allt 
viktigare. Kommunen ska därför verka för att ständigt skapa bättre och mer funktionella och 
klimatsmarta alternativ för att kunna resa inom kommunen och pendla till arbete och flygplats.

Stockholm växer och utgör i symbios med Arlanda en attraktiv tillväxtregion för företag och 
människor. Vallentuna kommuns unika läge mellan Stockholms city och Arlanda, där båda ökar i 
betydelse, är en möjlighet vi vill ta ansvar för att utveckla.

Det är i detta perspektiv vi utvecklar framtidens Vallentuna kommun. Med utgångspunkt i det unika 
läge vi har, mellan regionens två centrum Stockholm och Arlanda, ska vi utveckla en plats som 
erbjuder bästa möjliga och hållbara miljö för människor i rörelse mellan dessa två centrum.

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

Nämndens mål:
Mobilitetens möjligheter

Beskrivning

Barn- och ungdomsnämnden ska för barnets bästa verka för att ta vara på de möjligheter som ökad 
mobilitet medför, utifrån geografiska men också digitala perspektiv. Genom digitalisering kan 
geografiska avstånd överbryggas och skapa fler möjligheter för barn och elever i förskola och skola och 
för samverkan med region och omvärld i gemensamma frågor. 

Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med förskolor och skolor arbeta för att möjliggöra 
ökad inriktning, det vill säga ett utvecklat arbete kring att fånga upp olika verksamheters lokala 
förutsättningar och identiteter. Genom inriktning skapas en ökad variation och valmöjlighet inom 
skolkommunens förskolor och skolor vilket bidrar till att kommunen blir ett självklart val för föräldrar 
i Vallentuna i val av förskola och skola. 

Goda lärmiljöer bygger på moderna verktyg och arbetssätt som rustar barn och elever för framtiden. 
En digitalisering av förskolan och skolan är en förutsättning för att erbjuda en tillgänglig undervisning 
och erbjuda alla barn och elever möjlighet att utveckla sin digitala kompetens. Digitalisering innebär 
också nya möjligheter att förbättra undervisningen och ta tillvara på möjligheterna som digital teknik 
skapar som inte begränsas av fysiska avstånd och tid och rum. För att ta tillvara på digitaliseringens 
styrkor krävs en välplanerad IT-strategi. Genom en strategi som inrymmer digital infrastruktur, 
administrativa och pedagogiska verktyg, kommunikationsplattformar samt kompetensutveckling för 
personal skapas bättre förutsättningar för måluppfyllelse och gör kommunen till ett självklart val som 
skolkommun och en attraktiv arbetsgivare. 

Målet att ta vara på mobilitetens möjligheter delas upp i följande indikatorsområden

 Vallentunas förskolor och skolor i skolkommunen är ett självklart val för föräldrar i Vallentuna

 Barn- och ungdomsnämnden verkar för att främja skolors möjlighet till inriktning

Indikatorer 2019

Andel elever folkbokförda i Vallentuna som går i skola inom skolkommunen 87,5 %

Beläggningsgrad i kommunala förskolor och skolor

 Förskolor och skolor utvecklar digitala lösningar för att öka tillgängligheten i undervisningen
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Indikatorer

Digitala verktyg i förskolan, andel digitala verktyg per barn i förskolan

Digitala verktyg i skolan, andel digitala verktyg per elev i skolan

Strategiska inriktningar:

God ekonomisk hushållning

Politiken syftar till att underlätta för människor att vara självförsörjande. En låg skatt ger invånarna en 
högre disponibel inkomst, vilket innebär ökat ekonomiskt oberoende och förbättrad livskvalitet. 
Samtidigt kommer vi att under mandatperioden driva en politik som syftar till att höja kvaliteten i den 
kommunala verksamheten. Om detta mål kan uppnås är ambitionen att på sikt sänka skatten, även om 
vi gör kvalitetssatsningar.

En god och sund ekonomi är en förutsättning för att vi ska kunna förverkliga vår vision. En sund 
ekonomi innebär också att vi kan möta oförutsedda konjunktursvängningar eller demografiska 
förändringar.

Det finansiella resultatmålet är ett årligt positivt resultat.

Kommungemensamt mål:
Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt.

Nämndens mål:
God ekonomisk hushållning

Beskrivning

Barn- och ungdomsnämnden ska för barnets bästa löpande eftersträva en ekonomi i balans och en god 
ekonomisk hushållning. Samverkan ska prägla ekonomistyrningen och regelbunden utvärdering ska 
ske för att säkerställa att resurser används på rätt sätt för att skapa lärande-effekter för barn och elever 
i verksamheten. 

Genom en verksamhet som löpande prövar möjligheter till nya och effektiva arbetssätt och 
organisation skapas utrymme för framtida behov. Samverkan kring ett effektivt lokalnyttjande och 
anpassningar för att möta barn och elevers olika behov samt ett prognosarbete som stödjer 
verksamheternas planering skapar förutsättningar för förskolor och skolor att utveckla goda lärmiljöer 
med hög måluppfyllelse. 

Barn- och ungdomsförvaltningen i samverkan med rektorer arbetar med att utveckla strukturer för att 
öka precision i prognosarbetet för varje resultatenhet. 

Målet god ekonomisk hushållning delas upp i följande indikatorsområden

 Barn- och ungdomsnämnden utvecklar innovativa och effektiva arbetssätt och organisationer.

 Resursfördelning och beslut fattas utifrån barn- och lärandeperspektiv.

 Det sker ett utvecklat prognosarbete med hög precision i prognoserna
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Indikatorer

Budget i balans

Prognosavvikelse i procent mot budget
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Budget 2020-2022

Driftbudget

Driftbudget per område, mnkr

Område Prognos Budget Plan Plan

2019 2020 2021 2022

Barn- och ungdomsnämndens 
fasta ram

K

I

N 152,7 148,3 138,3 140,6

Skolpeng

K

I

N 636,4 654,5 664,2 676,6

K

I

N

Investeringsbudget

Investeringsbudget per projekt, mnkr

Projekt Prognos Budget Plan Plan Totalt

2019 2020 2021 2022 projekt

Förskola Centrala Vallentuna 0 0 0 0 60

Förskola Karby 0 0 0 0 58

Förskola Kristineberg norra 0 0 4 45 60

Förskola Lindholmen 0 0 0 1 60

Förskola Ormsta 4 0 0 0 4

Förskola Åby ängar 6 0 0 0 6

Hagaskolan 106 1 0 0 439

Hammarbackens träningsskola 3 0 0 0 6

Hjälmstaskolans kök 12 0 0 0 14

Karbyskolan ombyggnad för 
förskola

15 0 0 0 15

Lindholmen kapacitetsökning 2 0 0 0 2
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Projekt Prognos Budget Plan Plan Totalt

Lovisedalsskolan matsal 2 0 0 0 2

Nya skolor 
inventarier+byggkoordinator

16 2 0 0 29

Skola/förskola Kristineberg södra 0 0 0 1 400

Årligt anslag 6 6 6 6 66

Totalt 172,0 9,0 10,0 53,0 1 221,0



2020
Barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2020-2022
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Vallentuna – där människor och idéer växer
Nämndens verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade 
kommunplanen för 2019-2021.

Vision och styrmodell

All utveckling i Vallentuna kommun ska bygga på den gemensamma visionen: "Med mod att gå före 
skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer".

Till visionen hör sex nycklar som beskriver hur vi når visionen och vad som ska prioriteras.

  Varaktighet
  Inspiration
  Samverkan
  Innovation
  Omtänksamhet
  Nav

All verksamhet vilar på kommunens värdegrund: ”I Vallentuna kommun har vi en professionell 
verksamhet som präglas av kvalitet och kundfokus utifrån engagemang, allas lika värde och 
utveckling.”

Kommunplanen innehåller fem strategiska inriktningar:

 Här växer människor och företag
 Bästa kommunen att bo och leva i
 Fler och växande Vallentunaföretag
 Närmare till allt
 God ekonomisk hushållning
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För varje strategisk inriktning finns ett kommungemensamt mål. Dessa mål, tillsammans med de mål 
nämnderna själva antar, utgör sedan grunden för respektive nämnds verksamhetsplan. Nämnderna 
bryter ner kommunplanen i egna verksamhetsplaner och därefter formulerar förvaltningarna 
genomförandeplaner för att åstadkomma det som nämnderna beslutat om.

Ett viktigt led i kommunens styrning är uppföljningen både av kommunens ekonomi och verksamhet. 
Uppföljningen genomförs i årsredovisningen och löpande under verksamhetsåret både vad gäller de 
politiska målen och de ekonomiska kraven. Månadsuppföljning genomförs varannan månad och 
innehåller endast uppföljning av ekonomi. Tertialrapporterna innehåller uppföljning av mål och 
ekonomi. Vidare redovisar nämnden utfallet för ett antal valda nyckeltal.
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Nämndens uppgift
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.
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Kommunens strategiska inriktningar och mål

Strategiska inriktningar:

Här växer människor och företag

Vallentunas ambition är att skapa den bästa kommunen för människor och företag att växa på. För att 
uppnå detta måste hela kommunen i nära samverkan med invånare, föreningar och företag utvecklas i 
takt med att invånarnas verklighet förändras. Arbetsmarknaden förändras, invånarna blir fler, 
pendlingen ökar och kraven på hög kvalitet inom exempelvis skolan ökar.

Vår kommun ska växa hållbart. Bostadsbyggandet ska ta hänsyn till miljön, kommunens egen 
miljöpåverkan ska minska och invånarnas möjligheter att göra miljömässigt hållbara val ska öka. 
Miljöarbetet är ett prioriterat område och kommunens verksamheter ska behålla sin miljöcertifiering 
enligt ISO 14001. För att kommunen befolkningsökning ska vara hållbar krävs också att 
infrastrukturinvesteringar görs i god takt i till exempel skolor, förskolor, anläggningar för 
fritidsaktiviteter samt gång- och cykelvägar.

Genom en varierad bebyggelse och blandade upplåtelseformer skapar vi hållbara bostadsområden och 
social sammanhållning. Ett hållbart flyktingmottagande inriktas mot geografisk spridning, att ge stöd 
till individens självförsörjning, skapa delaktighet i samhället, motverka radikalisering och värna 
grundläggande demokratiska värden för alla. Det är angeläget att verka för kvinnors och mäns lika 
rättigheter och möjligheter, en trygg miljö, en god hälsa samt förebygga och motverka diskriminering, 
främlingsfientlighet och rasism.

Kommungemensamt mål:
Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar.

Nämndens mål:
Hållbar skolkommun

Beskrivning

Vallentuna ska för barnets bästa verka för att vara en hållbar skolkommun utifrån miljö, sociala och 
ekonomiska perspektiv. 

Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov. För att vara en hållbar skolkommun krävs ett 
arbete som riktas både mot nutid och framtid.

Målet når vi genom att arbeta för att; 
- minska verksamheternas direkta klimatavtryck
- främja möjligheter för barn och medarbetare i verksamheterna att göra hållbara val gällande 
miljökritiska frågor, kring sociala och demokratiska värderingar, framtida - studier och yrken  samt 
hälsa
- skapa förutsättningar för en skolorganisation som, genom långsiktig och strategisk 
kompetensförsörjning, innovation och flexibilitet, kan ställa om utifrån nya nulägen.

Med skola avses alla utbildningsverksamheter under nämndens ansvar, förskola, grundskola, 
grundsärskola och fritidshem, samt förvaltning med tillhörande avdelningar. Med begreppet barn 
avses barn och elever i verksamheterna.

Indikatorer
- Skolmatens klimatpåverkan
- Andelen inköp av ekologiska livsmedel
- Andel elever åk 3, 6, 8 som känner sig trygga i skolan
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- Andel vårdnadshavare som anser att deras barn är tryggt i förskola eller familjedaghem
- Andel vårdnadshavare som anser att deras barn är tryggt i förskoleklass, åk 3 och 6
- Andel lärare i grundskolan med pedagogisk högskoleexamen
- Andel årsarbetare i fritidshemmen med pedagogisk högskoleutbildning
- Sjuktal för tillsvidareanställd personal

Strategiska inriktningar:

Bästa kommunen att bo och leva i

Vallentuna kommun ska vara den bästa platsen för människor att bo och leva på.
Människor är olika och Vallentuna kommun ska ständigt skapa bättre möjligheter för alla att växa och 
leva utifrån sina egna unika förutsättningar. Jämställdhet, valfrihet, tillgänglighet och flexibilitet är 
viktigt.

Varifrån en människa kommer är inte det viktigaste, utan vart de vill.
Samhället blir alltmer kunskapsintensivt och skolan spelar en allt viktigare roll. En särskild 
prioritering de kommande åren blir att höja kvaliteten och hälsan i Vallentunas skolor.

Vi ska ta vara på vårt geografiska läge med tillgången till både stad och landsbygd. Med spännande 
arkitektur tillsammans med vårt natursköna läge, skapar vi en plats för allas unika smak och behov. En 
ökad variation i upplåtelseformer ökar valfriheten i boendet i livets alla skeenden och underlättar 
kompetensförsörjningen till det lokala och regionala näringslivet. Vallentuna kommun ska fortsätta 
utvecklas som en oas med både stadens kvaliteter och de värden som finns i vår landsbygd.

En viktig utmaning blir att främja utvecklingen av Vallentunas urbana miljö. Människor efterfrågar i 
högre utsträckning tjänster och tillgång till såväl kommunal som kommersiell service.

Kommunen ska bland annat genom en ökad digitalisering förbättra tillgängligheten och servicen till 
kommuninvånarna och det lokala näringslivet.

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

Nämndens mål:
Attraktiv skolkommun

Beskrivning

Vallentuna ska vara en attraktiv skolkommun genom en hög kvalitet i nämndens verksamheter utifrån 
perspektiven kunskapsutveckling, lärmiljö och likvärdighet. 

Hög kvalitet kan och bör värderas utifrån flera olika aspekter så som varje barns kunskapsutveckling, 
hälsa, lärmiljö och arbetsmiljö. En verksamhet av hög kvalitet kan ses utifrån att den har beredskap för 
och klarar av att hantera förändringar och situationer som utmanar. En annan viktig aspekt av hög 
kvalitet som behöver utvärderas systematiskt är hur barn, personal och vårdnadshavare uppfattar 
verksamheten. Hur verksamheterna och skolkommunen uppfattas utgör ett viktigt led i strävan mot 
att förskolor och skolor i Vallentuna ska vara ett självklart val för kommunens invånare. 

Målet når vi genom att arbeta för att; 
- öka måluppfyllelsen och främja varje barns positiva kunskapsutveckling
- öka psykiska hälsan genom närvarofrämjande och hälsofrämjande arbete
- öka likvärdigheten och utveckla vad skolkommunen står för och vad barn, vårdnadshavare kan 
förvänta sig av skolkommunen.

Med skola avses alla utbildningsverksamheter under nämndens ansvar, förskola, grundskola, 
grundsärskola och fritidshem, samt förvaltning med tillhörande avdelningar. Med begreppet barn 
avses barn och elever i verksamheterna.
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Indikatorer
- Andel elever åk 9 som nått målen i alla ämnen jämfört med rikets snitt
- Genomsnittligt betyg åk 9 i jämförelse med rikets snitt
- Positivt förädlingsvärde elever åk 9 i förhållande till åk 6
- Andel elever med ogiltig frånvaro över 10%
- Andel positiva svar åk 5, 8 på frågan “Jag kan rekommendera min skola till en kompis”
- Andel positiva svar vårdnadshavare förskoleklass, åk 3, 8 på frågan “Jag kan rekommendera mitt 
barns skola”
- Andel positiva svar vårdnadshavare förskola på frågan “Verksamheten är stimulerande för mitt barn”
- Andelen årsarbetare i förskolan med förskollärarexamen

Strategiska inriktningar:

Fler och växande Vallentunaföretag

Vallentuna kommun ska bli en attraktiv plats för att starta och utveckla företag. Vi ska minimera 
regelverken, maximera servicenivån och främja samverkan med företagare.

Prioriteringen är att ge jämställda möjligheter att starta och bedriva företag oavsett bakgrund och kön.

En viktig del i detta blir att utveckla och stötta kluster inom olika segment. Inte minst den typen av 
företagande som kan kopplas till kommunens geografiska läge är viktigt. Det handlar både om 
livsmedel och upplevelser, men också om vårt nära läge till universitet och lärosäten och mer tech-
baserade företag.

Studier, omsorg, näringsliv, forskning och kreativitet ska ha en naturlig samlingsplats i Vallentuna 
kommun. KTH – Vallentuna – världen, det unika läget erbjuder en fot i Vallentuna kommun och en fot 
i världen och akademin.

En viktig uppgift de kommande åren blir att i samverkan med företag utveckla mötesplatser för 
människor som arbetar i egenanställning och miljöer för nystartade företag med tillväxtambitioner.

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

Nämndens mål:
Framåt tillsammans

Beskrivning

Skolkommunen Vallentuna går framåt tillsammans genom samverkan mellan skolverksamheter inom 
skolkommunen och näringsliv, föreningsliv samt lärosäten i regionen, både lokalt och regionalt.

Skolkommunen ska även underlätta för fristående aktörer inom skola och barnomsorg att etablera sig 
för att genom konkurrens höja kvaliteten på verksamheterna. 

Målet når vi genom att arbeta för att; 
- främja skolans samverkan mellan verksamheterna inom skolkommunen och med forskning, 
näringsliv och utbildning
- möjliggöra etablering i skolkommunen för fristående aktörer
- attrahera och behålla VFU-studenter i verksamheterna
- barn i skolan utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap

Med skola avses alla utbildningsverksamheter under nämndens ansvar, förskola, grundskola, 
grundsärskola och fritidshem, samt förvaltning med tillhörande avdelningar. Med begreppet barn 
avses barn och elever i verksamheterna.
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Indikatorer
- Andel VFU-studenter som ställer sig positiva till att arbeta i Vallentuna skolkommun
- Antal PRAO-platser årligen som Vallentunas kommunala verksamheter kan erbjuda skolkommunens 
elever

Strategiska inriktningar:

Närmare till allt

Vallentuna kommun är en del av en växande Stockholmsregion och möjligheten till mobilitet blir allt 
viktigare. Kommunen ska därför verka för att ständigt skapa bättre och mer funktionella och 
klimatsmarta alternativ för att kunna resa inom kommunen och pendla till arbete och flygplats.

Stockholm växer och utgör i symbios med Arlanda en attraktiv tillväxtregion för företag och 
människor. Vallentuna kommuns unika läge mellan Stockholms city och Arlanda, där båda ökar i 
betydelse, är en möjlighet vi vill ta ansvar för att utveckla.

Det är i detta perspektiv vi utvecklar framtidens Vallentuna kommun. Med utgångspunkt i det unika 
läge vi har, mellan regionens två centrum Stockholm och Arlanda, ska vi utveckla en plats som 
erbjuder bästa möjliga och hållbara miljö för människor i rörelse mellan dessa två centrum.

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

Nämndens mål:
Mobilitetens möjligheter

Beskrivning

Vallentuna skolkommun arbetar för att ta vara på de möjligheter som ökad mobilitet medför, utifrån 
geografiska men också digitala perspektiv. Genom digitalisering kan geografiska avstånd överbryggas 
och skapa fler möjligheter för barn i skolan och samverkan med region och omvärld i gemensamma 
frågor. 

Målet når vi genom att arbeta med att; 
- genom att ha skolor med hög kvalitet behålla folkbokförda barn i Vallentuna i skolkommunen och 
locka barn från närliggande kommuner till skolkommunen
- främja digitala lösningar i skolan för att öka tillgängligheten och valfriheten för barn i verksamheten
- främja skolors möjlighet till profilering

Med skola avses alla utbildningsverksamheter under nämndens ansvar, förskola, grundskola, 
grundsärskola och fritidshem, samt förvaltning med tillhörande avdelningar. Med begreppet barn 
avses barn och elever i verksamheterna.

Indikatorer
- Andel elever folkbokförda i Vallentuna som väljer att gå inom skolkommunen
- Täthet gällande digitala verktyg i skolan
- Beläggning kommunala förskolor och skolor

Strategiska inriktningar:

God ekonomisk hushållning

Politiken syftar till att underlätta för människor att vara självförsörjande. En låg skatt ger invånarna en 
högre disponibel inkomst, vilket innebär ökat ekonomiskt oberoende och förbättrad livskvalitet. 
Samtidigt kommer vi att under mandatperioden driva en politik som syftar till att höja kvaliteten i den 
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kommunala verksamheten. Om detta mål kan uppnås är ambitionen att på sikt sänka skatten, även om 
vi gör kvalitetssatsningar.

En god och sund ekonomi är en förutsättning för att vi ska kunna förverkliga vår vision. En sund 
ekonomi innebär också att vi kan möta oförutsedda konjunktursvängningar eller demografiska 
förändringar.

Det finansiella resultatmålet är ett årligt positivt resultat.

Kommungemensamt mål:
Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt.

Nämndens mål:
God ekonomisk hushållning

Beskrivning

Vallentuna skolkommun ska löpande eftersträva en ekonomi i balans och en god ekonomisk 
hushållning. Samverkan ska prägla ekonomistyrningen och regelbunden utvärdering ska ske för att 
säkerställa att resurser används på rätt sätt för att skapa lärande-effekter för barn i skolan. 

Målet når vi genom att arbeta med att; 
- utveckla innovativa och effektiva arbetssätt och organisationer
- resursfördelning och beslut fattas utifrån barn- och lärandeperspektiv
- utveckla prognosarbetet för att öka precisionen i prognoser

Med skola avses alla utbildningsverksamheter under nämndens ansvar, förskola, grundskola, 
grundsärskola och fritidshem, samt förvaltning med tillhörande avdelningar. Med begreppet barn 
avses barn och elever i verksamheterna.

Indikatorer
- Budget i balans
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Budget 2020-2022

Driftbudget

Driftbudget per område, mnkr

Område Prognos Budget Plan Plan

2019 2020 2021 2022

Barn- och ungdomsnämndens 
fasta ram

K

I

N 152,7 148,3 138,3 140,6

Skolpeng

K

I

N 636,4 654,5 664,2 676,6

K

I

N

Investeringsbudget

Investeringsbudget per projekt, mnkr

Projekt Prognos Budget Plan Plan Totalt

2019 2020 2021 2022 projekt

Förskola Centrala Vallentuna 0 0 0 0 60

Förskola Karby 0 0 0 0 58

Förskola Kristineberg norra 0 0 4 45 60

Förskola Lindholmen 0 0 0 1 60

Förskola Ormsta 4 0 0 0 4

Förskola Åby ängar 6 0 0 0 6

Hagaskolan 106 1 0 0 439

Hammarbackens träningsskola 3 0 0 0 6

Hjälmstaskolans kök 12 0 0 0 14

Karbyskolan ombyggnad för 
förskola

15 0 0 0 15
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Projekt Prognos Budget Plan Plan Totalt

Lindholmen kapacitetsökning 2 0 0 0 2

Lovisedalsskolan matsal 2 0 0 0 2

Nya skolor inventarier + 
byggkoordinator

16 2 0 0 29

Skola/förskola Kristineberg södra 0 0 0 1 400

Årligt anslag 6 6 6 6 66

Totalt 172,0 9,0 10,0 53,0 1 221,0


