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Inledning
Delårsrapport januari-augusti är en utförlig uppföljning innehållande måluppfyllelse, ekonomisk 
analys, prognos och personalredogörelse.
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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

Nämndens mål

Totalt antal: 9

Prognos mål helår uppnås: 5

Prognos mål helår uppnås delvis: 4

Prognos mål helår uppnås inte: 0

Strategiska inriktningar

Här växer människor och företag

Kommungemensamt mål: Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar.

 Målet är uppfyllt

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

Inom utbildningsnämndens ansvarsområde finns det flera pågående initiativ och arbeten för att 
bidra till en hållbarhet i kommunen utifrån sociala-, klimat- och miljöperspektiv. Genom att tidigt 
involvera elever i hållbarhetsfrågor lär de sig att ta ansvar för miljön och utveckla demokratiska 
värderingar för både nutid och framtid. Ett fokusområde för nämnden som bidrar till det 
kommungemensamma målet, är att långsiktigt arbeta för en hållbar miljö med verksamheter som 
bidrar till minskad klimatpåverkan och att öka andelen hållbara livsmedel i de offentliga måltider 
som produceras i utbildningsnämndens verksamheter.

Pågående arbete inom kost, miljö och folkhälsa har bidragit till att kommunen behåller sin ISO-
certifiering. Genom arbetet med livsmedel i kris och utveckling av trygghetspunkter vid höjd 
beredskap bidrar barn- och ungdomsnämnden till kommunens arbete för att Vallentuna ska vara 
långsiktigt hållbar. Barn- och ungdomsförvaltningens kostorganisation, med centralt styre och 
snabba beslutsled, kostenhetens medverkan i kommunens övergripande krisberedskapsarbete, det 
upphandlingsarbete som kommunen jobbat med under flera år med avtal med flera 
livsmedelsleverantörer och tillgång till lokalt producerade livsmedel samt det samarbete som sker 
med andra förvaltningar, lokalt näringsliv och lantbrukare ger motståndskraft i kris för kommunen. 
Under senare delen av 2019 har barn- och ungdomsförvaltningen påbörjat arbetet med att ta fram 
en kontinuitetsplanering för kostenhetens verksamheter i livsmedelsförsörjning i kris. Planen blev 
högaktuell under våren 2020 när coronapandemin var ett faktum. Kontinuitetsplaneringen ingår 
som en del i den övergripande planen för skolornas krishantering och kommer under hösten 2020 
finnas som en detaljerad plan på barn- och ungdomsförvaltningens kostenhet.

Barn- och ungdomsförvaltningens arbete med att ta fram en livsmedelsplan för 
livsmedelsförsörjning i kris övergripande för kommunen sker i samarbete med 
kommunledningskontoret och ska vara färdig för beslut i kommunstyrelsen under hösten 2020. 
Planen kommer beskriva kritiska beroenden som köken har för att kunna bedriva verksamhet även i 
kris. Beslut om fortsatt arbete med att bygga upp motståndskraft mot kris till exempel genom lager, 
reservaggregat, samordning av livsmedelsplan och nödvattenplan förväntas komma efter 
livsmedelsplanen beslutats.
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Nämndens mål: Utbildningsnämndens verksamheter ska arbeta för en långsiktig hållbar 
utveckling utifrån social hållbarhet

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

Beskrivning av målet:

Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov. För utbildningsnämndens verksamheter 
innebär detta att arbeta både utifrån ett nutida och ett framtida perspektiv vad gäller miljö, 
demokratiska värderingar och trygghetsfaktorer.

Dit når vi genom att arbeta för att;
- i utbildningen ha ett fokus på att öka kunskapen kring hållbarhetsfrågor
- främja möjligheter för elever och medarbetare i verksamheterna att öka sin kunskap så att det ger 
bättre förutsättningar att göra hållbara val vad gäller miljö, sociala och - demokratiska värderingar, 
framtida studier och yrken samt hälsa
- skapa förutsättningar för unga vuxna (16-24 åringar) i kommunen att vara i sysselsättning genom 
praktik, studier eller arbete

Målanalys och grund för bedömning:

Utbildningsnämnden arbetar för att skapa en trygg och socialt hållbar utbildning där elever ges 
förutsättningar för lärande och utveckling. Vallentuna gymnasium och vuxenutbildningen 
undersöker varje år hur eleverna upplever utbildningen utifrån trygghet och trivsel för att 
säkerställa att utbildningen håller hög kvalitet för eleverna.

Utbildningsnämnden har inte fått tillgång till årets resultat för upplevd trygghet och trivsel hos 
eleverna inom vuxenutbildningen från Kunskapscentrum Nordost (KCNO). Resultatet förväntas 
först vara tillgängligt till årets slut. Tidigare år har utfallet varit positivt med hög grad av upplevd 
trygghet och barn- och ungdomsförvaltningen har inte några indikationer på en förväntad avvikelse 
i årets resultat. Prognosen är därför att målet kommer att vara uppnått för helåret, medan 
bedömningen för perioden är att arbete pågår. Prognosen har i och med brist på aktuellt underlag 
låg säkerhet.

Coronapandemin innebar att gymnasieutbildningen genomfördes delar av vårterminen på distans 
vilket har skapat utmaningar kring trygghets- och hälsofaktorer när eleverna inte har varit på plats i 
skolmiljön. Årets resultat visar att upplevd trygghet hos eleverna minskat från föregående år och 
området är prioriterat för året när gymnasieutbildningen nu öppnar för undervisning i gymnasiets 
lokaler igen. Resultatet från elevenkäterna visar dock på flertalet andra områden där positiv 
utveckling skett och trots att bedömningen för perioden är att arbete pågår är prognosen att målet 
kommer vara uppnått vid årets slut.

Andra initiativ för att främja social hållbarhet, psykisk hälsa och goda skolmiljöer som beskrivs här 
nedan pågår och bidrar till nämndens mål och vägs in i den samlade målbedömningen.

Dans för hälsa

Forskning visar att den psykiska ohälsan hos ungdomar har ökat de senaste decennierna. Flickor ses 
vara mer utsatta än pojkar med högre grad av skattad nedstämdhet, magont, huvudvärk och andra 
stressrelaterade symtom. ”Dans för hälsa” är en randomiserad kontrollerad studie gjord vid Örebro 
universitet som undersökte hälsoeffekten och kostnadseffektiviteten i att komplettera elevhälsa med 
dans för flickor 13 till 18 år med stressrelaterad psykisk ohälsa. Resultatet visade att dansgruppen 
jämfört med kontrollgruppen ökade sin självskattade hälsa och minskade somatiska och 
emotionella symtom. Kvalitativa analyser visade att det centrala i upplevelsen var en fristad från 
stress, stödjande gemenskap, glädje och energi, ökad acceptans och kroppsförankrad självtillit. 
Dansprojektets metod har sedan publikationen efterfrågats i såväl Sverige som internationellt och 
är nu implementerade på olika orter i form av startade dansgrupper.
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Vallentuna Kommun startade under hösten 2019 upp ett samarbete med Region Stockholm där 
"Dans för hälsa" organiseras som gruppaktivitet för målgruppen tjejer 13 till 19 år. Ungdomar i 
Vallentuna erbjuds under 2020 att delta i aktiviteten och anmälan sker via skolhälsovården eller 
ungdomsmottagningen.

Organisera det globala elevrådet kopplat till ungdomsråd

Det globala elevrådet består av representanter från årskurs sju till nio från alla grundskolor i 
kommunen. Syftet är att stärka elevdemokrati, elevernas delaktighet och inflytande över 
utbildningen. Det globala elevrådet är ett komplement till skolornas arbete med elevdemokrati och 
utgår från skolans styrdokument och barnkonventionens artikel om barns rätt att uttrycka sina 
åsikter. Genom det globala elevrådet kan barn- och ungdomsförvaltningen ta del av elevernas 
synpunkter på olika aktuella frågor som rör barn-och ungdomsnämndens och utbildningsnämndens 
ansvarsområden.

En organisation för det globala elevrådet är etablerad för grundskolan sedan maj 2019 och har 
berört frågor om ungdomar mående och skolans arbete för psykisk och fysisk hälsa samt åtgärder 
för att göra skolorna mer hållbara. Under vårterminen 2020 innehöll elevrådsmötena punkter om 
projektet Riskful Play som har startat för att ungdomar ska få möjlighet till en aktiv fritid med mer 
rörelse samt konsekvenserna av coronapandemin i skolan och på fritiden.

Under höstterminen 2020 kommer det globala elevrådet att omfatta även elever på Vallentuna 
gymnasium. Tillsammans med elevrådet kommer sedan formerna för det globala elevrådet för 
gymnasiets elever att diskuteras.

Neurodesign kopplat till elevers lärmiljöer, i första hand matsalarna.

Forskning inom neurodesign visar att skolornas måltidsmiljöer påverkar inlärning och 
välbefinnande och upplevelsen av måltiden vilket gör matsalsmiljön till en viktig aspekt i arbetet 
med en helhetsbild av måltiden. I slutet av 2019 påbörjade barn- och ungdomsförvaltningen ett 
arbete med att ta fram en modell för hur lärmiljöer inom utbildningsnämndens och barn- och 
ungdomsnämndens verksamheter, främst skolmatsalar ska utformas för att skapa måltidsmiljöer 
som ger en lugn och trygg måltidsstund. Tidsplanen har dock förskjutits på grund av 
organisatoriska förändringar och modellen har ännu inte tagits fram.

Gymnasiets matsal har som en del i arbetet kompletterats med bord i form av en bardisk längs med 
fönsterväggen för att underlätta för de elever som frivilligt eller ofrivilligt äter ensamma i matsalen. 
Det möjliggör att sitta i lugn och ro vid sidan utan att känna att man sitter ensam vid ett stort bord 
mitt på golvet.

Ta fram ett gemensamt arbetssätt för att lyfta fram barnperspektivet

Barn- och ungdomsförvaltningen har sedan 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 blev 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. 
Under 2019 arbetade barn- och ungdomsförvaltningen främst med omvärldsbevakning och med att 
sätta sig in i barnkonventionens olika barnperspektiv och de olika begrepp som i övrigt förekommer 
i sammanhanget samt att sammanställa en informationssida om "barnets rättigheter och 
barnkonventionen på BUF". 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.

Under våren 2020 planerade barn- och ungdomsförvaltningen att starta ett pilotprojekt vad gäller 
tillämpningen av barnkonventionen i projektets planering och genomförande. Målet var att kunna 
ta fram ett arbetssätt som sedan skulle kunna användas i andra projekt. Projektstarten har behövt 
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skjutas fram, dels på grund av de mycket begränsade förutsättningarna att genomföra projektet 
under perioden med coronapandemin och de omprioriteringar i arbetsuppgifter som de rådande 
förhållandena under pandemin har medfört.

Under början av 2020 tog barn- och ungdomsförvaltningen fram ett förslag på en utbildningsplan i 
fyra steg riktade till medarbetare samt barn och elever inom barn- och ungdomsförvaltningens 
verksamheter. I augusti genomfördes steg ett i utbildningsplanen med en webbaserad 
halvdagsutbildning i barnkonventionen för alla medarbetare. Utbildningen leddes av en 
barnrättsjurist och handläggare på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Globala elevrådet 
bjöds även in att ta del av webbutbildningen, men deltagandet blev inte så högt som önskat då 
utbildningen ägde rum veckan innan elevernas skolstart. En inspelning av webbutbildningen finns 
tillgänglig under sex månader för medarbetare, som av olika anledningar inte kunde delta, är 
nyanställda eller som vill se utbildningen igen.

Implementeringsarbetet av barnkonventionen fortsätter under läsåret 2020-2021 och kommer som 
tidigare att fortsätta verka för att utveckla samverkan med andra förvaltningar och andra aktörer 
kring barnrättsarbetet. Sista stegen i utbildningsplanen ska genomföras där barnrättsambassadörer 
ska utses och utbildas. Ambassadörerna håller sedan workshops på sina enheter, med stöd av barn- 
och ungdomsförvaltningen för att sprida arbetet i alla verksamheter. På barn- och 
ungdomsförvaltningen ska en handlingsplan för att främja och utveckla barnrättsarbetet inom 
utbildningsnämndens verksamheter tas fram.

Det ursprungliga målet var att ha en godkänd handlingsplan för att främja och utveckla 
barnrättsarbetet inom barn- och ungdomsförvaltningen i juni 2020. På grund av en förskjutning i 
den ursprungliga planen med anledning av andra arbetsprioriteringar under pandemin under våren 
och sommaren 2020, beräknas förslaget på handlingsplan istället vara klart i december 2020.

Indikator/nyckeltal

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018

Andel positiva enkätsvar gymnasiet åk 2 på frågan “Jag 
känner mig trygg på min skola”

63 % 80 % 57 %

Andel heltidstjänster med pedagogisk högskoleexamen, 
Vallentuna gymnasium

u.s. 88 % 81 %

Andel heltidstjänster med pedagogisk högskoleexamen i 
vuxenutbildning

*

u.s. Indikatorn saknar statistik för perioden och redovisas i verksamhetsberättelsen.
* Indikatorn saknar i dagsläget systemstöd för att kunna mätas.

Analys av indikatorn Andel positiva enkätsvar gymnasiet åk 2 på frågan “Jag känner mig trygg 
på min skola”

Resultatet för upplevd trygghet har försämrats för utfallet av enkäten under 2020. 63 procent av de 
svarande i årets undersökning upplever att de känner sig trygga på sin skola, i föregående års 
undersökning var det 80 procent. Framför allt visar enkäterna på en stor skillnad mellan flickors 
och pojkars upplevelse av trygghet, där 40 procent av flickorna känner sig trygga, medan 
motsvarande siffra för pojkar är 69 procent. Flickors och pojkars upplevelse av trygghet på skolan 
kan bero på den ojämna fördelningen av pojkar och flickor på skolan med en högre andel killar. 
Jämförelser av resultatet uppdelat på program visar att resultatet för trygghet är lägst bland elever 
inom samhällsvetenskapsprogrammet där 39 procent instämmer att de känner sig trygga på skolan. 
Inom introduktionsprogrammen instämmer 56 procent av eleverna att de är trygga i skolan och för 
övriga program instämmer mellan 71 till 75 procent att de känner sig trygga i skolan. Skolan 
planerade att ta fram fokusgrupper under våren 2020 för att få fram mer information om 
tryggheten på skolan men då undervisningen bedrevs som digital fjärrundervisning på grund av 
pandemin har detta inte kunnat genomföras enligt plan. Området är prioriterat för Vallentuna 
gymnasium under läsåret 2020-2021 och arbete med fokusgrupper kommer att genomföras under 
hösten 2020 för att skapa fördjupad förståelse för upplevd trygghet, tidigare uppmärksamma 
elevers utsatthet och stärka tryggheten även på individnivå.
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Diagram: Frågor kopplat till trygghet, Vallentuna gymnasium 2016-2020

Källa: StorSthlms gymnasieenkät årskurs 2

 

Nämndens mål: Utbildningsnämndens verksamheter ska minska sin klimatpåverkan och främja 
elevers och anställdas förutsättningar till att göra hållbara val

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

Beskrivning av mål: 

Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov. För utbildningsnämndens verksamheter 
innebär detta att arbeta både utifrån ett nutida och ett framtida perspektiv vad gäller miljö, 
demokratiska värderingar och trygghetsfaktorer.

Dit når vi genom att arbeta för att;
- minska verksamheternas direkta klimatavtryck
- i utbildningen ha ett fokus på att öka kunskapen kring hållbarhetsfrågor
- främja möjligheter för elever och medarbetare i verksamheterna att öka sin kunskap så att det ger 
bättre förutsättningar att göra hållbara val vad gäller miljö, sociala och - demokratiska värderingar, 
framtida studier och yrken samt hälsa

Målanalys och samlad grund för bedömning: 

Utbildningsnämndens verksamheter har under året arbetat med olika aktiviteter för att nå målet om 
att minska sin klimatpåverkan och främja elevers och anställdas förutsättningar att göra hållbara 
val. Dessa redovisas för nedan. Den pågående pandemin har lyft upp arbetet med 
livsmedelsförsörjning i kris och arbetet har identifierat Vallentuna kommuns styrkor och 
utvecklingsområden. För att öka miljömedvetenheten hos elever och anställda behöver arbetet med 
källsortering fortsätta och intensifieras. Flera av aktiviteterna är under pågående arbete där effekt 
och indikatorvärde först kan redovisas i slutet av året men prognosen är att målet kommer vara 
uppnått på helåret.
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Livsmedelsförsörjning i kris

Livsmedelsförsörjning i kris är en högaktuell fråga. Den pågående pandemin har visat vilka 
funktioner i samhället som är samhällsviktiga och sårbara vid kris och extra ordinära händelser. 
Barn- och ungdomsförvaltningen har i samarbete med länsstyrelsen redogjort för de identifierade 
styrkor Vallentuna kommun har, som gett motståndskraft i kris. Vallentuna kommuns 
kostorganisation med centralt styre och snabba beslutsled, att kostchef ses som en viktig roll att ha 
med i kommunens övergripande krisberedskapsarbete, det upphandlingsarbete som kommunen 
arbetat med under flera år med avtal med flera livsmedelsleverantörer och tillgång till lokalt 
producerade livsmedel samt det goda samarbete med andra förvaltningar, lokalt näringsliv och 
lantbrukare lyfts upp som goda exempel. Under senare delen av 2019 har barn- och 
ungdomsförvaltningen påbörjat arbetet med att ta fram en kontinuitetsplanering för kostenhetens 
verksamheter i livsmedelsförsörjning i kris. Planen blev högaktuell under våren 2020 när 
coronapandemin var ett faktum. Kontinuitetsplaneringen ingår som en del i den övergripande 
planen för skolornas krishantering och kommer under hösten 2020 finnas som en detaljerad plan 
på kostenheten.

Arbetet med att ta fram en Livsmedelsplan för livsmedelsförsörjning i kris övergripande för 
kommunen sker i samarbete med kommunledningskontoret och ska vara färdig för beslut i 
kommunstyrelsen under hösten 2020. Planen kommer beskriva kritiska beroenden som köken har 
för att kunna bedriva verksamhet även i kris. Beslut om fortsatt arbete med att bygga upp 
motståndskraft mot kris till exempel genom lager, reservaggregat, samordning av livsmedelsplan 
och nödvattenplan förväntas komma efter att livsmedelsplanen beslutats.

 

Svinn-initiativet

Agenda 2030 har satt som mål att matsvinnet ska halverats till år 2030. Arbetet med att minska 
matsvinnet är en nationell angelägenhet och beskrivs i kommunens miljö-och klimatstrategi. Att 
minska matsvinnet medför besparingar, både ekonomiska och miljömässiga, då matsvinn har en 
stor påverkan på vårt klimat och vår miljö.

Det nationella etappmålet om ökad resurshushållning i livsmedelskedjan innebär att hälften av 
matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger senast år 2020 ska sorteras ut och 
behandlas biologiskt, varav minst 40 procent ska behandlas så att energin tas tillvara.

Kostenhetens har ett särskilt uppdrag att minska matsvinnet och arbetar under året med att skapa 
en systematik i mätning, uppföljning, analys och åtgärdsplanering samt ta fram en lista på åtgärder 
att ta till för att minska matsvinnet. Nyckeltal med koppling till kostnader ska utvecklas. I 
arbetsgruppen mot matsvinn ingår kostenheten, Karbyskolan, Gustav Vasa skola, Rosendalsskolan 
och Vallentuna gymnasium.

Tidsplanen för uppföljning av vårens mätningar var planerade till september 2020 men är 
försenade på grund av coronapandemin. Arbetet med matsvinnsmätningar och implementering av 
livsmedelsverkets mätverktyg pågår dock fortsatt under 2020. För att öka effekten mot nämndmålet 
behöver samarbeten med berörda verksamheter som påverkar matsvinnshanteringen utvecklas.

Hållbar skolmåltid

Under perioden 1 januari till 31 juli har 25,5 procent av livsmedelsinköpen varit ekologiska 
livsmedel. Tidigare år har andelen inköpta ekologiska livsmedel landat på cirka 25 procent på helår 
och utfallet för perioden följer tidigare år. I enlighet med den nyligen beslutade måltidspolicyn ska 
inköp av livsmedel sträva mot att köpa livsmedel med låg klimat- och miljöpåverkan och med god 
djurhållning. Det gör att inköp i verksamheterna fokuserar på inköp av säsongsbetonade, svenska 
och lokalt producerade livsmedel vilket kan komma att påverka inköpen av de ekologiska 
livsmedlen.

Kostenhetens inköp av fågel (kyckling och kalkon) både färsk, frys och färdigprodukter som pålägg 
för perioden 1 januari till 31 juli visar att 87 procent är av svenskt ursprung. Av den färska 
kycklingen är 98 procent med svenskt ursprung.
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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 kommunala verksamheter, 
och liknande funktioner i privat regi, också sorterar avfall på ett bra sätt.

Under slutet av 2019 skickades en enkät, med frågor kring hur källsortering och hantering av avfall 
fungerar, ut till kommunala och fristående verksamheter. Syftet var 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. Bearbetning av insamlade data samt kontakt med 
samhällsbyggnadsförvaltningen sker löpande under 2020 för att se hur man kan möjliggöra ökad 
källsortering. Källsortering är ett identifierat utvecklingsmål för 2021.

Vallentuna gymnasium har idag en utvecklad källsortering vad gäller avfall från utbildningarna. 
Fraktioner finns för elavfall, farligt avfall, brännbart (till exempel virke), metall och järn (som säljs 
till återvinningsstationen), wellpapp och brännbart. Den del av gymnasiets källsortering som 
behöver utvecklas är sortering av det avfall som alstras i klassrum och i korridorer. För att detta 
avfall ska kunna källsorteras behövs en plan för arbetet och förankring i verksamheten om hur 
källsorteringen ska gå till. Aktiviteten är påverkad av coronapandemin i hög grad och arbetet inom 
barn- och ungdomsförvaltningen har avstannat under 2020. Samarbete mellan 
kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen 
krävs för att få en helhetsbild och komma vidare i arbetet med att öka källsorteringsgraden 
ytterligare.

Indikator/nyckeltal

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018

Skolmatens klimatpåverkan beräknad utifrån antal resor 
mellan Stockholm och Malmö

u.s.

Källsortering i gymnasiets verksamhet *

u.s. Indikatorn saknar statistik för perioden och redovisas i verksamhetsberättelsen 2020
* Indikatorn saknar i dagsläget systemstöd och definition för att kunna mätas likvärdigt, arbete pågår.

Bästa kommunen att bo och leva i

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

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

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 goda resultat som möjligt.

Vallentuna gymnasium har under 2020 startat upp en utbildning mot naturbruk. Programmet 
breddar Vallentunas utbildningsutbud och tar tillvara kommunens lokala förutsättningar och läge. 
Utbildningsutbudet har även utökats genom programinriktade val för snabbare väg till egen 
försörjning.
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Utbildningsnämnden har genom KCNO stärkt krav på kvalitet och uppföljning för utförare inom 
vuxenutbildningen vilket skapar bättre förutsättningar för att kommunens elever inom 
vuxenutbildningen ska få ta del av en utbildning med hög kvalitet. Arbetet med revidering av 
auktorisationsprocessen fortgår även under året för att säkerställa att auktorisationsprocessen följs.

Att utveckla kvaliteten i gymnasieskolan har varit prioriterat för att bidra till det 
kommungemensamma målet och verksamhetens resultat och attraktivitet har ökat över tid men 
målet kan inte ses som uppnått utan arbete behöver fortsätta och utfallet förbättras ytterligare. 
Pågående utvecklingsarbete förväntas dock fortsätta leda till ökade resultat som bidrar till 
Vallentunas mål att bedriva verksamhet av hög kvalitet.

Nämndens mål: Utbildningsnämnden ska bedriva gymnasieverksamhet som kännetecknas av 
studiero.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt

Beskrivning av mål:

Utbildningsnämnden ska aktivt arbete för att bedriva en verksamhet av hög kvalitet inom 
gymnasieutbildningen. Hög kvalitet kan och bör värderas utifrån flera olika aspekter så som varje 
elevs kunskapsutveckling, hälsa, lärmiljö och arbetsmiljö. För utbildningsnämndens verksamheter 
innebär detta att arbeta utifrån perspektiven, närvaro och psykisk hälsa, studiero och 
resultatutveckling för alla elever. En utbildning med hög kvalitet ger eleverna möjlighet och 
förutsättningar till sysselsättning efter avslutade studier.

Målet når vi genom att arbeta för att ha en undervisning i gymnasieskolan med ledning och 
stimulans för alla elever med hög studiero

 

Målanalys och samlad grund för bedömning:

Under året har aktiviteter initierats för att nå målet om att utbildningsnämnden ska bedriva 
gymnasieverksamhet som kännetecknas av studiero. Resultat från elevenkäten som genomförs 
årligen i årskurs två visar att Vallentuna gymnasium har förbättrat resultatet vad gäller studiero 
från föregående år markant. Utvecklingen har dessutom lett till att resultatet för 2020 ligger högre 
än genomsnittet för Stockholm. Andelen elever som upplever studiero är dock, trots det ökade 
resultatet, lågt sett till helheten och arbetet med att utveckla resultaten behöver fortsätta för att 
målet ska kunna ses som uppnått. Under våren har undervisningen på gymnasiet skett på distans 
vilket har fått konsekvensen att arbetet tillsammans med eleverna har avstannat och behöver startas 
upp på nytt under hösten. Nästa mätperiod kommer under våren 2021 då effekt av arbetet kan ses 
på nytt, det gör att prognosen för helår 2020 också bedöms som ett pågående arbete mot målet.

 

Arbete för ökad trivsel och studiero (gymnasieenkäten år 2)

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 i flertalet områden och att resultatet nu är i paritet med eller överstiger 
länssnittet. Frågor kring studiero och delaktighet i undervisningen skattas högre än länet i snitt, 
medan frågor kring att rekommendera sitt gymnasieprogram eller skola är något lägre än 
länssnittet.

Resultatet för studiero har ökat jämfört med både 2019 och 2018. Frågor som berör delaktighet i 
undervisningen följer samma trend med förbättrade resultat sedan 2018. Sett till hela enkäten 
skattas dock frågor om studiero och delaktighet lägst av alla frågeområden och är ett fortsatt 
prioriterat område för Vallentuna gymnasium.
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Diagram: Resultat studiero och delaktighet i undervisningen, Vallentuna gymnasium jämfört över 
tid 2016-2020

Källa: StorSthlms gymnasieenkät årskurs 2

Indikator/nyckeltal

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018

Andelen positiva enkätsvar gymnasiet åk 2 på frågan “Det 
är arbetsro på mina lektioner”

58 % 37 % 25 %

Nämndens mål: Utbildningsnämnden ska bedriva en gymnasieverksamhet med hög närvaro och 
positiv resultatutveckling för eleverna.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt

Beskrivning av mål:

Utbildningsnämnden ska aktivt arbete för att bedriva en verksamhet av hög kvalitet inom 
gymnasieutbildningen. Hög kvalitet kan och bör värderas utifrån flera olika aspekter så som varje 
elevs kunskapsutveckling, hälsa, lärmiljö och arbetsmiljö. För utbildningsnämndens verksamheter 
innebär detta att arbeta utifrån perspektiven, närvaro och psykisk hälsa, studiero och 
resultatutveckling för alla elever. En utbildning med hög kvalitet ger eleverna möjlighet och 
förutsättningar till sysselsättning efter avslutade studier.
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- Målet når vi genom att arbeta för att;
- ha en hög elevnärvaro
- följa upp och beakta elevernas förädlingsvärde i kvalitetsarbetet
- utbildningen ger eleverna förutsättningar till sysselsättning i form av vidare studier, praktik eller 
arbete, efter avslutad utbildning

Målanalys och samlad grund för bedömning:

Under året har barn- och ungdomsförvaltningen tillsammans med Vallentuna gymnasium fortsatt 
samarbetet med Skolverket för att utveckla kvaliteten i undervisningen och öka resultaten för 
eleverna i utbildningen. Det systematiska kvalitetsarbetet har intensifierats och förtydligats under 
året för att utveckla uppföljningen av resultat, att identifiera problemområden och sätta in rätt 
insatser för att motverka försämrade resultat samt arbeta med att resultaten utvecklas framåt.

Andel elever med examen inom yrkesprogrammen på gymnasiet har sedan några år tillbaka ökat 
årligen. För 2020 har resultatet för dessa program försämrats och visar på en avvikelse där andelen 
elever med examen från yrkesprogrammen 2020 är 71 procent jämfört med 88 procent 2019. 
Genomsnittlig poäng för yrkesprogrammen visar inte på samma avvikelse för 2020, utan 
poängsnittet har istället ökat något från föregående år. För de högskoleförberedande programmen 
är resultatet i linje med föregående år med en viss ökning både vad gäller andel elever med examen 
och genomsnittlig poäng.

Coronapandemin har skapat utmaningar för verksamheten, både i planering och genomförande av 
olika kurser och moment, men också i utformningen av pedagogiskt stöd och stimulans vid vårens 
digitala fjärrundervisning, vilket kan vara en orsak till resultaten. På samma sätt har pandemin i 
hög grad påverkat arbetet med att öka närvaro i undervisningen. Totalt har närvaro i tid ökat under 
den tid som utbildningen gavs digitalt men för elever med tidigare identifierad hög frånvaro har 
frånvaron ökat ytterligare under våren och fler elever har haft en hög frånvaro. Utfallet gör att målet 
inte bedöms som uppnått, vare sig för perioden eller som helårsprognos. Arbetet behöver fortsätta 
framåt och intensifieras nu när eleverna på nytt är i skolan.

 

Samverkan för bästa skola

Under 2020 har arbetet med "Samverkan för bästa skola" löpt på enligt Skolverkets planering. 
Vallentuna gymnasium deltar i insatsen tillsammans med två grundskoleenheter och rektorer för 
förskolan. Utifrån de åtgärdsplaner som Vallentuna gymnasium tagit fram under 2019 har olika 
insatser påbörjats tillsammans med Uppsala universitet och en första delredovisning av insatsernas 
effekt har rapporterats till Skolverket.

Delårsredovisningen visar att verksamheten ser effekter vad gäller utvecklingsområdet styrning och 
ledning. Vallentuna gymnasium har sett över skolans olika rutiner kring uppdrag inom elevhälsa 
och mentorskap och ett arbete med att ta fram ett gemensamt årshjul för hela gymnasiet har 
påbörjats. Genomförd kartläggning under insatsen har identifierat ett behov av att se över roll- och 
ansvarsfördelning på gymnasiet för att minska glappet mellan upplevda och outtalade förväntningar 
hos medarbetare och skolledning.

Tidsplanen för insatsen har försenats på grund av coronapandemin och de undervisningsnära 
insatser som skulle ha inletts under våren 2020 startar istället upp under hösten 2020. Effekt av 
dessa kan därför ännu inte ses som planerat.

Utvecklingsprogram för fullföljd utbildning

Vallentuna kommun deltar sedan januari 2020 i "Utvecklingsprogram för fullföljd utbildning" som 
leds av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Utvecklingsprogrammet, som pågår under ett år, 
riktar sig till kommuner som vill göra en medveten och strategisk satsning för att förbättra det 
förebyggande arbetet och ge fler unga möjlighet att bli behöriga till gymnasiet och fullfölja sin 
utbildning där.

Programmet inkluderar både huvudmannanivå, såväl nämnd som förvaltning, och verksamhet som 
deltar med ansvarig rektor och ett team av utvalda nyckelpersoner. Inom utbildningsnämndens 
ansvarsområde deltar Vallentuna gymnasium och det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i 
programmet. Utvecklingsprogrammet bygger på kompetensutveckling kring orsaker till 
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studieavbrott och processtöd i arbetet med att utveckla kommunens arbete med närvaro och 
studieavbrott.

Under våren har barn- och ungdomsförvaltningen tagit fram en utvecklingsplan för Vallentuna 
kommun utifrån självskattningar med målsättningar på kort och lång sikt.  Utvecklingsplanen har 
format mål kring att nå en förtydligad styrning och ledning mellan huvudman och verksamhet, öka 
upplevd meningsfull undervisning, delaktighet och stimulans för varje elev samt att alla skolor 
arbetar systematiskt, effektivt och likvärdigt med att följa upp frånvaro för att tidigt identifiera 
elever i riskzonen och sätta in tidiga insatser. Deltagande enheter arbetar under hösten med att, 
utifrån sina egna självskattningar och den övergripande utvecklingsplanen, ta fram specifika 
utvecklingsplaner för respektive enhet.

Tidsplanen för utvecklingsprogrammet har påverkats av coronapandemin, då inte alla träffar har 
kunnat genomföras och programmet har därför förlängts till första kvartalet av 2021.

 

Samverkan kring bedömning av specialkost

Vallentuna kommuns måltidspolicy beskriver hur arbetet med specialkostbedömningar ska ske. I 
policyn beskrivs att kostenheten, skola samt barn- och elevhälsan ska samarbeta och sambedöma 
specialkostansökningar. Kostintyg som avser anpassade måltider som egen meny, annan konsistens, 
uteslutande av vissa livsmedel trots att allergi inte ligger bakom, kost kopplat till neuropsykiatriska 
funktionsvariationer (NPF) samt de kostintyg som avser svåra allergier eller flertalet allergier ska 
tas upp i skolornas elevhälsoteam (EHT) för en gemensam bedömning. Syftet är att få ett 
helhetsperspektiv på elevens behov och för att kunna tar fram en planering för elevens kosthållning. 
Modellen ska arbetas fram och prövas under höstterminen 2020 på en skolenhet i kommunen för 
att sedan tas i bruk i alla skolor.

Utveckla och implementera rutiner kring studiehandledning på modersmålet

För att alla nyanlända elever ska få en ändamålsenlig studiehandledning på modersmålet som en 
stödinsats bland andra behöver den ha ett utvecklat samarbete med elevens hemskola och den 
undervisning som eleven får i alla ämnen. Det identifierades 2019 ett behov av att förtydliga hur 
stödet studiehandledning kan användas på bästa sätt på skolorna och barn- och 
ungdomsförvaltningen initierat under 2019 ett arbete med att ta fram ett förslag för en ny 
organisation kring studiehandledning. Förslaget beräknades vara klart i början av 2020. Under 
våren 2020 arbetade studiehandledarna i närmre samarbete med mottagningsgruppens svenska 
som andraspråkslärare. Genom samplanering var målet att kunna forma och rikta stödet som ges 
till kommunens nyaste elever. Studiehandledarna har fått stöd i att utveckla samarbetet med 
hemskolans ämneslärare så att ämnesstödet ska bli mer effektivt för eleven och därmed bättre 
progression i elevens inlärning.

Inför hösten struktureras och tidsätts ett visst garanterat grundstöd från enheten för integration och 
studie- och yrkesvägledning (SYV) till helt nyanlända elever i gymnasieskolan och implementeras i 
arbetet med Vallentuna gymnasium. Arbetet följer den satta planen även om tydlig effekt av arbetet 
ännu inte kan påvisas, Det nya grundstödet ska utvärderas vid årets slut.

Indikator/nyckeltal

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018

Andel elever med ogiltig frånvaro över 10 % 18 % 12 % .-

Andel elever med examen från högskoleförberedande 
program i åk 3

75 % 73 % 79 %

Andel elever med yrkesexamen i åk 3 71 % 88 % 81 %

Positivt förädlingsvärde för elever i gymnasieskolan *

* Indikatorn är påverkad av ändrad sekretesspolicy hos SCB kring skolors statistik och finns troligtvis inte tillgänglig för 
2020
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Nämndens mål: Utbildningsnämnden tillsammans med verksamheter inom vuxenutbildningen 
ska bedriva utbildning med hög måluppfyllelse för sina elever som leder till sysselsättning efter 
avslutad utbildning.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

Beskrivning av mål:

Utbildningsnämnden ska aktivt arbete för att bedriva en verksamhet av hög kvalitet inom 
vuxenutbildningen. Hög kvalitet kan och bör värderas utifrån flera olika aspekter så som varje elevs 
kunskapsutveckling, hälsa, lärmiljö och arbetsmiljö. För utbildningsnämndens verksamheter 
innebär detta att arbeta utifrån perspektiven, närvaro och psykisk hälsa, studiero och 
resultatutveckling för alla elever. En utbildning med hög kvalitet ger eleverna möjlighet och 
förutsättningar till sysselsättning efter avslutade studier.

- Målet når vi genom att arbeta för att;
- vuxenutbildning ska ha en undervisning där alla studerande får möjlighet att nå godkända 
kursbetyg och upplever en trygg studiesituation
- utbildningen ger eleverna förutsättningar till sysselsättning i form av vidare studier, praktik eller 
arbete, efter avslutad utbildning
- påverka hur studie- och yrkesvägledning inom KCNO arbetar för att guida elever mot utbildning 
som arbetsmarknaden efterfrågar

Målanalys och samlad grund för bedömning:

Under året har utbildningsnämnden fortsatt att följa upp den utbildning som anordnas via 
Kunskapscentrum nordost (KCNO) men nämnden har inte fått tillgång till den kvalitetsrapport som 
årligen redovisar utfallet för vuxenutbildningen. Kvalitetsrapporten kommer bli tillgänglig till 
verksamhetsberättelsen och kommer då omfatta både 2019 och 2020. Utifrån de nyckeltal som 
barn- och ungdomsförvaltningen fått från KCNO samt från den dialog kring utbildningen som 
erbjuds bedöms prognosen för helåret vara att målet kommer vara uppnått. Men för perioden är 
arbetet pågående och prognosen bygger på att den fullständiga kvalitetsrapporten redovisar resultat 
som går i linje med de preliminära siffror som under denna period redovisats från KCNO.

Granskningar av utförare och ökade krav på kvalitet och uppföljning hos utförare inom KCNO har 
förbättrats under 2019 och 2020 vilket lett till att avtal sagts upp där utförare inte håller god 
kvalitet. KCNO och vuxenutbildningen fortsätter under året att revidera auktorisationsprocessen för 
att säkerställa att processen följs och möjliggöra hög kvalitet i utbildningen.

Utveckla och följa upp kvalitetsarbetet inom KCNO och vuxenutbildningen i Norrort

Vallentuna kommun bedriver vuxenutbildning i samverkan inom Kunskapscentrum Nordost, 
(KCNO). Det är ett kommungemensamt kansli med ansvar för vuxenutbildning och svenska för 
invandrare, SFI. I KCNO samarbetet ingår även kommunerna Täby, Österåker, Vaxholm och 
Danderyd. Utgångspunkt för arbetet är de politiska mål som finns formulerade för respektive 
kommun som ingår i KCNO-samarbetet.

KCNO har inlett ett arbete för att förändra och förstärka det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetet 
sker inom styrgruppen för KCNO som består av förvaltningschefer från de samverkande 
kommunerna samt rektor för vuxenutbildningen. I översynen ingår att förändra riktlinjer samt att 
gå igenom nuvarande skrivelser kring hur vuxenutbildningen är organiserad.

Riksdagen har beslutat om förändringar i skollagen som gäller den kommunala vuxenutbildningen, 
Komvux. De nya reglerna började att gälla 1 juli 2020. Skollagens mål om Komvux har kompletteras 
med två nya mål. I dessa framgår det att utbildningen ska utgöra en bas för den nationella och 
regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och ge en god grund för elevernas fortsatta 
utbildning. I och med beslutet kommer urvalsreglerna att förändras så att de som är arbetslösa eller 
behöver byta yrke prioriteras. Till skillnad från tidigare regler där de med lägst utbildning 
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prioriterades. Det som tidigare kallades särvux, särskild utbildning för vuxna med 
utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada, kommer nu att ingår i skolformen Komvux.

Regeringen har signalerat att vuxenutbildningen är ett viktigt verktyg för landets 
kompetensförsörjning. Genom reformerna ska fler nyanlända och utrikesfödda få möjlighet till 
arbete och dessutom ska möjligheterna att växla yrke mitt i livet öka, enligt Regeringen 
(pressmeddelande 31 januari 2020). Barn-och ungdomsförvaltningen följer genom samarbetet i 
KCNO förändringarna i lagstiftningen och anpassningar till de nya reglerna.

Vuxenutbildningen omfattar studier på grundläggande nivå motsvarande den nioåriga grundskolan. 
På gymnasienivå kan eleverna läsa gymnasiekurser för att bli behörig till vidare studier eller för att 
bygga upp en yrkeskompetens. Inom svenska för invandrare (sfi) finns tre olika studievägar 
beroende på förkunskapskrav, tidigare utbildning, studievana samt kunskap i engelska. Möjlighet 
finns även för studerande att välja en snabb studietakt. Dessutom finns en kombinationsutbildning 
som dels innehåller sfi-kurser dels yrkeskurser på gymnasial nivå med praktik. Exempel på 
kombinationskurser är undersköterska, barnskötare, kock eller lagerarbetare.

Vuxenutbildningen bedrivs på auktorisation, det innebär att utbildningsanordnare ansöker om att 
bli auktoriserade för att bedriva utbildning. I avtalet mellan kommunen och leverantörerna 
specificeras bland annat att leverantörerna ska förbinda sig att anställa behöriga lärare, de ska 
tillhandahålla studie och yrkesvägledare samt speciallärare/ specialpedagog. 2019 var det 37 olika 
utbildningsanordnare som erbjöd vuxenutbildning. Varje utbildningsanordnare ansvarar för det 
systematiska kvalitetsarbetet och detta krav finns med i auktorisationsavtalet. Leverantörerna 
redovisar i sina kvalitetsrapporter godkända betygsresultat, fullföljda utbildningar, 
värdegrundsarbete, elevnöjdhet, trygghet och elevinflytande samt analys av avbrottsstatistik. En del 
resultat baseras på den länsövergripande elevenkäten som genomförs i april varje år.

Barn- och ungdomsförvaltningen har inte fått tillgång till den fullständiga kvalitetsrapporten för 
vuxenutbildningen för 2019 eller årets länsgemensamma enkät kring trivsel, trygghet, studiero och 
kundnöjdhet som genomförs varje år i april. Fullständigt resultat för vuxenutbildningen kommer 
därför att redovisas i verksamhetsberättelsen för 2020. Barn- och ungdomsförvaltningen har fått 
siffror för 2019 vad gäller andel betyg med godkända resultat inom grundläggande- och gymnasial 
vuxenutbildning vilka redovisas i tabellerna här nedan.

Tabell 1. Gymnasial vuxenutbildning, andel betyg med godkända resultat

2019 2018 2017 2016 Antal betyg 
2019

Vallentuna 
kommun

87 % 84 % 82 % 81 % 1163

Kunskaps-
centrum 
Nordost

- 83 % 84 % 81 %

Källa: KCNO

Tabell 2. Grundläggande vuxenutbildning, andel betyg med godkända resultat

2019 2018 2017 2016 Antal betyg 
2019

Vallentuna 
kommun

84 % 84 % 87 % 84 % 173

Kunskapscentrum 
Nordost

- 83 % 84 % 81 % -

Källa: KCNO

Statistiken visar på ett resultat som ligger i linje med resultatet för 2018, med en viss förbättring vad 
gäller andel godkända betyg inom den gymnasiala vuxenutbildningen.
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Indikator/nyckeltal

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018

Andel studerande inom grundläggande 
vuxenutbildningen med godkända kursbetyg

u.s. u.s. 84 %

Andel studerande inom gymnasiala vuxenutbildningen 
med godkända kursbetyg

u.s. u.s. 84 %

Sysselsättningsgrad efter avslutade gymnasiestudier *

u.s. Indikatorn saknar statistik för perioden och redovisas i verksamhetsberättelsen 2020
* Indikatorn saknar i dagsläget systemstöd för att kunna mätas.

Fler och växande Vallentunaföretag

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

 Målet är uppfyllt

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

Utbildningsnämndens verksamheter bidrar till måluppfyllelse för det kommungemensamma målet 
att Vallentuna kommun ska skapa goda förutsättningar för att människor och företag i gemenskap 
ska kunna växa genom att Vallentuna gymnasium kontinuerligt utvecklar samarbete med företag, 
organisationer och föreningar samt institutioner inom högre utbildning. Coronapandemin innebar 
under 2020 en utmaning för de internationella samarbeten som varit inarbetade och även utökats 
över tid men som under 2020 till största del fått pausas. Kontakterna är dock väl förankrade i 
organisationen och bedömningen är att dessa ska kunna fortgå så fort det nationella och 
internationella läget förbättrats vad gäller pandemin.  

Vallentuna kommun har genom tillsättning av en kommundoktorand stärkt banden mellan 
Stockholms Universitet och kommunen samt mellan pedagogisk praktik och forskning vilket bidrar 
till utveckling för kommunens utbildningsverksamheter. Genom utbildningsnämndens aktiva 
samarbete med lärosäten kring verksamhetsförlagd utbildning (VFU) stärker Vallentuna kommun 
sin relation med lärosätena och skapar förutsättningar för ökad tillgång till framtida behöriga 
pedagoger.

Utbildningsnämnden har bidragit till att möjliggöra lokalt företagande inom livsmedel genom de 
livsmedelsupphandlingar som kommunen arbetat med. Dessa upphandlingar har lett till att mindre 
lokala livsmedelsföretagare kan ha kommunen som kund. Kontakt och dialog med lokala 
näringslivet och lantbrukare har knutits för att trygga leveranser av livsmedel utifrån 
livsmedelsförsörjning i kris.

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.
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Nämndens mål: Elever ska ges goda förutsättningar att starta eget företag

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

Beskrivning av mål:

Skolkommunen Vallentuna ska arbeta för att främja samverkan mellan skolverksamheter inom 
skolkommunen och näringsliv, föreningsliv samt lärosäten i regionen, både lokalt och regionalt. 
Utbildningsnämnden ska verka för att främja entreprenörskap och förutsättningar för att elever ska 
kunna starta eget företag.

Målet når vi genom att arbeta för att;
- främja skolans samverkan mellan verksamheterna inom skolkommunen och med forskning, 
näringsliv och utbildning
- eleverna i utbildningen rustas i entreprenörskap och uppmuntras att prova företagande.

Målanalys och samlad grund för bedömning:
Under året har Vallentuna gymnasium och barn- och ungdomsförvaltningen genomfört olika 
aktiviteter för att ge eleverna goda förutsättningar att starta egna företag. Gymnasiets arbete har 
dock påverkats i hög grad av coronapandemin. De konsekvenser pandemin fick för organisering av 
utbildning och samverkan med andra aktörer gör att aktiviteternas utfall för perioden inte är enligt 
plan. De kommunala sommarjobben erbjöd även detta år entreprenörsskapsutbildning men de 
planerade informationssatsningarna kunde inte genomföras vilket påverkade deltagandet och 
effekten insatsen fick kopplat till målet. Insatser för att utveckla arbetet kommande period är 
identifierat och bedömningen för målet är att det för perioden är ett pågående arbete men att 
prognosen för helår är positiv.

Samverkan med Rookie Startup inom sommarjobb 2020

Utbildningsnämnden har ett pågående samarbete med Rookie Startup. Rookie Startup har i 
uppdrag att inom de kommunala sommarjobben genomföra en entreprenörskapsutbildning och 
därefter handleda ungdomar i processen att starta och driva ett företag. Utbildningen avslutas med 
att eleverna får presentera sina idéer för varandra och för en jury. Tidigare erfarenheter har visat att 
dessa platser inte är lika attraktiva som en traditionell sommarjobbsplats både utifrån att 
ersättningen är avsevärt lägre men även att alla inte har motivationen för att starta upp ett företag. 
Planen var att marknadsföra detta tydligare inför sommarjobb 2020 men på grund av pandemin 
genomfördes inte detta i planerad skala. En person startade och fullföljde 
entreprenörskapsutbildningen inom sommarjobb 2020.

 

Utveckla elevernas entreprenöriella förmåga

Vallentuna gymnasium beviljades under 2019 statsbidrag för arbetet med att utveckla elevernas 
entreprenöriella förmåga. Inom ramen för detta har gymnasiet under läsåret 2019-2020 samarbetat 
med Södertörns högskola kring satsningen ”Naturebiz”, som handlar om grönt och hållbart 
entreprenörskap. Arbetet har genomförts inom olika ämnen och kurser, bland annat i 
entreprenörskap och naturkunskap. Gymnasiet har inom, yrkesprogrammen i årskurs två deltagit i 
satsningen i samverkan med kommunens näringslivsstrateg. Deltagande klasser har haft samverkan 
med ett antal mindre lokala företag som har tackat ja till att ingå. Syftet för eleverna var 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. Arbetet påbörjades under början 
av året men blev delvis pausat under senare delen av våren på grund av att gymnasiet gick över till 
distansstudier och flera lärare behövde lägga om sin planering.

Under läsåret 2019-2020 genomfördes även kompetensutveckling för personalen i syfte att utveckla 
arbetet med att stärka elevernas entreprenöriella förmåga. Hela personalgruppen har arbetat med 
att planera in aktiviteter för elever på alla program utifrån de läroplansmål som är kopplade till 
detta.
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Vallentuna gymnasium samarbetar även fortsatt med Ung Företagsamhet (UF) under årskurs tre för 
att utveckla elevernas entreprenöriella förmåga och möjliggöra för elever att starta eget företag. 
Eleverna inom ekonomi-, bygg- och anläggnings- samt handels- och administrationsprogrammen 
får i utbildningen lära sig att starta upp ett företag, presentera sin affärsidé, driva sitt företag och 
sedan avsluta det. Skolan har sett att arbetet har gett en motiverande effekt för eleverna att starta 
eget företag. Arbetet kring att utveckla elevernas entreprenöriella förmåga kommer att fortsätta 
under läsåret 2020-2021, framförallt inom samarbetet med UF.

Indikator/nyckeltal

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018

Inga indikatorer har ännu utarbetats för detta mål

Nämndens mål: Fler ska ges möjlighet till omskolning genom yrkesutbildning på kommunal 
vuxenutbildning till bristyrken

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt

Beskrivning av mål: 

Kompetensförsörjningen inom flera branscher har stora utmaningar och tillgång till 
vuxenutbildning inom flera yrkesprogram är en förutsättning för att möta glappet att för få elever 
väljer yrkesprogram på gymnasiet. Att öppna för att få läsa valda yrkesprogram även för elever med 
fullgjord gymnasieutbildning ger större möjlighet för regionens näringsliv att växa. 
Utbildningsnämnden ska verka för att fler ges möjlighet till omskolning till bristyrken, vilket 
definieras som de yrken som arbetsförmedlingen och länsstyrelsen ser har störst utmaningar vad 
gäller kompetensförsörjning.

Målet når vi genom att arbeta för att;
- möjliggöra utökning av omskolning till bristyrken inom vuxenutbildningen och för elever inom 
gymnasiet att få kunskap om och prova på bristyrken inom kommunal regi

 

Målanalys och samlad grund för bedömning:

Utbildningsnämnden har samverkat för att KCNO ska starta korta yrkesutbildningar. Behovet att 
matcha arbetssökande med vuxenutbildning inom bristyrken är större än det befintliga utbudet 
vilket innebär en utmaning. Det finns även en osäkerhet kring varaktigheten och utformningen 
framåt i de statsbidrag som i dagsläget finansierar denna typ av utbildningar. Bedömningen är 
utifrån det att arbete pågår för att på sikt kunna uppnå målet. Prognosen är dock att detta inte 
kommer att ske för helår 2020 utan är ett långsiktigt arbete.

 

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. "Ung på Väg" beviljades i december 2019 att vara med i projektet "Mobilisering inför 
arbete" (MIA) med start juni 2020 till juni 2022. MIA är ett projekt som startade våren 2017 i 
kommunerna Täby och Österåker. Det startade som en idé om att utforska de metoder och 
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arbetssätt som används idag, men även att utveckla nya insatser för att stödja människor på sin väg 
till arbetsmarknaden. Projektet gav goda effekter och har förlängts till MIA Vidare fram till år 2022.

Under våren 2020 inledde Ung på väg samverkan med Samordningsförbundet vilket mynnade ut i 
en ansökan om att få vara med i MIA Vidare. Projektet beräknas vara igång i slutet av augusti, 
början av september. "Ung på väg" är en av aktörerna från Vallentuna kommun jämte Vallentuna 
arbetscoachning samt försörjningsstöd.

Indikator/nyckeltal

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018

Antal elever som tar ut en yrkesexamen efter omskolning 
inom kommunal vuxenutbildning

*

* Indikatorn saknar i dagsläget systemstöd för att kunna mätas.

Närmare till allt

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

 Målet är uppfyllt

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

För att bidra till det kommungemensamma målet arbetar utbildningsnämnden för att kunna 
erbjuda en attraktiv utbildning för den växande elevgruppen av gymnasieelever. Kapaciteten på 
Vallentuna gymnasium är fortsatt högre än det antal elever som studerar på skolenheten och det 
finns beredskap att ta emot fler elever i utbildningen vilket bidrar till kommunens möjlighet att vara 
en del i en växande storstadsregion.

Genom att arbeta för att fortsätta erbjuda, utöka och utveckla nationella och internationella utbyten 
inom gymnasieutbildning bidrar utbildningsnämnden till kommunens mål. Under våren 2020 har 
arbetet delvis avstannat på grund av coronapandemin men utbyten och samarbeten är väl 
förankrade och bedöms fortsätta enligt plan så fort rekommendationer och det internationella läget 
har stabiliserats.

Utbildningsnämnden arbetar för att inom vuxenutbildningen erbjuda de 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.

Nämndens mål: Möjliggöra att elever på gymnasiet kan gå önskad utbildning utifrån framtida 
ökande elevkullar

 Målet är uppfyllt

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

Beskrivning av mål:

Antalet elever inom gymnasieskolan kommer att öka med 2500 elever till år 2027 inom 
nordostsektorn. För att bereda plats för dessa krävs koordinering mellan kommuner där rörligheten 
mellan kommunerna är hög. Utbildningsnämnden behöver arbeta för att öka samverkan med 
kringliggande kommuner för att kunna möta de ökade elevkullarna och möjliggöra att framtida 
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elever i gymnasieskolan ska kunna gå det program de önskar.

Utbildningsnämnden ska även arbeta för att ta vara på de möjligheter som ökad mobilitet medför, 
både utifrån geografisk 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. Tillsammans med verksamheterna ska nämnden arbeta för att samarbeten 
med skolor och lärosäten utomlands ska formaliseras, fördjupas och utökas.

Målet når vi genom att arbeta för att;
- öka samverkan med kringliggande kommuner för att bereda för ökande elevkullar
- utöka internationella samarbeten så att fler elever och lärare får möjlighet till internationella 
kontakter och utbyten

Målanalys och samlad grund för bedömning:

Vallentuna gymnasium har idag en kapacitet att ta emot och möta ökande elevkullar. Utbildningen 
vid Vallentuna gymnasium kan erbjuda ett brett utbud av gymnasieprogram och startade inför läsår 
2020-2021 utbildning inom naturbruk. Ett program som tar tillvara de lokala förutsättningarna och 
kommunens placering med närhet till landsbygden och goda kommunikationer inom regionen. För 
att uppnå målet även framåt om att möjliggöra för elever på gymnasiet att gå önskad utbildning 
arbetar utbildningsnämnden och Vallentuna gymnasium med att öka kvaliteten i den utbildning 
som bedrivs idag, samt med att öka upplevelsen av trygghet och studiero för att på så sätt bli ett 
attraktivt alternativ vid val av gymnasieskola och kunna få fler förstahandssökanden till 
utbildningarna.

 

Digital undervisning och digitalisering

Coronapandemin under våren 2020 skapade stora behov av att öka digitaliseringen i svenska 
skolan. Gymnasieskola och vuxenutbildning genomförde stora delar av vårterminen 2020 sin 
undervisning och utbildning helt digitalt via fjärr- eller distansutbildning. Övergången från 
traditionell klassrumsundervisning till digital form tvingade snabbt fram digitala lösningar och sätt 
att undervisa. Vallentuna gymnasium använde några få dagar för att få system och upplägg för 
fjärrundervisning på plats och undervisningen genomfördes efter det digitalt via Microsoft Teams i 
realtid så att eleverna i största möjliga mån kunde bibehålla en struktur för sin skolgång som 
liknade den de hade i vanliga fall.

Effekten av coronapandemin har lett till att den digitala kompetensen ute i verksamheterna har 
ökat, men också visat på utvecklingsområden som behöver fortsätta arbetas med framåt för att 
skapa goda förutsättningar för ta tillvara på digitaliseringens möjligheter framåt.

Indikator/nyckeltal

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018

Andel elever i Vallentuna som antagits till det program de 
sökt i första hand

u.s.

u.s. Indikatorn saknar statistik för perioden och redovisas i verksamhetsberättelsen 2020

God ekonomisk hushållning

Kommungemensamt mål: Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt.

 Målet är uppfyllt

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt
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Utbildningsnämnden har en sammantaget god ekonomi under 2020 och nämndens verksamheter 
har inte påverkats av coronapandemin i någon högre grad. Inom vuxenutbildningen har efterfrågan 
på utbildningsplatser ökat som en följd av migrationen. Det medför ökade kostnader, men i stor 
utsträckning finansieras dessa med statsbidrag. Efterfrågan på platser utifrån pandemin kommer 
fortsättningsvis att öka och nämnden behöver ha tät uppföljning med KCNO (kunskapscenter 
nordost) för att säkerställa en ekonomi i balans. Nämnden har sett över vissa riktlinjer för att se 
över en kostnadssänkning samt en anpassning till närliggande kommuner.

Prognosen för nämndens verksamheter visar på ett totalt överskott även om Vallentuna gymnasium 
har en prognos med underskott. Eleverna på gymnasiet har ökat under den inledande delen av 
höstterminen vilket är en trend synbar över tid. Trots fler elever hos verksamheten räcker inte 
åtgärderna till för att nå en budget i balans. Verksamheten lider av stora lokaler, som de jobbar 
aktivt med att minska samt effektivisera samt för få elever per klass. Där kommer fler elever att 
hjälpa till och även framgent under nästa år.

Nämndens mål: Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt

Beskrivning av mål:

Utbildningsnämnden ska löpande eftersträva en ekonomi i balans. Kloka och väl underbyggda 
investeringar ska göras inom ramen för investeringsbudgeten.

Ekonomistyrningen ska så långt möjligt präglas av tydlighet och enkelhet. För den egna regin ska 
huvudfokus därför vara volymer – både antalet barn/elever och antalet tjänster. Utöver det ska 
ekonomistyrningen präglas av samverkan. Samverkan kan avse till exempel lokaler, kost, vissa 
specialistfunktioner och nyckelaspekter av HR. Ett ständigt fokus på att effektivisera 
verksamheterna ska gå som linje i både ekonomistyrning, men även vid prognosuppföljning.

Målanalys och samlad grund för bedömning:

Under 2020 har det arbete som påbörjades 2019 fortgått 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 då verksamheten går 
med underskott och inte kan ses som kostnadseffektiv trots att nämndens samlade budget har en 
budget i balans.

 

Utveckla nuvarande riktlinjer och rutiner
Barn- och ungdomsförvaltningens arbete med att utveckla utbildningsnämndens riktlinjer och i 
förekommande fall tillhörande rutiner, påbörjades under våren 2020 som ett led i att minska 
kostnader som inte är direkt knutna till den pedagogiska kärnverksamheten. Arbetet är omfattande 
och prioritering har hittills gjorts av de riktlinjer som behöver revideras, exempelvis med 
hänvisning till lagändring eller ställningstagande av utbildningsnämnden i en viss fråga. Den 
formen av prioritering kommer att ske även under hösten 2020. Syftet med arbetet är förutom en 
effektivisering av kostnader, att skapa en stringens i de riktlinjer som reglerar utbildningsnämndens 
verksamheter, dels vad gäller upplägg och innehåll, dels vad gäller förhållandet mellan riktlinje och 
rutin samt att främja likabehandling och minska utrymmet för tolkningar. I många riktlinjer finns 
det idag innehåll som är mer att jämställa med rutiner, vilket i vissa fall formellt kan försvåra 
nödvändiga och ibland frekventa anpassningar av en rutin, exempelvis vid ändrade systemstöd eller 
roller i utbildningsnämndens verksamheter. Vidare ska hänvisningar i riktlinjer till lagar och 
förordningar vara konsekventa och relevanta i den meningen att de ska understödja de 
ställningstaganden som utbildningsnämnden vill göra genom en riktlinje. Parallellt, men som en 
viktig del i arbetet, kommer barn- och ungdomsförvaltningen i början av hösten 2020 att ta fram en 
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processbeskrivning som säkerställer exempelvis kommunikation och publicering av nya och 
reviderade riktlinjer och rutiner.

 

Indikator/nyckeltal

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018

Budget i balans Nej

Indikatorn budget i balans beräknas utifrån hur nämndens resultatenhet prognostiserar ett resultat i balans, med 
överskott eller underskott. Värdet redovisas i form av Ja för ett resultat i balans eller med överskott eller Nej för ett 
resultat med underskott.
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Styrkort
Styrkortet i Vallentuna kommun består av nyckeltal som är grupperade inom fem olika områden;
Kund/Invånare, Verksamhet, Miljö, Ekonomi, Medarbetare.
Varje område presenteras med ett antal nyckeltal och med en analys av utfallet.

Kund/Invånare

 Utfall 
perioden

Helår 
2019

Helår 
2018

Enkätsvar Vallentuna gymnasium åk 2

Jag känner mig trygg på min skola 63 % 80 % 57 %

Det är arbetsro på mina lektioner 58 % 37 % 25 %

Undervisningen motiverar mig till att vilja lära mig mera 46 % 31 % 37 %

Mina lärare är kunniga i sina ämnen 76 % 83 % 68 %

Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för 
att uppnå de olika betygen 58 % 65 % 52 %

Mina synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola 41 % 30 % 29 %

Jag kan rekommendera mitt gymnasieprogram till 
andra elever 67 % 68 % 66 %

Jag kan rekommendera min skola till andra elever 62 % 54 % 53 %

Enkätsvar vuxenutbildning och SFI

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

u.s. u.s. 80 %

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

Analys - Kund/Invånare

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 95 elever på Vallentuna gymnasium vilket motsvarar 70,4 procent. 
Föregående år var svarsfrekvensen 85 procent och året dessförinnan svarade 95 procent.

I jämförelse med förra årets enkät har utfallet förbättrats för flera påståenden. Tre resultat som har 
förbättrats stort i jämförelse med föregående år rör undervisningens kvalitet. Eleverna upplever i 
större utsträckning att det är studiero på lektionerna och att undervisningen motiverar till att vilja 
lära sig mer. Dessa resultat för Vallentuna gymnasium ligger även över genomsnittet för Stockholms 
län där 51 procent av eleverna instämmer att de har studiero och 41 procent instämmer att 
undervisningen motiverar till att vilja lära sig mer. Resultatet för studiero förbättrades även 
föregående år och har varit ett prioriterat utvecklingsområde för Vallentuna gymnasium de senaste 
åren. Även frågorna om utvecklingssamtalets meningsfullhet och att eleverna är nöjda med sin skola 
har fått ökade positiva resultat från föregående år. Eleverna på bygg- och anläggningsprogrammet 
är generellt mer positiva i enkätens olika frågor än övriga program, framför allt i frågor som rör 
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lärare i undervisningen. Eleverna på samhällsvetenskapsprogrammet är generellt mer negativa i 
enkätens olika frågor, framför allt vad gäller trygghet samt kontakt med arbetslivet och vägledning 
inför framtida studier, arbetsliv.

Resultatet för upplevd trygghet har försämrats för utfallet av enkäten 2020. 63 procent av de 
svarande i årets undersökning upplever att de känner sig trygga på sin skola, i föregående års 
undersökning var det 80 procent. Framför allt visar enkäterna på en stor skillnad mellan flickors 
och pojkars upplevelse av trygghet, där 40 procent av flickorna känner sig trygga, medan 
motsvarande siffra för pojkar är 69 procent. Området är prioriterat för Vallentuna gymnasium 
under läsåret 2020-2021 som planerar att arbeta med fokusgrupper för att fördjupa kunskapen om 
orsaken till resultatet för flickorna och öka tryggheten.

Sett till de olika områdena i enkäten så är resultatet lägst för "inflytande" i utfallet för 2020 vilket 
även går i linje med föregående års resultat. I området ingår tre frågor som handlar om eleverna får 
vara med och påverka innehållet i undervisningen eller påverka hur de arbetar under lektionerna 
och om elevernas synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på skolan. Cirka 40 procent av de svarande 
instämmer i dessa påståenden vilket är en förbättring från föregående år då cirka 30 procent 
svarade att de instämmer. I området inflytande instämmer en lägre andel elever inom 
högskoleförberedande program att de kan vara med och påverka undervisningen än inom 
yrkesprogrammen. Resultatet för Vallentuna gymnasium är högre än, eller i linje med genomsnittet 
för Stockholms län i de olika frågorna inom området.

På Vallentuna gymnasium instämmer 67 procent av de svarande i årskurs två att de kan 
rekommendera sitt program och 62 procent i att de kan rekommendera sin skola till andra elever. 
Det är i jämförelse med föregående års resultat en förbättring vad gäller att rekommendera sin skola 
och en marginell försämring vad gäller att rekommendera sitt program. På bygg- och 
anläggningsprogrammet är det en högre andel som kan rekommendera sin skola jämfört med övriga 
program då 86 procent på dessa program instämmer i påståendet.

 

Enkätsvar vuxenutbildning och SFI

Resultatet från enkäten vad gäller trivsel, trygghet, studiero samt kundnöjdhet kommer att 
redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

Verksamhet

 Prognos 
2020

Utfall 
perioden

Helår 
2019

Helår 
2018

Antal elever i Vallentuna gymnasium 345 342 353

- varav folkbokförda i andra kommuner 102 94 95

Andel förstahandssökande till Vallentuna gymnasium 10 % 7 % 11 %

Andel elever med yrkesexamen i åk 3* 71 % 88 % 81 %

Andel elever med examen från högskoleförberedande 
program i åk 3* 75 % 73 % 79 %

Genomsnittlig betygspoäng åk 3 yrkesprogram 
(examen eller studiebevis)* 11,8 13,0 12,9

Genomsnittlig betygspoäng åk 3, yrkesprogram 
(examen)* 13,4 13,1 14,0

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

12,7 12,1 12,1

Genomsnittlig betygspoäng åk 3, 
högskoleförberedande program (examen)* 13,4 13,3 12,9

Andel heltidstjänster med pedagogisk 88 % 81 % 81 %
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 Prognos 
2020

Utfall 
perioden

Helår 
2019

Helår 
2018

högskoleexamen, Vallentuna gymnasium

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

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

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

u.s. u.s. u.s.

Med uppgift saknas (u.s.) avses att detta är data som barn- och ungdomsförvaltningen inte har tillgång till vid 
redovisningstillfället.
* Statistiken är hämtad ur kommunens eget elev- och betygssystem och gäller för elever på Vallentuna gymnasium, 
statistik för hemkommunen finns inte längre tillgänglig på Skolverkets hemsida.

Analys - Verksamhet

Preliminära resultat avgångselever vårterminen 2020

Från 2020 gäller en ändrad sekretesspolicy hos SCB vilket innebär att officiell statistik för 
skolkommuner inte längre kommer att publiceras av Skolverket. Det gör att utfall för 2020 endast 
redovisar preliminära resultat som är framtagna ur kommunens egna elev- och betygssystem.

De preliminära resultaten för vårterminen 2020 visar att det var 79 avgångselever från nationella 
program på Vallentuna gymnasium. Av de 48 elever som gick ut från ett 
högskoleförberedandeprogram var det 75 procent som tog examen med en genomsnittlig 
betygspoäng på 13,4. För de 31 elever som gick ut från ett yrkesprogram tog 71 procent examen med 
en genomsnittlig betygspoäng på 13,3. Som tabellen nedan visar så varierar siffrorna mellan åren 
vilket är naturligt då det är små volymer på Vallentuna gymnasium.

Tabell: Resultat för avgångselever vid Vallentuna gymnasium, VT-2016 till VT-2020

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-2020 79 31 71 % 13,3 48 75 % 13,4

VT-2019 52 26 88 % 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 för VT-2016 till VT-2019, Vallentuna kommuns elev- och betygssystem för VT-
2020

Resultatet för elever inom högskoleförberedande program har varierat mellan 73 till 79 procent 
mellan åren 2016-2020 och årets resultat är något högre än föregående år. Detsamma gäller för 
genomsnittligt poäng för högskoleförberedande program där resultatet varierat mellan 12,9 till 13,7 
poäng 2016-2020 och årets resultat är något högre än föregående år. Det ämne som visar på låga 
resultat i de högskoleförberedande programmen är matematik, framför allt i årskurs ett och två. 
Skolans analys av resultatet visar att undervisningen i matematik inte varit tillräckligt differentierad 
och elever har haft för många inslag av arbete utan lärares ledning och stimulans vilket resulterat i 
att de elever som behövt stöd och anpassningar i undervisningen inte har fått det i tillräckligt stor 
utsträckning. Skolan har identifierat att vårens digitala undervisning på distans har ökat den 
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negativa effekten av undervisningens struktur ytterligare. Vallentuna gymnasium har inför hösten 
2020 tagit fram en plan för matematikundervisningen för att åtgärda de identifierade bristerna. 
Planen fokuserar på att ta fram en individuell planering för varje elev som följs upp i 
undervisningen, utveckla strukturer i undervisningen som stödjer alla elever och genom kollegialt 
lärande öka lärares kompetens kring differentierad undervisning.

Diagram: Andel elever med examen från högskoleförberedande program i åk 3, 2020

Källa: Vallentuna kommuns elev- och betygssystem

Diagram: Genomsnittlig betygspoäng (examen) åk 3, högskoleförberedande program 2020

Källa: Vallentuna kommuns elev- och betygssystem

Resultatet för andel elever med yrkesexamen har däremot en kraftig avvikelse för läsår 2019-2020 
jämfört med tidigare år då resultatet ökat för varje år. Från 2016-2019 ökade andel elever som tog 
examen för varje år, från 68 procent 2016 till 88 procent 2019. För 2020 är andelen elever med 
examen från yrkesprogrammen 71 procent. Genomsnittlig poäng för yrkesprogrammen visar inte på 
samma avvikelse för 2020, utan poängsnittet har istället ökat något från föregående år.
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Diagram: Andel elever med examen från yrkesprogram i åk 3 2020

Källa: Vallentuna kommuns elev- och betygssystem

Diagram: Genomsnittlig betygspoäng (examen) åk 3, yrkesprogram

Källa: Vallentuna kommuns elev- och betygssystem

 

Under våren 2020 har Vallentuna gymnasium bedrivit fjärrundervisning på grund av pandemin och 
eleverna har haft digitalt uppkopplade lektioner i realtid. Den effekt som gymnasiet har 
uppmärksammat av fjärrundervisningen är att den totala närvaron för gymnasiet har ökat något 
från tidigare termin men att elever med sedan tidigare hög frånvaro har ytterligare ökad frånvaro 
för våren 2020. Skolan har även identifierat en utmaning i att kunna ge de anpassningar och stöd 
som vanligtvis ges till elever som behöver det i undervisningen via digital fjärrundervisning. 
Resultat vad gäller frånvaro, examen och genomsnittligt poäng för våren 2020 kan därmed ha 
påverkats av pandemin på olika sätt och behöver utredas vidare i resultatanalysen på skolan.

 

Sökande och antagna till höstterminen 2020

Av de som är folkbokförda i Vallentuna så sökte sig 60 procent till gymnasium i Täby kommun. 
Populärast var Åva gymnasium följt av Tibble gymnasium och Täby Enskilda gymnasium (TEG). 
Vallentuna gymnasium var det fjärde populäraste valet. Att gymnasieskolor i Täby är de tre 
populäraste valen följer samma mönster som tidigare år. Till skillnad mot föregående år har en 
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mindre andel elever sökt sig till Tibble gymnasium och Åva gymnasium och en större andel till Täby 
Enskilda gymnasium och andra gymnasium. Andelen folkbokförda elever i Vallentuna som sökte till 
Vallentuna gymnasium i årets första sökomgång är 10,4 procent vilket är en högre nivå än inför 
läsåret 2019-2020 och i liknande nivå som till 2018-2019. 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 72 sökande till Vallentuna gymnasium oavsett elevens folkbokföringsort. Av dessa var 
det 40 pojkar och 32 flickor. Flest elever har sökt till barn- och fritidsprogrammet där det är 13 
förstahandssökande. Näst populärast var handel- och administrationsprogrammet med 11 
förstahandssökande följt av bygg-och anläggningsprogrammet samt fordons- och 
transportprogrammet med 10 förstahandssökande vardera. Förra året var det 47 
förstahandssökande till Vallentuna gymnasium och då var fordons- och transportprogrammet 
populärast följt av handels- och administrationsprogrammet.

Statistik från gymnasieantagningen visar att det är 138 elever antagna till Vallentuna gymnasium 
hösten 2020. Av dessa är 91 pojkar och 47 flickor. Flest är antagna till 
samhällsvetenskapsprogrammet följt av ekonomiprogrammet och handels- och 
administrationsprogrammet. 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 2020-21

 Antal antagna

Samhällsvetenskapsprogrammet SA 34

Ekonomiprogrammet EK 21

Handels- och administrationsprogrammet HA 20

Barn- och fritidsprogrammet BF 15

Bygg- och anläggningsprogrammet BA 11

Fordons- och transportprogrammet FT 5

Naturbruksprogrammet NB 3

Introduktionsprogram IM inklusive programinriktat val* 29

Totalt 138

Källa: INDRA

*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 (1), barn- och fritid (1), ekonomi (1), fordons- och transport (3) och samhällsvetenskap 
(2).

 

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 34,1 heltidstjänster vid Vallentuna gymnasium läsåret 
2019-2020 och då ingår en heltidstjänst för en rektor. Av lärarna var det 88,2 procent som hade en 
pedagogisk högskoleexamen vilket är en ökning jämfört med 2018 då utfallet var lägre än tidigare år 



Utbildningsnämnden, Delårsrapport januari - augusti 2020 30(36)

och låg i linje med Stockholms län och riket. 2019 var utfallet för Vallentuna gymnasium liknande 
utfall för 2016-2017 och återigen i en högre nivå än för länet och riket.

Diagram: Andel heltidsanställda med pedagogisk högskoleexamen i Vallentuna gymnasium, 
Stockholms län samt riket, läsåren 2014/15-2019/2020.

Källa: Skolverket

 

Miljö

 Prognos 
2020

Utfall 
perioden

Helår 
2019

Helår 
2018

Andel inköpta ekologiska livsmedel på kostenheten 25,5 % 26,8 % 30 %

Medarbetare

Nyckeltalen under rubrikerna Personal och Jämställdhet och mångfald baseras på samtliga 
medarbetare med månadslön oavsett anställningsform.

Personal

Månadsavlönade medarbetare Utfall 
perioden

Helår 
2019

Helår 
2018

Antal anställda 52 53 59

Varav tillsvidareanställda 52 50 51

Antal årsarbetare 51 50 55

Medelålder 46,8 46,6 46,4

Medellön (tkr) 40,3 39,5 38,4

Medianlön (tkr) 40,4 39,7 38
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Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal

Samtliga medarbetare Utfall 
perioden

Helår 
2019

Helår 
2018

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 83,2 % 66,6 % 65,9 %

Sjukfrånvaro fördelad på kön

Män 3,5 % 3,0 % 3,3 %

Kvinnor 6,6 % 5,3 % 8,2 %

Sjukfrånvaro fördelad på ålder

29 år och yngre 0,3 % 0,5 % 0,6 %

30 - 49 år 5,1 % 2,7 % 3,6 %

50 år och äldre 5,2 % 8,3 % 11,4 %

Samtliga 4,9 % 4,1 % 5,6 %

Personalomsättning

 Utfall 
perioden

Helår 
2019

Helår 
2018

Tillsvidareanställda medarbetare 5,83 % 9,8 % 25 %

Jämställdhet och mångfald

Månadsavlönade medarbetare Utfall 
perioden

Helår 
2019

Helår 
2018

Anställda, andel män 56 % 54 % 52 %

Analys - Medarbetare

Den totala sjukfrånvaron har ökat i förhållande till föregående perioder. Ökningen beror på en 
större andel och antal långtidssjuka timmar, avseende 60 dagar eller mer. Det systematiska arbetet 
med långtidssjukskrivna medarbetare fortlöper med åtgärder och uppföljningar. Samtliga 
långtidssjukskrivna har en rehabiliteringsplan som uppdateras kontinuerligt.

Sjukfrånvaron kortare än 60 dagar minskade jämfört med föregående år, samma period. I samband 
med stängningen av Vallentuna gymnasium under coronavirusets utbrott, övergick verksamheten 
till distansundervisning. Medarbetare har kunnat arbeta både hemifrån och på plats i lokalerna, 
vilket sammantaget möjliggjort distansering och minskad smittorisk. Övergången till 
fjärrundervisning skedde snabbt och har möjliggjort för både personal och elever att delta även vid 
milda symptom. Detta har lett till hög närvaro bland både personal och elever, och i synnerhet bland 
personal i den äldre åldersgruppen som inte varit lika utsatta i förhållande till andra förvaltningar.

Ekonomi

Avsnittet beskriver ekonomiska avvikelser inom ordinarie verksamhet och åtgärder för en ekonomi i 
balans. I en separat del beskrivs kostnader eller intäktsbortfall som uppstått till följd av 
coronapandemin.

Sammanfattning

Rapporten beskriver ekonomiska avvikelser inom ordinarie verksamhet och åtgärder för en 
ekonomi i balans. Rapporten beskriver i separat del kostnader eller intäktsbortfall till följd av 
coronapandemin.

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

Prognosen för utbildningsnämndens fasta ram är ett överskott om 1,0 mnkr. Prognosen för 
Vallentuna gymnasium är ett underskott om 1,0 mnkr.

Gymnasieskolpengen prognostiserar ett överskott om 3,0 mnkr precis som i föregående 
tertialrapport för 2020.

(Mnkr)
Sparande 

i eget 
kapital

Budget 
2020

Avvikelse 
prognos 

2020

Avvikelse 
2019

Avvikelse 
2018

Utbildningsnämnden 3,9 33,7 1,0 3,4 0,5

UN resultatenhet -3,2 0 -1,0 -0,3 0,8

Gymnasieskolpeng 152,8 3,0 -4,3 -1,9

Åtgärder vid befarad negativ avvikelse

Planerade åtgärder för att hantera befarad negativ avvikelse

Verksamhet Beskrivning av åtgärd
Prognos 
effekt, 
mnkr

Kommentar

Ekonomiska effekter till följd av coronapandemin

Kostnader och intäktsbortfall relaterade till coronapandemin

Verksamhet Beskrivning av insats Utfall Prognos

Totalt utfall och prognos för nämnden

Kommentar

Statsbidrag

Staten har i en förordning aviserat att kommuner kan komma att få ersättning för en del av de 
kostnader som coronapandemin har orsakat. Statsbidraget omfattar hälso- och 
sjukvårdsverksamheten och socialtjänstverksamheten omsorg när det gäller omsorg om äldre 
personer och personer med funktionsnedsättning. Ersättning beslutas av Socialstyrelsen och gäller 
inte alla typer av kostnader. Vallentuna kommun kommer att ansöka om ersättning enligt reglerna 
men det råder en stor osäkerhet om vilken ersättning kommunen kommer att få.
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Driftsredovisning

Driftsredovisning nämndens verksamheter

Verksamh
et (mnkr)

Budget 
2020

Bokfört 
periode

n
% Prognos 

2020

Avvikelse 
mot 

budget

Budget 
2019

Bokfört 
periode

n
% Bokslut 

2019

TOTALT

K -36,5 -22,5 62 % -38,0 -1,5 -35,6 -21,7 61 % -35,7

I 2,8 3,8 136 
%

5,3 2,5 1,9 1,7 87 % 5,5

N -33,7 -18,7 56 % -32,7 1,0 -33,7 -20,0 59 % -30,3

Varav 
corona

0 0

Nämnd och förvaltning

K -26,0 -14,6 56 % -25,2 0,8 -26,1 -15,9 61 % -23,7

I 0,3 0,2 55 % 0,3 0 0,4 0,2 54 % 0,3

N -25,7 -14,4 56 % -24,9 0,8 -25,7 -15,7 61 % -23,4

Huvudmannen (KCNO)

K -10,5 -7,9 75 % -12,8 -2,3 -9,5 -5,7 60 % -12,0

I 2,5 3,6 145 
%

5,0 2,5 1,5 1,4 96 % 5,2

N -8,0 -4,3 54 % -7,8 0,2 -8,0 -4,3 54 % -6,8

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. Prognosen sammantaget är ett överskott om 1,0 mnkr.

Kunskapscentrum Nordost (KCNO) är ett samarbete mellan ett flertal kommuner i norrort med 
syfte att samordna vuxenutbildning. Prognosen är ett mindre överskott om 0,2 mnkr vilket härrör 
till ökade statsbidrag.

Nämnd och förvaltning innehåller bland annat budgetposterna stödverksamhet, 
gymnasieantagning, skolskjuts och tilläggsbelopp för gymnasiesärskola.
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Förvaltningen prognostiserar lägre kostnader i förhållande till budget för både tilläggsbelopp och 
skolskjuts vilket gör att ansvaret prognostiserar ett överskott om 0,8 mnkr.

Kostnader kopplat till coronapandemin påverkar inte nämnden i någon stor utsträckning.

UN resultatenhet

Verksamhet 
(mnkr)

Ing. 
värde 

sparande 
i eget 

kapital

Budget 
2020

Bokfört 
periode

n
%

Avvikelse 
mot 

budget 
2020

Budget 
2019

Bokfört 
period

en
% Bokslu

t 2019

662 Vallentuna gymnasium

K -47,0 -33,7 72 % -48,0 -49,1 -33,4 68 % -51,1

I 47,0 30,6 65 % 47,0 49,1 32,4 66 % 50,7

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

Varav 
corona

0 -0,1

* K = kostnad, I = intäkt, N = netto

Kommentarer till avvikelse UN resultatenhet

Vallentuna gymnasium har ett elevantal på cirka 340 elever fördelat på flera program.

Elevantalet för hösten är fortfarande preliminärt då eleverna under terminens första veckor 
fortfarande byter skola. Men gymnasiet ser en viss ökning mot förra året samt våren 2020.

Kostnaderna förväntas öka under 2020 på grund av högre personalkostnader. Under höstterminen 
ser förvaltningen och verksamheten att antalet språkintroduktionselever minskar med sänkta 
intäkter som följd, vilket gör att verksamheten måste anpassa sig till förändrad ekonomi. Primärt 
väljer verksamheten att titta på de administrativa personalkostnaderna och omfördela uppgifter 
inom ledningsgruppen för att vakanshålla tjänster. Trots detta visar prognosen på ett ökat 
underskott till 1,0 mnkr, främst på grund av högre kostnader för personal än budgeterat. Prognosen 
är dock osäker, främst på grund av att elevantalet för hösten fortfarande är osäkert.

Underskottet beror inte på coronarelaterade kostnader.

Gymnasieskolpeng summering

Mnkr Budget 
2020

Bokfört 
periode

n
% Prognos 

2020

Avvikels
e mot 

budget 
2020

Budget 
2019

Bokfört 
periode

n
% Bokslut 

2019

Gymnasieskolpeng summering

K -157,2 -98,0 62 % -154,2 3,0 -144,5 -96,7 67 % -148,5

I 4,4 3,0 68 % 4,4 0 4,6 3,0 65 % 4,3

N -152,8 -95,0 62 % -149,8 3,0 -139,9 -93,7 67 % -144,2

* K = kostnad, I = intäkt, N = netto

Kommentarer till avvikelse gymnasieskolpeng

Budgetramen för gymnasieskolpengen uppgår till 152,8 mnkr.

Vallentuna kommun har tillsammans med kommunerna i Stockholms län samt Håbo kommun, 
tecknat ett samverkansavtal för gymnasieutbildning. Avtalet gör att alla elever i regionen kan söka 
till, och antas på lika villkor, till samtliga gymnasieskolor i länet. I avtalet ingår också gemensamma 
programpriser på nationella program för att skapa likvärdiga förutsättningar mellan huvudmännen. 
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Utöver detta tar kommunen själv fram priser för introduktionsprogrammen. För gymnasiesärskolan 
finns ingen gemensam prislista. Eftersom kommunen inte själv anordnar gymnasiesärutbildning så 
följer kommunen riksprislistan gällande dessa utbildningar till fristående huvudmän.

Prognosen för 2020 är ett överskott om 3,0 mnkr på grund av lägre volymer än budgeterat.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning, årligt anslag (mnkr)

Projekt Budget 
2020

Bokfört 
perioden % Prognos 

2020
Avvikelse mot 

budget

Totalt (mnkr) 0,5 0,1 20 % 0,4 0,1

Årligt investeringsanslag 0,5 0,1 20 % 0,4 0,1

Kommentar

Den investering som Utbildningsnämnden gjort under året är inköp av digital utrustning till den 
pedagogiska miljön.

Investeringsredovisning, fleråriga projekt (mnkr)

Projekt 2020 Totalt, projekt Klar
t

Budget Utfall Prognos Budget Utfall Prognos år

Totalt (mnkr)

Kommentar


