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Beslut
Arbetsutskottet föreslår att:
Utbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2019.
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Nämnden i korthet

 Ordförande: Ylva Mozis Bruttokostnad *: 235,3 Mn
kr

Antal ledamöter: 9 Nettokostnad **: 174,8 Mn
kr

Förvaltningschef: Henrik Lennermark/Jonas 
Hård Budgetavvikelse i år: -1,2 Mn

kr

Antal årsarbetare: 50,2 Budgetavv. föregående år: -0,6 Mn
kr

* Exklusive nämndsinterna transaktioner och 
exklusive intäkter

** Alla intäkter minus alla kostnader

Nämndens uppgift är att:

Utbildningsnämndens uppgift är att ansvara för gymnasieskola inom kommunen och låta elever 
fritt få välja gymnasieskola och gymnasiesärskola. Utbildningsnämnden ansvarar också för 
vuxenutbildning, svenska för invandrare och uppföljning av alla 16–20-åringar.
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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.

Regeländringar för introduktionsprogrammen i gymnasieskolan gäller från 1 juli 2019

Ändringar i gymnasieskolans och gymnasiesärskolans ämnesplaner gäller från 1 juli 2019

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

Barnkonventionen blir svensk lag 1 januari 2020

Skolverkets projekt "Samverkan för bästa skola" som är ett gemensamt utvecklingsarbete 
mellan utbildningsnämnden 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. Samverkansprojektet 
kommer pågå ytterligare två år, delvis finansierat med statsbidrag.

 

Internationella utbyten. Sedan tre år tillbaka har ett samarbete etablerats mellan Vallentuna 
gymnasium och lärarutbildningen på Butler University, Indiana, USA. Samarbetet och utbytet har 
under 2019 utökats och involverar en större delaktighet för både lärare, elever och lärosäten. Under 
läsåret 2018-2019 fick två elever på Vallentuna gymnasium, via ett inrättat stipendium, möjlighet 
att representera gymnasiet och Vallentuna under en resa till Butler University. Under året tog 
gymnasiet emot en grupp övriga studenter från Butler University som var i Europa för att studera 
olika välfärdssystem inom ramen för sin utbildning. Både lärare och elever på Vallentuna 
gymnasium deltog i planeringen och genomförandet av detta studentutbyte. Under 2019 har 
samarbetet även utvidgats till att omfatta lärarutbildningen på Uppsala universitet som har 
genomfört studentutbyte under året.
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Verksamhetsförändringar
Kommunplanen 2020-2022 som beslutades under året innebar ett effektiviseringskrav på central 
administration till förmån för högre skolpeng för verksamheten. Tillförordnad förvaltningschef som 
tillträdde i början av sommaren, i och med att dåvarande förvaltningschefen slutade i Vallentuna, 
fick i uppdrag att genomföra organisationsförändringar för att möta kraven på effektivisering inför 
2020. Ny organisation färdigställdes under hösten och förvaltningschef, som också blir skolchef för 
gymnasieskola samt vuxenutbildning och därmed utbildningschef, rekryterades inför årets slut. 
Utbildningsnämnden har uppnått effektiviseringskraven utifrån kommunplanen vilket kommer att 
ge helårseffekt 2020.

Barn och ungdomsförvaltningen övertog ansvaret för sommarjobben för ungdomar 16 till och med 
18 år, i december 2019. Detta kommer att ligga under utbildningsnämndens ansvar.
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Framtiden
Antalet gymnasieelever ökar kraftigt de närmaste åren i hela gymnasieregionen och den kraftigt 
ökande elevvolymen medför, om sökmönstret är detsamma som tidigare år, att det blir ont om 
platser i de centrala delarna av regionen varför det finns ett ökat behov av platser i övriga delar av 
regionen. Det finns i nuläget ingen gemensam planering för utökning av platser och 
hemkommunerna kommer därför utifrån sina egna lokala förutsättningar och behov att behöva 
planera för en utökning av antalet platser. En utmaning som följer på det är att samtidigt hantera 
den avvikelse som finns mellan elevers sökmönster och olika branschers behov av arbetskraft samt 
den brist som finns på lärare. Med fler gymnasieelever ansträngs pengbudgeten och med färre 
lärare riskerar kostnaderna för arbetskraft att genom marknadskrafterna öka kraftigt. 
Kompetensförsörjning blir därmed ett viktigt fokus under flera år framöver.

 

Vallentuna kommun har för avsikt att inrätta kommundoktorand under 2020. Utbildningsnämnden 
kommer att finansiera doktorandens utbildning på forskarnivå inom ramen för den 
tillsvidareanställning på heltid som läraren har och i enlighet med den individuella studieplanen. 
Bakgrunden är att det finns ett kommunalt intresse att utveckla den vetenskapliga grunden inom 
både lärarutbildningsområdet och andra verksamhetsfält. Syftet med inrättandet av 
kommundoktorand är att bidra till utveckling av språkdidaktisk forskning och bidra till utveckling 
av kontaktytor mellan forskningsmiljöer vid Stockholms universitet samt bygga upp kompetens för 
att forska och utveckla den egna praktiken. Doktorandens forskarutbildning kommer att följas av 
Stockholms universitets fastställda föreskrifter och riktlinjer. Studierna kommer att bedrivas i 
enlighet med av humanistiska fakultetsnämnden fastställd allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i språkdidaktik
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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 11

Målet är uppfyllt: 3 7

Målet är delvis uppfyllt: 2 4

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

Utbildningsnämnden 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, då det råder lärarbrist både lokalt och i riket, verka för att aktivt 
arbeta för att öka andelen behörig personal och skapa förutsättning för framtida 
kompetensförsörjning i kommunen samt vara en attraktiv arbetsgivare som både attraherar och 
behåller personal. Utbildningsnämnden 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. Enkäter som genomförts på 
Vallentuna gymnasium visar att andelen elever som känner sig trygga i verksamheten ökar från 
föregående år vilket indikerar att det arbete som genomförs ger positiv effekt. Ytterligare ett annat 
fokusområde för nämnden handlar om att långsiktigt arbeta för en hållbar miljö med verksamheter 
som bidrar till minskad klimatpåverkan och att öka servering av ekologisk, klimatsmart mat. Genom 
sina genomförda insatser inom de prioriterade utvecklingsområdena och resultatet av dessa bidrar 
utbildningsnämnden till det kommungemensamma målet.

 

Nämndens mål:
Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentuna 
gymnasium arbeta för en långsiktigt socialt hållbar utveckling.

 Målet är uppfyllt

Samlad bedömning måluppfyllelse nämndmålet

Under året har aktiviteter påbörjats för att nå målet om en långsiktigt socialt hållbar utveckling. 
Aktiviteter för att följa upp och höja närvaron för gymnasiets elever har genomförts och behöver 
fortsätta framåt. Utifrån den identifierade utmaningen med brist på behöriga lärare har ett arbete 
med att utveckla lärarrollen i Vallentuna pågått under året. Detta arbete är långsiktigt och löper 
över en längre period och framåt behövs ytterligare aktiviteter för att möta behov av 
kompetensutveckling och kompetensförsörjning på Vallentuna gymnasium och i kommunen. 
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Arbetet kring dessa aktiviteter går dock i enlighet med plan och bedömningen är därför att 
förväntad effekt är uppnådd.

 

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.

 

Organisera det globala elevrådet kopplat till ungdomsråd

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. På de två första 
mötena med det globala elevrådet har elever i årskurs 7-9 deltagit. Tanken för det fortsatta arbetet 
är att även elever på Vallentuna gymnasium ska delta.

På det första mötet i maj 2019 formulerade eleverna frågor som de önskade diskutera inom det 
globala elevrådet under läsåret 2019/2020. Inför det andra mötet i december 2019 fick eleverna 
själva välja tre fokusfrågor genom en digital enkät. De valda 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. I det fortsatta 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.

 

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 elever som inte är 
myndiga.

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.

Genomfört arbete under 2019 har resulterat i tydliga rutiner kring orosanmälningar och personal 
från både barn- och ungdomsförvaltningen och socialförvaltningen upplever att man tillsammans 
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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. 
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 
och behovet att utveckla rutiner kring arbetet med skolfrånvaro inom barn- och 
ungdomsförvaltningen samt tillsammans använda de gemensamma resurser som finns i 
kommunen. 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.

Utökat nätverk kommer till vårterminen 2020 utökas med representation från skolledning från 
grundskolan och gymnasieskolan, enhetschef Ung fritid, fältassistenter samt enhetschef för 
integration och studie- och yrkesvägledning 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.

 

Användandet av neurodesign och FAMM (Five Aspects Meal Model) - en analysmodell kopplat till 
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 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, 
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.

 

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 utbildningsnämnden samt barn- och ungdomsnämndens 
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 Vallentuna 
gymnasium aktivt bidra till en giftfri miljö och ett cirkulärt samhälle 
samt bidra till att begränsa klimatpåverkan.

 Målet är uppfyllt

Samlad bedömning måluppfyllelse nämndmålet

Under 2019 har förvaltningen påbörjat arbetet med olika aktiviteter för att nå målet om att aktivt 
bidra till en giftfri miljö och ett cirkulärt samhälle samt bidra till att begränsa klimatpåverkan. 
Arbetet kring dessa aktiviteter går i enlighet med plan och bedömningen är därför att förväntad 
effekt är uppnådd.

 

Implementera 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 2019 har kostenhetens miljöombud arbetat med att ta fram kemikalierutin- pärm till alla 
kök. Arbetet pågår och fortsätter 2020.

 

Svinn-initiativet

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 
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

Utbildningsnämnden 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, 
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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.

 

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 kring 
denna fråga.

 

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 att 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.

 Arbete pågår

Verksamhet av hög kvalitet innebär för utbildningsnämnden att gymnasiet såväl som den 
vuxenutbildning som erbjuds via Kunskapscentrum Nordost (KCNO) ska hålla en hög kvalitet vad 
gäller trygghet och studiero. Det betyder också att undervisningen ska vara av hög kvalitet så att 
eleverna får en möjlighet att nå så höga resultat som möjligt. Utbildningsnämnden följer 
regelbundet upp de resultat som finns för vuxenutbildningen och gymnasiet för att kunna besluta 
om insatser som krävs för att säkerställa hög kvalitet i verksamheterna. Resultat inom nämndens 
verksamhetsområde har i vissa aspekter en positiv utveckling och andelen elever på gymnasiet som 
tar examen från yrkesförberedande fortsätter att öka, även inom vuxenutbildningen är 
måluppfyllelsen god. Men det genomsnittliga meritvärdet för avgångselever och andel elever med 
examen inom 3 år är i jämförelse med andra kommuner och riket mycket lägre än förväntat resultat 
och bedömningen är att resultaten behöver utvecklas ytterligare för gymnasiet för att det 
kommungemensamma målet ska kunna ses som helt uppnått i relation till utbildningsnämndens 
verksamheter.
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Nämndens mål:
Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentuna 
gymnasium arbeta för att gymnasiet ska vara en attraktiv skola för 
regionens elever och lärare.

 Arbete pågår

Samlad bedömning måluppfyllelse nämndmålet

Under året har aktiviteter initierats för att nå målet om att tillsammans med Vallentuna gymnasium 
arbeta för att gymnasiet ska vara en attraktiv skola för regionens elever och lärare. Vallentuna 
gymnasium har under året genomfört flertalet aktiviteter för att utveckla verksamheten utifrån 
enkätsvaren och påbörjat nya för att arbeta mot målet. Mot bakgrund av resultat kring trygghet och 
arbetsro i enkäten som Storsthlm genomfört kan målet dock inte anses vara helt uppfyllt.

 

Arbete för ökad upplevd trivsel

Under april publicerades Storsthlm:s (Stockholmsregionen består av 26 kommuner i Stockholms 
län och benämns Storsthlm) enkät för årskurs två om elevers upplevelse om sin 
gymnasieutbildning. Det som framgår av enkäten är att eleverna skattar utbildningen högre i denna 
enkät än i förra årets enkät och att resultatet nu är i paritet med länssnittet. Frågor kring lärandet 
skattas högre än länet i snitt, medan frågor kring trygghet och arbetsro är fortsatt något lägre än 
länssnittet. Dock har det skett en förbättring även kring dessa frågor sedan förra enkäten.

Lärare på Vallentuna gymnasium har djupintervjuat eleverna i årskurs ett och två för att ta dels ta 
reda på bakgrunden till de låga resultaten från eleverna i årskurs två, men även för att få eleverna i 
årskurs ett delaktiga i arbetet att ta fram aktiviteter som ska leda till att eleverna i högre grad 
upplever att de trivs på skolan och med sin utbildning.

Ett resultat av arbetet med analyserna av förra enkäten blev en lösning där de nya eleverna i årskurs 
ett på yrkesprogrammen läser de gymnasiegemensamma ämnena i blandade grupper för att luckra 
upp programtillhörigheten som kan vara cementerande. Elever från fordon- och 
transportprogrammen läser med elever från handels- och administrationsprogrammet medan 
elever från bygg- och anläggningsprogrammet läser med elever från barn- och fritidsprogrammet. 
Detta leder också till en ökad blandning av tjejer och killar i undervisningen. Gymnasiets 
utvärdering visar att upplägget har gett en positiv effekt och kommer därför att fortsätta med 
arbetet. Det utökas även med att elever från språkintroduktion inkluderas i två olika arbetslag vilket 
gör att dessa elever möter fler elever från nationella program i vardagen. Det gör även att lärares 
kompetens att undervisa elever med andra modersmål än svenska tas tillvara i högre utsträckning i 
personalgruppen. Utifrån det som har framkommit i enkätresultat och intervjuer kommer även 
elevrådet att genomföra aktiviteter på Vallentuna gymnasium för att öka känslan av samhörighet.

Vidare deltar Vallentuna gymnasium i projektet för nyanlända i Stockholms län "Drömmar och 
drivkrafter" som finansieras av Länsstyrelsen. Projektet syftar till att fler elever ska mötas över 
gränserna och vänder sig till alla årskurser där eleverna får delta i mån av plats. Två projektledare 
på gymnasiet planerade aktiviteter utifrån kartläggning av elevernas intressen. Under våren 
genomfördes en fotbollsturnering och en dataspelsaktivitet och under hösten kultur- och 
idrottsaktiviteter.

 

Implementera DF respons, system för digitalisering av administrativa processer

Vallentuna gymnasium använder systemet DF Respons i syfte att kvalitetssäkra, systematisera och 
effektivisera kränkande behandlingsprocessen. I nästa steg ska även andra administrativa processer 
såsom anmälan om behov av särskilt stöd, elevhälsoteamsarbete, åtgärdsprogram och 
elevanteckningar digitaliseras. Implementering av processerna planeras till 2020.
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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 
informationssida om ”barnets rättigheter och barnkonventionen på BUF” på kommunens intranät. 
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.

 

Införandet av digital hälsoenkät

I samband med att skolhälsovården genomför hälsosamtal 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 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 planeras vara helt i bruk läsåret 2020-2021.

 

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.
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Måltiden som helhet och ett pedagogiskt verktyg.

September 2019 beslutade kommunfullmäktige om en måltidspolicy som ersätter den tidigare 
kostpolicyn i Vallentuna kommun. Policyn riktar sig till verksamheter inom både 
utbildningsnämnden och barn- och ungdomsnämndens ansvarsområden och syftar till att bidra till 
jämlik hälsa och skolgång för eleverna på Vallentuna gymnasium. Den nya policyn har tre 
inriktningar; hälsosam, hållbar och pedagogisk måltid och har fokus på arbetet med måltiden som 
helhet och samarbetet mellan berörda parter. Måltiden kan också användas som styrning mot 
kommunens miljömål. Barn- och ungdomsförvaltningen kommer under 2020 ta fram riktlinje eller 
beskrivning på hur policyn ska tolkas av verksamheterna.

Nämndens mål:
Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentuna 
gymnasium arbeta för att eleverna vid Vallentuna gymnasium ska nå 
höga resultat.

 Arbete pågår

Samlad bedömning måluppfyllelse nämndmålet

Under året har aktiviteter påbörjats för att nå målet om att tillsammans med Vallentuna gymnasium 
arbeta för att eleverna vid Vallentuna gymnasium ska nå höga resultat. Läsåret 2018-2019 fortsatte 
Vallentuna gymnasium att förbättra sina resultat vad gäller andel elever som tar examen från ett 
yrkesprogram. Resultatet har även förbättrats vad gäller andel elever som tar examen inom tre år 
jämfört med tidigare år. I jämförelse med riket är dock resultaten fortfarande lägre både vad gäller 
andel med examen inom tre år och genomsnittligt meritvärde. Arbetet kring planerade aktiviteter 
fortsätter enligt plan, men förvaltningens bedömning är att fler aktiviteter behöver påbörjas för att 
intensifiera arbetet med att förbättra resultaten ytterligare. I och med samarbetet med Skolverket 
och projektet Samverkan för bästa skola kommer också ett antal aktiviteter för förbättrade resultat 
att identifieras och påbörjas under nästa läsår. Bedömningen är att förväntad effekt för året inte kan 
anses vara uppnådd och målet är inte helt uppfyllt.

 

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 kommunplanen 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 Vallentuna gymnasium har påbörjats under hösten 2019.

 

Fortsätta arbetet med PRIO på gymnasiet

PRIO (planering, resultat, initiativ, organisation) handlar om att skapa en skolorganisation som 
arbetar med ständiga förbättringar. PRIO utgår från slutsatserna i McKinseys & Companys 
rapporter om framgångsrika skolsystem samt aktuell forskning om vad som påverkar elevers 
studieresultat. PRIO-arbetet syftar till att, utifrån en kartläggning av verksamheten, utforma och 
implementera nya arbetssätt och processer. Förändringsarbetet har genomförts av personal och 
skolledning med stöd av processledare från förvaltningen. Under 2017 presenterades 
kartläggningen och de prioriterade utvecklingsområdena på Vallentuna gymnasium. Kartläggningen 
har bestått av mötesobservationer, djupintervjuer av all personal, enkät och tidslogg. De områden 
som identifierats för fortsatt arbete är: överlämningar och introduktion av nya elever, analys av 
resultatdata, främja lika rättigheter, återkoppling från skolledningen samt en genomlysning av det 
tematiska arbetet.

Under 2019 har gymnasiets ledning och personal i olika arbetsgrupper fortsatt arbetet med dessa 
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utvecklingsområden. I arbetet med Samverkan för bästa skola har arbetet med PRIO beaktats.

 

Främjande närvaroarbete
Under hösten 2018 tog förvaltningen tillsammans med gymnasiet fram en rutin för att arbeta 
främjande och förebyggande kring närvaro för att minska frånvaron. Gymnasiet har arbetat efter 
rutinen under läsåret och hela 2019, men ser att det finns utmaningar som främst handlar om att få 
alla lärare att tillämpa rutinen likvärdigt när det gäller den åtgärdande delen. Elevhälsan på 
Vallentuna gymnasium har fått i uppdrag att ta fram aktiviteter för att arbeta med främjande och 
förebyggande insatser.

 

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 så länge eleven har ett behov. Då antalet nyanlända stadigt ökar ser enheten 
ett behov av att optimera strukturen för stödet så att eleven snabbare når självständighet. Under 
2019 har mottagningsgruppen, som arbetar 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 på 
skolorna. Barn- och ungdomsförvaltningen har under 2019 initierat ett arbete med att ta fram ett 
förslag för en ny organisation kring studiehandledning. Förslaget beräknas vara klart i början av 
2020.

 

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

Nya rutiner för övergångar mellan stadier och skolformer har utarbetats och började gälla för 
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 mellan skolor och mellan stadier. En förändring av Skollagen har skett 2019-07-
01, i denna ändring betonas den avlämnande skolans ansvar (Skollagen Kap. 3§12 j). Den ska lämna 
relevant information till den mottagande skolan med information om elevens kunskapsnivå och 
vilka behov eleven har. Eleverna från de kommunala grundskolorna sprids till ett stort antal 
gymnasieskolor och detta innebär att övergången blir komplex. Gymnasieantagningen i Stockholm 
är gemensam för hela regionen och databaser finns för utbyte av information mellan grundskola och 
gymnasium. Dessutom sker ett utbyte av information mellan de kommunala grundskolorna och 
Vallentuna gymnasium inför gymnasiestarten. Som stöd till de kommunala skolorna finns 
gemensamma blanketter samt en konkret tidsplan.

 

Nämndens mål:
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar i samverkan för att en 
attraktiv vuxenutbildning bedrivs för regionens elever och lärare.

 Målet är uppfyllt

Samlad bedömning måluppfyllelse nämndmålet

Under året har förvaltningen fortsatt att följa upp den utbildning som anordnas via 
Kunskapscentrum nordost (KCNO) och i vilken utsträckning eleverna är nöjda med den utbildning 
som erbjuds. Granskningar av utförare inom KCNO har förbättrats under 2019 vilket lett till att 
avtal sagts upp där utförare inte håller god kvalitet. KCNO och vuxenutbildningen kommer under 
januari 2020 förändra sitt systematiska kvalitetsarbete genom att förvaltningscheferna inom KCNO 
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och vuxenutbildningen kommer att förändra riktlinjer och gå igenom nuvarande skrivelser. I den 
stora enkäten som årligen genomförs och i vilken alla elever inom vuxenutbildning och svenska för 
invandrare (sfi) får möjlighet att svara på, framgår det att eleverna är nöjda med den utbildning de 
ges. Vid de samtal som förvaltningen har med ansvarig rektor för KCNO framgår inte heller något 
annat än att eleverna får ta del av en attraktiv utbildning. Mot bakgrund av detta är bedömningen 
att målet är uppfyllt.

 

Trivselenkäter inom vuxenutbildningen

KCNO, arbetar efter ett fastställt årshjul och kvalitetsrapport för helåret 2019 kommer att 
presenteras i mars 2020. De uppgifter som finns här bygger på kvalitetsrapport för 2018. Inom det 
systematiska kvalitetsarbetet har förstärkning skett när det gäller uppföljning av elevernas trygghet, 
den länsövergripande enkäten används som ett mätinstrument för detta. Den genomförs varje år 
och omfattar alla studerande inom vuxenutbildning och sfi. I elevenkäten mäts bland annat 
kundnöjdhet, trygghet och inflytande. Svarsfrekvensen totalt var 56 procent.

Tabell: Trivselenkäter inom vuxenutbildningen, Stockholms län. Andel positiva svar.

Tabell 1. Elevenkät, Stockholms län. Siffror inom parentes 2017

Fråga Vuxen utbildning Vux. KCNO helhet 
2018

sfi sfi KCNO helhet 
2018

Kundnöjdhet 80 (88) 85 (88) 86 (84) 91 (84)

Trygghet 88 (94) 91 (92) 98 (90) 94 (90)

Inflytande 80 (86) 83 (84) 73 (80) 80 (75)

I enkäten mäts kundnöjdhet genom frågan "Jag kan rekommendera min skola till andra". Detta 
räknas som ett sammantaget mått på elevernas omdöme om skolan och studierna. KCNO har satt 
målet 85 procent positiva svar vad gäller kundnöjdhet. Vallentuna ligger något under målnivån med 
80 procent nöjda elever för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Detta är en minskning 
sedan 2017 då nivån låg på 88 procent. Analys av svaren visar att av Vallentunas 113 svar återfinns 
46 svar från elever som går hos fyra anordnare som alla ligger under 80 procent. För sfi ligger 
andelen nöjda på 86 procent, detta är en ökning sedan 2017 med två procent. Faktorer som har 
påverkat nöjdheten är gruppstorlek och lokalernas utformning. KCNO har vid verksamhetsbesök 
under 2018 kontrollerat gruppstorlek. De leverantörer som har större grupper än vad avtalet 
reglerar ska redovisa åtgärder i en handlingsplan.

Trygghet mäts genom andelen positiva svar på påståendet "Jag känner mig trygg i skolan". Enligt 
enkäten visar eleverna inom sfi mycket hög trygghet generellt och 98 procent av Vallentunas elever 
svarar positivt på det påståendet.

Elever ska ges inflytande över utbildningen och arbetsformerna. 80 procent av Vallentunas elever 
inom vuxenutbildningen ger positiva svar. Det är en minskning sedan 2017. Enligt den analys som 
KCNO gör har typ av studier betydelse för hur positiva eleverna är. Elever som läser teoretiska 
gymnasiala studier är minst nöjda med sitt inflytande och äldre elever är mer nöjda än yngre. Elever 
med annat modersmål än svenska är mer nöjda. Vid verksamhetsbesök ställs det frågor till varje 
anordnare om medinflytande, klassråd och elevråd.

Nämndens mål:
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar i samverkan för att eleverna 
inom vuxenutbildningen ska ha en hög måluppfyllelse.

 Målet är uppfyllt

Samlad bedömning måluppfyllelse nämndmålet

Under året har förvaltningen fortsatt att följa upp den utbildning som anordnas via KCNO och i 
vilken utsträckning eleverna når en hög måluppfyllelse. Vid en genomgång av KCNO:s senaste årliga 
kvalitetsrapport framgår att eleverna i stor utsträckning når höga resultat och visar en progression i 
sina studier inom sfi. Mot bakgrund av detta är bedömningen att målet är uppfyllt.
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Måluppfyllelsen inom vuxenutbildningen

KCNO, har under senare år förstärkt det systematiska kvalitetsarbetet och enligt det fastställda 
årshjulet ska kvalitetsrapport för helåret 2019 redovisas i mars 2020. De uppgifter som finns här 
bygger på kvalitetsrapport för 2018. Utbildningar inom gymnasial - och grundläggande 
vuxenutbildningen samt sfi, bedrivs på entreprenad, leverantörerna auktoriseras och får avtal för att 
bedriva undervisning. I december 2017 fanns det 27 leverantörer och i december 2018 var det totalt 
40 leverantörer. Ökningen gäller både högskoleförberedande utbildningar och yrkesutbildningar. 
Auktorisationssystemet utökades 2019-01-01 till att gälla även leverantörer av sfi. Enligt kraven för 
auktorisation har varje anordnare ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet. Alla leverantörerna 
måste årligen göra en kvalitetsrapport som sker efter en, av KCNO, fastställd mall. KCNO följer upp 
kvaliteten hos leverantörerna av utbildning genom dialogmöten, verksamhetsbesök samt krav på 
inlämning av kvalitetsrapporter. Eleven väljer utbildningsanordnare utifrån ansökan, vägledning 
och en antagningsprocess som sker enligt en kundvalsmodell. Studierna avslutas med betygsättning 
av legitimerad kurslärare.

Skolinspektionen granskade Vallentuna kommun som huvudman för vuxenutbildningen i den 
regelbundna tillsynen, vårterminen 2018. I tillsynen framkom att Vallentuna kommun som 
huvudman för vuxenutbildning uppfyller författningarnas krav och att tillsynen därmed avslutades.

Februari 2019 var det totalt 468 studerande från Vallentuna kommun som studerade inom 
vuxenutbildningen. Fördelning mellan olika studieformer för 2018 såg ut enligt tabell 1.

Tabell 1. Antal kursdeltagare 2018

Verksamhet Antal kursdeltagare 2018, siffror 
inom parentes 2017

Andel godkända betyg, siffror 
inom parentes 2017

Kommunal vuxenutbildning, 
grundläggande nivå

43 (68) 854 (472)

Kommunal vuxenutbildning, 
gymnasial nivå

346 (286) 6038 (2724)

Utbildning i svenska för 
invandrare (sfi)

280 (139) 1089 (598)

Det har skett en stor ökning av antalet studerande inom vuxenutbildningen. Det totala antalet 
godkända betyg har ökat för alla tre verksamheterna sedan 2017. KCNO konstaterar att antalet 
nyanlända fortfarande är högt och att deras utbildningsbehov är omfattande.

Tabell 2. Gymnasial vuxenutbildning, andel betyg med godkända resultat

Kommun Delår 1 2015 2016 2017 2018 Antal betyg 
2017

Vallentuna 86 81 82 84 702

Kunskaps-
centrum 
Nordost

85 81 84 83 3324 (2724 
godkända)

När det gäller den grundläggande vuxenutbildningen har 84 procent av Vallentunas elever 
godkända resultat 2018. Detta ligger över det totala målet för hela KCNO på 80 procent. Resultaten 
per anordnare är höga och majoriteten av dessa når målnivån. Det är relativt få betyg, totalt 161 
betyg för Vallentunas elever.

Tabell 3. Grundläggande vuxenutbildning, andel betyg med godkända resultat

Kommun 2014/15 2015/16 2017 2018 Antal betyg 
2018 (2017)

Vallentuna 92 84 87 84 161 (109)
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Tabell 3. Grundläggande vuxenutbildning, andel betyg med godkända resultat

Kunskapscentrum 
Nordost

95 90 87 83 1034 (561) 854 
(472) 
godkända

84 procent av Vallentunas elever som läser inom den gymnasiala vuxenutbildningen får godkända 
betyg. Antalet betyg har ökat och KCNO konstaterar att det har skett en mycket stor ökning av 
antalet studerande inom vuxenutbildningen sedan 2017. En mängd verksamhetsuppföljningar har 
skett för att förbättra leverantörernas pedagogiska insatser. Samtidigt har dock många leverantörer 
tillkommit under 2018 som kan påverka resultaten. Betygssnittet är gott när det gäller yrkeskurser 
och det ämne som har lägst andel godkända betyg är matematik. I analysen står också att 
distanskurser innebär en utmaning, dessa har generellt lägre betygssnitt än reguljära kurser i 
klassrum. Vägledarna inom KCNO har arbetat för att eleverna ska börja på rätt utbildning/kurs och 
de har kontrollerat elevernas förutsättningar att klara studierna. Ytterligare uppföljning behövs för 
att se om det är pedagogiska eller metodiska åtgärder som behövs hos de leverantörer som har 
sämre resultat.

Tabell 4. Sfi, svenska för invandrare, antal betyg, betygsfördelning per kurs 2018

Kurs A B C D E F Total 
(2017)

Procent 
av alla 
betyg 
(ca)

1A 13 32 26 19 9 99 (44) 9 %

1 B 1 1 5 9 24 5 45 (19) 4 %

1 C 2 1 5 8 (4) 1 %

1 D 1 1 1 3 (1) 1 %

2 B 8 26 31 62 106 233 (122) 21 %

2 C 3 7 26 31 90 2 159 (86) 14 %

2 D 1 10 21 21 64 117 (60) 11 %

3 C 15 52 59 52 66 2 246 (152) 22 %

3 D 9 43 46 36 55 186 (111) 17 %

50 173 216 230 420 10 1099(599)

Antalet timmar per kurs är anpassad till elevernas studiebakgrund och de kunskaper som finns 
kring antal timmar som krävs per kurs. Timfördelningen per kurs regleras genom avtal. 
Betygsskalan omfattar A-F och alla elever ska i princip lämna sfi med godkända betyg, detta innebär 
att betyget F sällan används. Totalt avslutar 99 procent av eleverna sfi med godkända betyg. Den 
vanligaste betygsnivån är E, 38 procent, och minst frekvent är betyget A, 5 procent. Den vanligaste 
kursen är kurs 3 C med 22 procent av alla betyg.

Elevgenomströmningen är det övergripande kommunala målet för sfi, eleverna ska få 
förutsättningar till sysselsättning och egen försörjning. Under 2018 har flera projekt pågått för att 
hitta effektiva vägar till sysselsättning, sfi kurser är en del av dessa projekt. Exempelvis har 
utbildningspaket skapats som innehåller en kombination av sfi och yrkesutbildning via 
arbetsmarknadsutbildningar.
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Fler och växande Vallentunaföretag

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

 Arbete pågår

För att utbildningsnämndens verksamheter ska bidra till måluppfyllelse för det 
kommungemensamma målet att Vallentuna kommun ska skapa goda förutsättningar för att 
människor och företag i gemenskap ska kunna växa betyder det för utbildningsnämnden bland 
annat att Vallentuna gymnasium kontinuerligt ska utveckla samarbete med företag, organisationer 
och föreningar samt institutioner inom högre utbildning. Utbildningsnämnden har genom 
Vallentuna gymnasium ett internationellt samarbete med Butler University som skapar 
förutsättningar för både personal och elever att få erfarenhet utanför Sveriges gränser. Utbytet har 
utökats och involverar nu även ett samarbete med Uppsala universitet. Genom samarbete mellan 
gymnasiets utbildning i barn- och fritid och kommunala förskolans verksamhet har 
utbildningsnämnden även skapat lokala samarbeten som främjar elevernas lärande och tillgång till 
erfarenhet på arbetsmarknaden. Målet betyder även att utbildningsnämnden ska verka för att fler 
elever har förutsättningar att starta eget företag. För elever på handels-, bygg- och 
ekonomiprogrammet på Vallentuna gymnasium ingår det i utbildningen att starta driva och 
avveckla ett ung företagsamhets (UF) företag, utbildningen ger eleverna stöd genom processen och 
ger eleverna verktyg för och erfarenhet i hur ett företag drivs. Under sommaren 2019 erbjöd 
utbildningsnämnden via sommarjobb ungdomar i kommunen möjlighet att prova på hur det är att 
driva eget företag i samarbete med Rookie Startup.

För att bidra till det kommungemensamma målet arbetar utbildningsnämnden även för att elever 
på Vallentuna gymnasium och inom vuxenutbildningen ska ges ökade möjligheter för inträde på 
arbetsmarknaden. Det har skett en positiv utveckling i detta arbete men resultaten för 
genomströmning på gymnasiet och andelen som tar examen samt genomsnittlig meritpoäng 
behöver öka och fler alternativa vägar till arbetsmarknaden för elever behöver utformas för att ge 
eleverna goda förutsättningar till vidare studier och anställningsbarhet och därmed bidra till det 
kommungemensamma målet i högre utsträckning.

 

Nämndens mål:
Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentuna 
gymnasium kontinuerligt utveckla samarbetet med företag, 
organisationer och föreningar samt institutioner inom högre 
utbildning.

 Målet är uppfyllt

Samlad bedömning måluppfyllelse nämndmålet

Under året har arbetet med att utveckla elevers entreprenöriella förmåga påbörjats för att nå målet 
om att tillsammans med Vallentuna gymnasium kontinuerligt utveckla samarbetet med företag, 
organisationer och föreningar samt institutioner inom högre utbildning. Internationella utbytena 
har under året utökats så att fler lärare är delaktiga och samverkan mellan barn- och 
fritidsprogrammet och kommunens förskolor har startats upp. Arbetet kring dessa aktiviteter löper 
på enligt plan och genom utökat samarbete både lokalt och med lärosäten i Sverige och 
internationellt kan målet ses som uppfyllt.

 

Utveckla elevernas entreprenöriella förmåga

Vallentuna gymnasium har under 2019 beviljats statsbidrag för arbetet med att utveckla elevernas 
entreprenöriella förmåga. Inom ramen för detta har gymnasiet under hösten genomfört ett 
halvdagsseminarium om grönt och hållbart entreprenörskap i samarbete med Södertörns högskola. 
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Gymnasiet har påbörjat planeringen och enligt planen kommer i första hand klasser inom de 
samhällsvetenskapliga-, ekonomi- och handelsprogrammen att delta i satsningen i samverkan med 
kommunens näringslivsstrateg. Deltagande klasser kommer att knytas ihop med ett antal mindre 
lokala företag som har tackat ja till att ingå. Syftet för eleverna är att få öva på moment av 
utbildningen med ett riktigt företag och för företaget ifråga att få hjälp att ta fram material som de 
kan använda i exempelvis marknadsföringssyfte.

 

Samarbetsprojekt "Ung på väg"

2017 startade barn- och ungdomsförvaltningen tillsammans med arbetsmarknadsavdelningen 
projektet ”Ung på väg” med syfte att samla så många viktiga vuxna som möjligt samtidigt så att en 
ung i behov av hjälp inte behöver träffa alla aktörer en och en olika dagar. Projektet innebär också 
att flera instanser kan samverka närmare och att alla kan få informations- och erfarenhetsutbyte 
kontinuerligt.

Under hösten 2019 har ungdomar kunnat komma på bokade besök eller på drop-in en eftermiddag i 
veckan. Sista veckan i månaden har det även funnits möjlighet att träffa personal från kommunala 
vuxenutbildningen, öppenvården och Vallentuna arbetscoachning. Månadsmöten annonseras av 
kommunikationsavdelningen och vägledare skickar riktade kallelser till målgruppen. I slutet av året 
inleddes deltagande i Sveriges kommuner och regioners (SKR) "Utvecklingsprogram för fullföljd 
utbildning". Målgruppen kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och Vallentuna gymnasium bildar en 
gemensam enhet och tillsammans med tre grundskolor i kommunen genomförs projektet under 
våren 2020. Ett tätare samarbete med socialförvaltningen har inletts 2019 för att få tillgång till fler 
aktiviteter för de som står långt ifrån arbetsmarknaden. SF gick i oktober med i 
samordningsförbundets MIA-projekt och Ung på Väg har i december beviljats att vara med i MIA-
projektet med start juni 2020 till juni 2022.

Nämndens mål:
Barn- och ungdomsförvaltningen ska genom KCNO och genom 
samverkan med Vallentuna arbetscoachning (VAC) bidra till regionens 
kompetensförsörjning och samtidigt ge möjligheter till inträde på 
arbetsmarknaden för fler.

 Arbete pågår

Samlad bedömning måluppfyllelse nämndmålet

Under året har ett par aktiviteter påbörjats för att nå målet om att genom KCNO och genom 
samverkan med Vallentuna arbetscoachning (VAC) bidra till regionens kompetensförsörjning och 
samtidigt ge möjligheter till inträde på arbetsmarknaden för fler. Arbetet kring dessa aktiviteter 
löper delvis på enligt plan. Mot bakgrund av att förvaltningens ambition var att ha kommit längre i 
arbetet med dessa aktiviteter är bedömningen att målet inte kan anses vara uppfyllt utan att arbete 
pågår.

 

Aktiviteter för att ge fler ungdomar möjlighet till inträde på arbetsmarknaden
Förvaltningen har samverkat för att KCNO ska skapa ett antal utbildningspaket som innehåller en 
kombination av sfi och yrkesutbildning via arbetsmarknadsutbildningar. Detta är en insats för att 
möta den ökade efterfrågan av den här typen av kombinerad yrkesutbildning och sfi. I första hand 
omfattar denna insats elever som har fått uppehållstillstånd genom gymnasielagen. Men även elever 
som har permanent uppehållstillstånd kan omfattas av insatsen. De första utbildningarna startade i 
maj.

Vallentuna gymnasium har under våren genomfört en kompetensutvecklingsinsats i syfte att höja 
andelen elever som tar sig in på arbetsmarknaden direkt efter avslutat introduktionsprogram. 
Insatsen har riktats mot lärare som undervisar på individuellt alternativ och yrkesintroduktion samt 
studie- och yrkesvägledare. Elever som går på programmen ges möjlighet att till större del 
genomföra utbildningen på praktikplatser med syfte att eleverna ska få prova på olika yrken inom 
olika yrkesområden under sin studietid och därigenom öka anställningsbarheten efter avslutade 
studier.
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Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar gäller för ungdomar som har fullgjort sin skolplikt 
men inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i 
gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Arbetet med KAA prioriteras i 
huvudsak utifrån ålder och därefter utifrån generellt behov.

Tabellen nedan redovisar de nyckeltal förvaltningen presenterar för nämnden. Siffrorna är en 
ögonblicksbild av hur det ser ut vid ett exakt datum.

 Oktober 2018 December 2019

Män Kvinnor Män Kvinnor

Hur många omfattas 
av KAA?

60 47 44 54

Hur många av dessa 
går i grundskolan?

15 9 19 9

Hur många går på ett 
introduktionsprogram?

103 53 58 43

Hur många har 
förvaltningen nått?

34 27 64

Hur många av dessa 
har fullföljt ett 
nationellt program?

25 21 15 14

Hur många har 
förvaltningen hjälpt 
som inte kan 
registreras?

5 9

Hur många som avböjt 
hjälp?

7 5 2 1

Hur många har skrivits 
in?

19 24

Hur många har skrivits 
ut?

17 16 2 6

Barn- och ungdomsförvaltningen har strukturerade rutiner för att arbeta med olika målgrupper. 
Från juni månad ges ett stöd för de yngsta ungdomar att komma in på ett program, stöttar de som 
är osäkra, som inte fått plats samt ger stöd i att söka fler alternativ. Vid höstterminens start finns 
stöd på plats samt säkerställs det att alla har en plats och vid behov hjälp för de som behöver byta 
skola.

I mitten på september fylls register på med de som hoppat av ett program, tagit studieuppehåll, de 
med gymnasieintyg från introduktionsprogram och de med studiebevis från nationellt program. 
Förvaltningen kontaktar då alla, i första hand via mobil samt via brev, och kallar till drop-in för 
vägledning. Under november påbörjas hembesök till de som inte kunnat nås och förvaltningen följer 
under året löpande upp vad de unga gör och om de vill ha hjälp. Stöd och hjälp via KAA är frivilligt 
att ta emot. Alla ska veta om att stödet finns och hur man går tillväga för att få det. Vill en ungdom 
inte ha hjälp så återkommer erbjudandet inom ett visst intervall. Detta avgörs av ålder och vilken 
sysselsättning individen har istället för gymnasiestudier.

Under våren 2019 ansökte utbildningsnämnden via samordningsförbundet Södra Roslagen om 
medel för att utveckla verksamheten. Målet är att tillsammans med Vallentunas grannkommuner få 
till en del gemensamma stödinsatser. Inom samordningsförbundet finns redan ett projekt ”MIA” för 
lite äldre personer. Då det stod klart att MIA-projektet skulle förlängas och kunna inkludera 
målgruppen KAA ändrades ansökan till att gälla MIA. I december blev det klart att kommunen 
kommer att ingå från maj 2020 fram till sommaren 2022.
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Närmare till allt

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

 Målet är uppfyllt

För att bidra till detta kommungemensamma mål arbetar utbildningsnämnden för att kunna 
erbjuda en attraktiv utbildning för den växande elevgruppen av gymnasieelever genom att erbjuda 
nationella och internationella utbyten och samarbeten. Utbildningsnämnden har idag dessa 
möjligheter på Vallentuna gymnasium och samarbetet har även utökats. När det gäller studerande 
på vuxenutbildningen handlar det om att erbjuda utbildningar som eleverna efterfrågar och där 
möjligheter till anställning finns. De allra flesta elever inom vuxenutbildningen vill ha en examen 
för att kunna studera vidare. För de elever som vill studera yrkesutbildning kan vi idag erbjuda stort 
utbud där det finns anställningsbehov.

Utbildningsnämnden arbetar, utöver att skapa en god skolverksamhet i egen regi, för att skapa goda 
förutsättningar till fristående aktörer att etablera sig i kommunen och på så sätt öka valmöjligheten 
till gymnasieutbildning i kommunen. Nämnden jobbar aktivt för att få fristående aktörer att 
etablera sig i Vallentuna kommun. Under 2019 har nämnden fört dialog med en fristående aktör 
som visat stort intresse för att etablera ett gymnasium med inriktning mot teknikprogrammen. För 
att möjliggöra en etablering av fristående aktörer ser vi över utbudet av lokaler i kommunen 
tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen. Utbildningsnämnden kan utifrån det med sitt 
arbete ses bidra till Vallentuna som en växande storstadsregion.

 

Nämndens mål:
Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentuna 
gymnasium kontinuerligt arbeta för att underlätta nationella och 
internationella samarbeten till nytta för så många individer som 
möjligt.

 Målet är uppfyllt

Samlad bedömning måluppfyllelse nämndmålet

Under året har arbetet fortsatt för att nå målet om att tillsammans med Vallentuna gymnasium 
kontinuerligt arbeta för att underlätta nationella och internationella samarbeten till nytta för så 
många individer som möjligt. Fokus har varit på internationella samarbeten. Arbetet löper på enligt 
plan och bedömningen är därför att förväntad effekt för perioden är uppnådd och målet kan ses som 
uppfyllt.

 

Befolkningsprognos

Antalet elever i åldrarna 16 till 18 år kommer enligt prognosen att uppgå till 1 596 stycken år 2029 
jämfört med 1 297 stycken den 31 december 2018. Den kraftiga ökningen är inte unik för Vallentuna 
utan har sin motsvarighet i hela regionen. Inom den regionala samverkansorganisationen, 
Storsthlm, prognostiseras en generell brist på tillgång till gymnasieplatser. För Vallentuna innebär 
det ett behov av att se över tillgången på platser för att vid behov kunna erbjuda fler.

 

Följa upp Vallentuna gymnasiums arbete med att formalisera och fördjupa samarbeten med 
skolor och lärosäten utomlands

Vallentuna gymnasium arbetar kontinuerligt med internationalisering som är en del av 
utbildningen på alla program. Arbetet bedöms som väl förankrat i utbildningen på de 
högskoleförberedande programmen och utökning till yrkesprogrammen planeras.
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Studieresor och utbyten ingår i planering inför varje läsår och en ämnesövergripande samverkan 
sker. Det finns en tydlig koppling till kursplaner och mål för utbildningen.

Under vårterminen 2019 har elever i årskurs 1 på det samhällsvetenskapliga programmet och 
ekonomiprogrammet deltagit i ett utbyte med en skola i Spanien och utbytet fortsätter i årskurs 2. 
Elever i årskurs 3 på dessa program har under läsåret deltagit i en studieresa till Krakow. I resan 
ingick bland annat ett besök till Auschwitz där eleverna fick möjlighet till fördjupad förståelse och 
kunskap om förintelsen och de brott mot mänskligheten som den innebar.

I fördjupningskursen engelska 7 ingår en studieresa till Dublin som genomfördes under 
vårterminen 2019. Kursen är uppbyggd kring resan med examinationer och litteraturstudier. Syftet 
är att fördjupa elevernas kunskaper i engelska och öka kulturell förståelse. I samband med resan har 
kontakter etablerats med Irländska ambassaden.

Sedan tre år tillbaka har ett nära samarbete etablerats mellan gymnasiet och lärarutbildningen på 
Butler University, Indiana, USA. Under läsåret 2018-2019 instiftades även ett stipendium som 
möjliggjorde att två elever, efter uppsatsskrivande och intervjuer, valdes ut att representera 
gymnasiet och Vallentuna vid en resa till Butler University. De utvalda eleverna genomförde 
tillsammans med sin lärare resan i mars och bodde då i amerikanska värdfamiljer och deltog i 
skolans arbete samt byggde nätverk med studenter och lärare. Bland annat höll eleverna en 
föreläsning för studenter och personal där de berättade om sin bakgrund, sina framtidsplaner och 
drömmar under rubriken ”Vallentuna Voices”.

Samarbetet med Butler University utvidgades under våren till att även gälla lärarutbildningen på 
Uppsala Universitet och ett studentutbyte har skett mellan de båda lärosätena under våren 2019. 
Dessutom tog gymnasiet emot en grupp övriga studenter från Butler University som var i Europa för 
att studera olika välfärdssystem inom ramen för sin utbildning. Både lärare och elever på 
Vallentuna gymnasium deltog i planeringen och genomförandet av detta studentutbyte.

Fler lärare på Vallentuna gymnasium kommer vara delaktiga i de internationella utbytena under 
läsåret 2019-2020, vilket ökar kompetensen hos fler lärare samt gör aktiviteterna mer långsiktigt 
hållbara.

Nämndens mål:
Barn- och ungdomsförvaltningen ska inom vuxenutbildningen i 
samverkan erbjuda studieformer för största möjliga flexibilitet baserad 
på den studerandes behov.

 Målet är uppfyllt

Samlad bedömning måluppfyllelse nämndmålet

Under perioden har förvaltningen fortsatt att bevaka arbetet med att säkerställa att 
vuxenutbildningen är så flexibel som möjligt. Mot bakgrund av det arbete som bedrivs inom KCNO 
och auktorisationsprocessen är bedömningen att målet är uppfyllt.

 

Auktorisationsprocessen

Kunskapscentrum Nordost, KCNO, har slutfört och beslutat om en auktorisationsförfarande för SFI, 
svenska för invandrare. Auktorisation för SFI gäller från och med första januari 2019, sedan tidigare 
gäller auktorisation för övriga delar inom vuxenutbildningen. Auktorisationsförfarandet sker inom 
ramen för det samarbetet som finns mellan kommuner i nordost gällande vuxenutbildning.

God ekonomisk hushållning

Kommungemensamt mål:
Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt.

 Målet är uppfyllt
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Utbildningsnämnden har varit försiktig med kostnader och inköp under 2019 på grund av en 
underskottsprognos för gymnasieskolpengen. Inom vuxenutbildningen har efterfrågan på 
utbildningsplatser ökat som en följd av migrationen. Det medför ökade kostnader, men i stor 
utsträckning finansieras dessa med statsbidrag.

Ett samlat underskott har redovisats i bokslutet, men den budgetpost som visar underskott är 
gymnasieskolpengen och är något varken nämnd eller förvaltning styr över och således bedöms 
nämnden uppfylla målet om att bedriva verksamheten kostnadseffektivt.

Nämndens mål:
Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt.

 Arbete pågår

Samlad bedömning måluppfyllelse nämndmålet under perioden
Under 2019 har det pågått ett arbete för att nå målet om att verksamheterna ska bedrivas 
kostnadseffektivt. Den nya stödorganisationen har löpande setts över och samverkan med 
gymnasiet utvecklats. Utfallet visar på underskott för resultatenheten samt ett överskott på den 
ramtilldelning nämnden fått. Målet kan därför bedömas endast delvis uppfyllt.

 

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 och inköpssamordnare

Kommunen har fattat ett beslut om att det på alla förvaltningar endast ska finnas ett fåtal behöriga 
beställare. Dessa personer ska även ha gått en utbildning om vad det innebär att ha rollen som 
behörig beställare. Syftet är att säkerställa att varje förvaltning använder avtalade leverantörer och 
därmed rätt priser vid varje inköp. Detta leder också till en minskad administration då antalet 
leverantörer begränsas. På barn- och ungdomsförvaltningen pågår implementeringen och de 
verksamheter som återstår att utbilda är förskolorna och funktioner på förvaltningen
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Styrkort

Analys - Kund/Invånare

Enkätsvar Vallentuna gymnasium åk 2 Helår 
2019

Helår 
2018

Helår 
2017

Jag känner mig trygg på min skola 80 % 57 % 94 %

Det är arbetsro på mina lektioner 37 % 25 % 67 %

Undervisningen motiverar mig till att vilja lära mig mera 31 % 37 % 64 %

Mina lärare är kunniga i sina ämnen 83 % 68 % 92 %

Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för 
att uppnå de olika betygen 65 % 52 % 88 %

Mina synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola 30 % 29 % 70 %

Jag kan rekommendera mitt gymnasieprogram till 
andra elever 68 % 66 % 87 %

Jag kan rekommendera min skola till andra elever 54 % 53 % 83 %

Enkätsvar vuxenutbildning och SFI

Andel studerande inom vuxenutbildning, 
grundläggande och gymnasial som kan rekommendera 
sin skola

u.s. 80 % 88 %

Andel studerande inom SFI som kan rekommendera sin 
skola u.s. 86 % 84 %

U.s. innebär att statistik för helåret presenteras tertialrapport 1 2020

Kommentar

Enkät gymnasieskolan årskurs 2

Storsthlm genomför varje vår en enkätundersökning med elever i gymnasieskolan årskurs 2. 
Enkäten innehåller drygt tjugo frågor fördelade på fem områden: trygghet och trivsel, lärande, 
inflytande, utbildningsval - framtida arbetsliv och helhetsomdöme. Eleverna har svarat på en 
femgradig skala där 1-2 är negativt, 3 är neutralt och 4-5 är positivt. I redovisningen nedan avses 
andelen som är positiva/instämmer. I årets undersökning svarade 71 elever på Vallentuna 
gymnasium vilket motsvarar 85 procent. Föregående år var svarsfrekvensen 95 procent och året 
dessförinnan svarade 92 procent.

I jämförelse med förra årets enkät har utfallet förbättrats för flera påståenden. Exempelvis 
instämmer 80 procent av de svarande i årets undersökning att de känner sig trygga på sin skola, i 
föregående års undersökning var det 57 procent. Två andra resultat som har förbättrats stort i 
jämförelse med föregående år rör lärarnas kommunikation med eleverna gällande kunskapskraven. 
Eleverna upplever i större utsträckning att lärarna informerar dem under kursens gång hur de ligger 
till samt att lärarna hjälper dem att förstå vad de ska göra för att förbättra sina studieresultat. Dessa 
resultat för Vallentuna gymnasium ligger även över genomsnittet för Stockholms län. I årets 
undersökning har även resultatet för studiero förbättrats men ligger fortsatt på en låg nivå och 
under genomsnittet. Av de svarande på Vallentuna gymnasium instämmer 37 procent i att de har 
arbetsro på lektionerna, år 2018 var det 25 procent. Genomsnittet för Stockholms län är 49 procent i 
årets undersökning.

Sett till de olika områdena i enkäten så är resultatet lägst för "inflytande" i årets undersökning. I 
området ingår tre frågor som handlar om eleverna får vara med och påverka innehållet i 
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undervisningen eller påverka hur de arbetar under lektionerna och om elevernas synpunkter tas 
tillvara på ett bra sätt på skolan. Cirka 30 procent av de svarande instämmer i dessa påståenden. 
Eleverna på bygg- och anläggningsprogrammet är mer positiva än övriga program och eleverna på 
fordons- och transportprogrammet är mer negativa. Dock är det bara fem elever på fordons- och 
transportprogrammet i den aktuella årskursen vilket gör att varje enskilt svar får stor procentuell 
påverkan.

På Vallentuna gymnasium instämmer 68 procent av de svarande i årskurs 2 att de kan 
rekommendera sitt program och 54 procent i att de kan rekommendera sin skola till andra elever. 
Det är i höjd med föregående års resultat. När det gäller att rekommendera sitt program ligger 
resultaten för respektive program runt genomsnittet med undantag för fordons- och 
transportprogrammet som ligger lägre (som nämndes tidigare är detta en liten grupp). På handels- 
och administrationsprogrammet samt på ekonomiprogrammet är det en högre andel som kan 
rekommendera sin skola jämfört med övriga program då 62 respektive 63 procent på dessa program 
instämmer i påståendet.

Vallentuna gymnasium använder enkätresultaten som ett underlag för verksamhetsutveckling. 
Under nämndens mål "Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentuna 
gymnasium arbeta för att gymnasiet ska vara en attraktiv skola för regionens elever och lärare" går 
det att läsa mer om det arbete som bedrivs utifrån enkätsvaren.

Enkätsvar vuxenutbildning och SFI

Under nämndens mål "Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar i samverkan för att en attraktiv 
vuxenutbildning bedrivs för regionens elever och lärare" går det att läsa mer om enkätsvaren 
gällande vuxenutbildning och SFI.

Analys - Verksamhet

 Helår 
2019

Helår 
2018

Helår 
2017

Antal elever i Vallentuna gymnasium 342 353 324

- varav folkbokförda i andra kommuner 94 95 97

Andel förstahandssökande till Vallentuna gymnasium 7 % 11 % 9 %

Andel elever med yrkesexamen i åk 3 96 % 81 % 77 %

Andel elever med examen från högskoleförberedande 
program i åk 3 73 % 79 % 74 %

Genomsnittlig betygspoäng åk 3 yrkesprogram 
(examen eller studiebevis) 13,0 12,9 12,3

Genomsnittlig betygspoäng åk 3, yrkesprogram 
(examen) 13,1 14,0 13,5

Genomsnittlig betygspoäng åk 3, 
högskoleförberedande program (examen eller 
studiebevis)

12,1 12,1 12,0

Genomsnittlig betygspoäng åk 3, 
högskoleförberedande program (examen) 13,3 12,9 13,3

Andel heltidstjänster med pedagogisk 
högskoleexamen, Vallentuna gymnasium 81 % 81 % 86 %

Andel studerande inom grundläggande 
vuxenutbildningen med godkända kursbetyg u.s. 84 % 87 %

Andel studerande inom gymnasiala vuxenutbildningen 
med godkända kursbetyg u.s. 84 % 82 %

Andel av kommuninvånarna i åldern 16-20 år som 
deltar i organiserad verksamhet (studerar, arbetar eller 

u.s. u.s. 87 %
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 Helår 
2019

Helår 
2018

Helår 
2017

har praktikplats)

Fotnot: Genomsnittlig betygspoäng avser elever med examen eller studiebevis.
Med uppgift saknas (u.s.) avses att statistik för helåret presenteras av KCNO i deras helårsrapport som är försenad och 
publiceras i mars. Siffror för helåret presenteras därför i tertialrapport 1.

Kommentar

Betyg avgångselever vårterminen 2019

Enligt Skolverkets officiella statistik var det 52 avgångselever på Vallentuna gymnasium våren 2019. 
Av de 26 eleverna som hade gått på ett yrkesprogram var det 96 procent som tog examen. Bland de 
26 elever som gick på ett högskoleförberedande program var det 73 procent som tog examen. Den 
genomsnittliga betygspoängen var 13,0 för de som gick ett yrkesprogram och för de 
högskoleförberedande programmen var genomsnittet 12,1. För yrkesprogrammen har andelen med 
examen ökat de senaste fyra åren. Den genomsnittliga betygspoängen för yrkesprogrammen har 
2019 minskat från föregående tre år trots att andelen med examen fortsatt att öka. Eftersom det är 
få elever får varje individ dock stort genomslag på statistiken och det är naturligt att siffrorna 
varierar mellan åren.

Tabell: Studieresultat för avgångselever vid Vallentuna gymnasium år 2016-2019

Vallentuna 
gymnasium

Nationella 
program 
totalt

Yrkesprogram Högskoleförberedande program

Antal 
elever

Antal 
elever

Andel 
med 
examen

Genomsnittlig 
poäng för de 
med examen

Antal 
elever

Andel 
med 
examen

Genomsnittlig 
poäng för de 
med examen

VT 2019 52 26 96 % 13,1 26 73 % 13,3

VT-2018 45 26 81 % 14,0 19 79 % 12,9

VT-2017 74 39 77 % 13,5 35 74 % 13,3

VT-2016 74 37 68 % 13,1 37 78 % 13,7

Källa: Skolverket

 

Sökande och antagna till höstterminen 2019

Av de sökande som är folkbokförda i Vallentuna så sökte sig sextio procent till gymnasium i Täby 
kommun. Populärast var Tibble gymnasium följt av Åva och Täby Enskilda gymnasium (TEG). 
Vallentuna gymnasium var det fjärde populäraste valet. Att gymnasier i Täby är de tre populäraste 
valen följer samma mönster som tidigare år. Till skillnad mot tidigare år har en större andel elever 
sökt sig till Åva gymnasium. Andelen som sökte till Vallentuna gymnasium i årets första sökomgång 
är på samma nivå som första sökomgången inför läsåret 2016-2017. Flest sökte till 
samhällsvetenskapsprogrammet följt av ekonomiprogrammet och teknikprogrammet. Till de fem 
populäraste programmen sökte sig cirka 70 procent av eleverna. Det är samma fem program som 
har varit populärast de senaste åren.

Totalt var det 47 sökande till Vallentuna gymnasium oavsett elevens folkbokföringsort. Av dessa var 
det 36 pojkar och 11 flickor. Flest elever har sökt till fordons- och transportprogrammet där det är 15 
förstahandssökande. Näst populärast var handel- och administrationsprogrammet med åtta 
förstahandssökande följt av bygg-och anläggningsprogrammet samt samhällsvetenskapliga 
programmet med sex förstahandssökande vardera. Förra året var det 76 förstahandssökande till 
Vallentuna gymnasium och då var bygg- och anläggningsprogrammet populärast följt av 
samhällsvetenskapsprogrammet.

Statistik från gymnasieantagningen visar att det är 91 elever antagna till Vallentuna gymnasium 
hösten 2019. Flest är antagna till samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning 
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beteendevetenskap följt av ekonomiprogrammet och fordons- och transportprogrammet. Antalet 
elever ändras alltid vid terminsstart och en period framåt. Hur många som faktiskt går på 
Vallentuna gymnasium och i vilka program kan ses först en bit in på terminen.

Tabell: Slutlig antagning till Vallentuna gymnasium läsåret 2019-20

 Antal antagna

Samhällsvetenskapsprogrammet inr 
beteendevetenskap, psykologisk profil

18

Ekonomiprogrammet inr ekonomi, profil 
internationell ekonomi

14

Fordons- och transportprogrammet 14

Samhällsvetenskapsprogrammet inr 
samhällsvetenskap, internationell profil

13

Handel- och administrationsprogrammet inr handel 
och service

12

Programinriktat val* 10

Bygg- och anläggningsprogrammet 3

Barn- och fritidsprogrammet inr pedagogiskt 
arbete, lärling

3

Barn- och fritidsprogrammet inr fritid och hälsa, 
lärling

2

Barn- och fritidsprogrammet inr socialt arbete, 
lärling

2

 

Källa: Gymnasieantagningen

*Programinriktat val är till för de elever som saknar några betyg för behörighet till ett nationellt 
program. Syftet är att följa det nationella programmet samtidigt som eleven läser upp sin 
behörighet. På Vallentuna gymnasium är det elever antagna till programinriktat val mot bygg- och 
anläggning (2), barn- och fritid (2), ekonomi (1), fordons- och transport (2), handel och 
administration (2) och samhällsvetenskap (1).

Examen inom tre år

Av de elever som började ett program på Vallentuna gymnasium år 2016 var det 53 procent, som 
avslutade med examen inom tre år. I riket var motsvarande andel 66 procent. För de nationella 
programmen på Vallentuna gymnasium var det 70 procent som tog examen inom tre år, för 
högskoleförberedande programmen 62 procent och för yrkesprogrammen var det 80 procent.  För 
de elever som påbörjade ett program på Vallentuna gymnasium under perioden 2013-2016 ökade 
andelen som tagit examen inom tre år under 2018 från tidigare års nivå strax över 40 procent till 51 
procent. Resultatet för 2019 innebär att andelen som tar examen inom tre år har ökat ytterligare 
något från föregående år. Det är framför allt framför allt andelen elever på yrkesprogrammen som 
har ökat kraftigt sedan 2016.

Tabell: Andel elever på Vallentuna gymnasium som tog examen inom tre år med examensår 2016-
2019.

Examensår 2019 2018 2017 2016

Nationella program 70 % 68 % 61 % 57 %

Yrkesprogram 80 % 77 % 67 % 48 %

Högskoleförberedande 
program

62 % .. 57 % 64 %
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Examensår 2019 2018 2017 2016

Totalt 53 % 51 % 43 % 44 %

Källa: Skolverket. Två prickar betyder att uppgiften baseras på färre än tio elever och redovisas 
därför inte av Skolverket.

 

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Under nämndens mål "Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar i samverkan för att eleverna inom 
vuxenutbildningen ska ha en hög måluppfyllelse" går det att läsa mer om måluppfyllelsen för 
grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.

Personal vid Vallentuna gymnasium

Statistik från Skolverket visar att det var 29,4 heltidstjänster vid Vallentuna gymnasium läsåret 
2018-2019 och då ingår en heltidstjänst för en rektor. Av lärarna var det 80,6 procent som hade en 
pedagogisk högskoleexamen vilket är en minskning jämfört med tidigare år. Tidigare år har 
Vallentuna gymnasium haft en högre andel lärare med pedagogisk högskoleexamen än både 
Stockholms län och riket men är för läsåret 2018-2019 i nivå med dessa.

Diagram: Andel heltidsanställda med pedagogisk högskoleexamen i Vallentuna gymnasium, 
Stockholms län samt riket, läsåren 2014/15-2018/19.

Källa: Skolverket

Analys - Miljö

 Helår 
2019

Helår 
2018

Helår 
2017

Andel inköpta ekologiska livsmedel på kostenheten 26,8 % 30 % 23 %
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Kommentar

Analys - Ekonomi 

Sammanfattning

Utbildningsnämndens budget består av en budgetram omfattande 33,7 mnkr, en resultatenhet som 
är intäktsfinansierad samt en budget för gymnasieskolpeng som omfattar 139,9 mnkr. Den budget 
som ligger för gymnasieskolpengen är volymstyrd och baseras på befolkningsprognoser.

Det samlade resultatet för utbildningsnämnden är ett underskott om 1,2 mnkr.

Nämndens ram visar ett överskott om 3,4 mnkr

Vallentuna Gymnasium visar ett underskott om 0,3 mnkr.

Gymnasieskolpengen visar ett underskott om 4,3 mnkr.

 

(Mnkr)
Sparande 

i eget 
kapital

Budget 
2019

Avvikelse 
2019

Avvikelse 
2018

Avvikelse 
2017

Utbildningsnämnden 3,9 33,7 3,4 0,5 2,0

UN resultatenhet -3,2 0 -0,3 0,8 -2,0

Gymnasieskolpeng 139,9 -4,3 -1,9 -6,0

Kommentar

Driftsredovisning

Driftsredovisning nämndens verksamheter

Verksamh
et (mnkr)

Budget 
2019

Bokslut 
2019 %

Avvikelse 
mot 

budget

Budget 
2018

Bokslut 
2018 %

TOTALT

K -35,6 -35,7 100 % -0,1 -32,2 -34,1 106 %

I 1,9 5,5 287 % 3,6 0 2,4

N -33,7 -30,3 90 % 3,4 -32,2 -31,7 98 %

Nämnd och förvaltning

K -26,1 -23,7 91 % 2,4 -23,6 -25,2 107 %

I 0,4 0,3 74 % -0,1 0 0,3

N -25,7 -23,4 91 % 2,3 -23,6 -24,7 105 %

Huvudmannen (KCNO)

K -9,5 -12,0 126 % -2,5 -8,6 -8,9 103 %

I 1,5 5,2 344 % 3,7 0 2,0

N -8,0 -6,8 85 % 1,2 -8,6 -6,8 79 %
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Verksamh
et (mnkr)

Budget 
2019

Bokslut 
2019 %

Avvikelse 
mot 

budget

Budget 
2018

Bokslut 
2018 %

K

I

N

K

I

N

K

I

N

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto

Kommentar

Budgetramen för utbildningsnämndens fasta ram, inklusive Kunskapscentrum Nordost (KCNO), 
uppgår till 33,7 mnkr. Resultatet för den fasta ramen är ett överskott om 3,4 mnkr.

KCNO är ett samarbete mellan ett flertal kommuner i norrort med syfte att samordna 
vuxenutbildning. Statsbidragsprognosen sänktes inför hösten för KCNO men lägre kostnader gör 
ändå att ett överskott om 1,2 mnkr kan lämnas för hela verksamheten.

Kostnader för tilläggsbelopp, skolskjuts samt personalkostnader har varit lägre än budget och detta 
genererar ett delresultat på 2,2 mnkr.

UN resultatenhet

Verksamhet 
(mnkr)

Ing. 
värde 

sparande 
i eget 

kapital

Budget 
2019

Bokslut 
2019 % Avvikels

e 2019
Budget 

2018
Bokslut 

2018 %

662 Vallentuna gymnasium

K -49,1 -51,1 104 % -2,0 -46,9 -49,9 106 %

I 49,1 50,7 103 % 1,6 46,9 50,7 108 %

N -3,2 0 -0,3 -0,3 0 0,8

* K = kostnad, I = intäkt, N = netto

Kommentarer till avvikelse UN resultatenhet

Vallentuna Gymnasium har precis som tidigare år haft utmaningar kring kostnader för pedagogisk 
personal samt lokaler. Högre statsbidragsintäkter under hösten har hjälpt gymnasiet att höja 
kvaliteten och behålla befintlig personal. Gymnasiet har haft färre elever än budget, men framförallt 
ligger tappet på de programmen som ger hög ersättning.

Gymnasiet har under hösten inte kunnat ställa om i den takt som budgeten krävde vilket medför att 
Vallentuna gymnasium lämnar ett samlat underskott om 0,3 mnkr för 2019. Detta är en försämring 
mot 2018 års resultat.
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Gymnasieskolpeng summering

Mnkr Budget 
2019

Bokslut 
2019 % Avvikels

e 2019
Budget 

2018
Bokslut 

2018 %

Gymnasieskolpeng summering

K -144,5 -148,5 103 % -4,0 -140,0 -141,7 101 %

I 4,6 4,3 95 % -0,3 5,3 5,0 94 %

N -139,9 -144,2 103 % -4,3 -134,7 -136,6 101 %

* K = kostnad, I = intäkt, N = netto

Kommentarer till avvikelse gymnasieskolpeng

Budgetramen för gymnasieskolpengen uppgår till 139,9 mnkr. Gymnasieskolpeng betalas ut till 
folkbokförda elever som går i kommunens egen gymnasieskola samt till kommunala och fristående 
gymnasieskolor utanför kommunen. Vallentuna kommun är med i den gemensamma 
gymnasieregionen som kommunerna i Stockholms län och Håbo kommun med stöd av tidigare 
Kommunförbundet i Stockholms län (KSL), numera Storsthlm, har varit med och skapat. En årlig 
programprislista för de nationella programmen är gemensam för alla i samarbetet.

Prognosen har under året visat på underskott för helåret och utfallet går i linje med prognos. Det 
totala underskottet landar på 4,3 mnkr för 2019. Underskottet beror på fler elever än budgeterat 
samt minskade statsbidrag från migrationsverket.

 

 

 

 

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning, årligt anslag (mnkr)

Projekt Budget 2019 Bokslut 2019 % Avvikelse mot 
budget

Totalt (mnkr) 0,5 0,4 88 % 0,1

Årligt investeringsanslag 0,5 0,4 88 % 0,1

Kommentar

Vallentuna gymnasium har under 2019 investerat i en ny billift till fordon- och 
transportprogrammet samt uppdaterat klassrumsmiljön ytterligare med möbler och projektorer. 
Budgeten är i balans för verksamhetsåret 2019 med ett mindre överskott om 0,1 mnkr.

Investeringsredovisning, fleråriga projekt (mnkr)

 2019 Totalt, projekt

Projekt Budget Utfall Budget Utfall Prognos Klart 
år
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 2019 Totalt, projekt

Totalt (mnkr)

Kommentar

Analys - Medarbetare

Personal

Månadsavlönade medarbetare Helår 
2019

Helår 
2018

Helår 
2017

Antal anställda 53 59 62

Varav tillsvidareanställda 50 51 54

Antal årsarbetare 50,2 55 56,7

Medelålder 46,6 46,4 43,2

Medellön (tkr) 39,5 38,4 36,8

Medianlön (tkr) 39,7 38 36

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 66,6 % 65,9 % 69,7 %

Sjukfrånvaro fördelad på kön

Män 3,0 % 3,3 % 2,5 %

Kvinnor 5,3 % 8,2 % 10,1 %

Sjukfrånvaro fördelad på ålder

29 år och yngre 0,5 % 0,6 % 2,2 %

30 - 49 år 2,7 % 3,6 % 4,3 %

50 år och äldre 8,3 % 11,4 % 12,4 %

Samtliga 4,1 % 5,6 % 6,3 %

Personalomsättning

 Helår 
2019

Helår 
2018

Helår 
2017

Tillsvidareanställda medarbetare 9,8 % 25 % 6 %

Jämställdhet och mångfald

Månadsavlönade medarbetare Helår 
2019

Helår 
2018

Helår 
2017

Anställda, andel män 54 % 52 % 47 %
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Medarbetarenkät 2019

Område Kommunen totalt 
2019

Gymnasieskola 
2019

Kommunen totalt 
2018

Gymnasieskola 
2018

Motivation 81 79 80 79

Ledarskap 82 70 80 75

Styrning 80 68 79 73

HME 81 72 80 76

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.

Jämfört med helår 2018 har både det totala antalet medarbetare samt årsarbetare minskat något.

Personalomsättningen har minskat tydligt jämfört med helår 2018. Till skillnad från 2018 befinner 
sig verksamheten i en stabil period med få större förändringar.

Sjuktalen är markant lägre för de flesta jämförbara nyckeltal. 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.

Trots minskning av sjuktal och personalomsättning visar medarbetarenkäten ett försämrat resultat 
jämfört mot föregående år.


