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Ärendebeskrivning
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Nämnden i korthet

 Ordförande: Johan Skog Bruttokostnad *: 1 482,3 Mn
kr

Antal ledamöter: 9 Nettokostnad **: 792,6 Mn
kr

Förvaltningschef: Susanna Falk Budgetavvikelse i år: 10,0 Mn
kr

Antal årsarbetare: 785 Budgetavv. föregående år: 5,9 Mn
kr

* Exklusive nämndsinterna transaktioner och 
exklusive intäkter

** Alla intäkter minus alla kostnader

Nämndens uppgift är att:

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

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

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

geografiska område
 som huvudman för de egna verksamheterna i sin helhet

Vart och ett av dessa perspektiv ska vid arbetet mot målen i föreliggande plan tas i beaktande och 
användas där möjligt, rimligt och lämpligt.
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Viktiga händelser under året
Förändringar i regelverk under 2020

Under 2020 har förändringar skett i de regelverk som styr och påverkar nämndens verksamheter. 
Verksamheterna har under året anpassats för att möta dessa förändringar.

Statsbidrag ges för anställning av lärarassistenter i skolan om huvudman finansierar minst hälften av 
kostnaderna för lärarassistenter. Gäller från 1 augusti 2019 och har påverkat verksamheterna under 
2020

Barnkonventionen blir svensk lag 1 januari 2020

Förändring i skollagen möjliggör för regeringen att, med anledning av coronaviruset, tillfälligt stänga 
förskolor, skolor, fritidshem eller andra verksamheter på nationell, regional eller kommunal nivå. 
Gäller från 21 mars 2020

Tillfällig förordning ger huvudmän en ökad flexibilitet om en skola håller eller hållits stängd med 
anledning av coronaviruset

Ändrade statsbidragsvillkor för sommarskola. Gäller från 25 juni 2020

Ny sekretesspolicy för statistiska centralbyrån (SCB) begränsar tillgång till statistik för kommuner, 
huvudmän och enstaka förskolor, skolor. Statistik för skolväsendet publiceras från 1 september 2020 
enbart på riksnivå, skolenhetsregistret blir dock åter tillgängligt oktober 2020

Möjlighet för huvudmän att vid lärarbrist anställa icke behöriga som lärare upp till tre år under tiden 
de genomgår kompletterande pedagogisk utbildning förlängs från 2020 till 2025

Förändring i skollagen gällande regler om distansundervisning. Både fjärrundervisning och 
distansundervisning ska kunna lämnas över på entreprenad. Förändringarna träder i kraft den 20 
augusti 2020 och kan tillämpas på utbildning som börjar efter den 30 juni 2021.

Coronapandemin

Pandemins utbredning krävde att barn- och ungdomsförvaltningen snabbt tog fram en generell 
krisplan som kunde användas som struktur för att hantera den nya situationen. Krisplanen innefattade 
bland annat beredskapsplan vid stort personalbortfall, plan för tillfällig omsorg i händelse av nationellt 
beslut om stängning av förskola och skola, samt plan för att kunna erbjuda barnomsorg 24 timmar per 
dygn sju dagar i veckan för vårdnadshavare med arbete inom samhällsviktiga tjänster.

Under coronapandemin har samtliga förskolor, grundskolor samt grundsärskola varit öppna och 
bedrivit ordinarie verksamhet trots stora utmaningar med periodvis stora personalbortfall och stor 
frånvaro hos barn och elever. För att på förvaltningsnivå kunna säkerställa barn och elevers rätt till 
utbildning, stödja enheterna och få en överblick av läget har uppföljning av frånvaro barn, elever och 
personal genomförts digitalt dagligen.

För att minska risken för smittspridning har verksamheten behövt utveckla en rad anpassningar, 
exempelvis nya former kring traditioner som skolavslutningar, luciafirande och skolstart.

Verksamheten har behövt anpassas ytterligare med begränsningar av resande, studiebesök, prao, 
samarbete med kulturskolan, föreningslivet och andra externa aktörer. Läget har även krävt utökad 
städning, stängning av sociala ytor som elevcaféer, omdisponering av lokaler samt förändringar i 
dialog-och mötesstrukturer med vårdnadshavare och mellan kollegor. Coronapandemin har även 
inneburit ett stort språng framåt i digital kompetens hos lärare och elever samt digitalt användande 
inom grundskolans senare år. Utifrån smittspridningsläget fattades beslut att övergå till digital 
distansundervisning för årskurs 7-9 under sista skolveckan i december. Även 
modersmålsundervisningen har bedrivits som distansundervisning under delar av våren samt under 
december 2020.

Vallentuna har under pandemin fortsatt genomfört den, i lärarutbildningen obligatoriska, 
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verksamhetsförlagda utbildningen, VFU. Kommunen tog emot fler studerande under perioden vilket i 
ett läge av nationell lärarbrist setts som viktigt för att säkra tillgången till utbildade lärare framöver.

Skolverkets projekt "Samverkan för bästa skola" som är ett gemensamt utvecklingsarbete 
mellan barn- och ungdomsnämnden och Skolverket, gick 2020 in i sitt andra år. Syftet med projektet 
är bland annat att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet och därmed resultaten i den kommunala 
förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Under året har undervisningsnära utvecklingsinsatser, 
bestående av handledning, föreläsningar och seminarier, startats upp tillsammans med personalen på 
de deltagande enheterna.

 

Behörighetskrav för barnskötare i förskola och fritidshem
För att höja kompetensen och kvaliteten i förskola och fritidshem genomförde barn- och 
ungdomsnämnden under 2019 och 2020 riktade kompetensutvecklingsinsatser för medarbetare utan 
formell utbildning. Vid 2020 års slut hade samtliga tillsvidareanställda barnskötare i förskolan en 
färdig utbildning till barnskötare. Vallentuna kommun fattade under verksamhetsåret beslut om 
behörighetskrav för tillsvidareanställning av barnskötare i förskolan som börjat gälla i och med 
avslutad kompetensutvecklingsinsats. För medarbetare inom kommunala fritidshemmet pågår 
motsvarande kompetensutvecklingsinsats kommande år och behörighetskrav för tillsvidareanställning 
som barnskötare i den verksamheten kommer bli gällande hösten 2022 när 
kompetensutvecklingsinsatsen är genomförd och avslutad.
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Verksamhetsförändringar
Kommunplanen 2020-2022 innebar för nämnden ett effektiviseringskrav på central administration till 
förmån för högre skolpeng samt peng till förskolan. Under 2020 sattes en ny organisation på barn- och 
ungdomsförvaltningen och ny förvaltningschef, Susanna Falk, tillträdde januari 2020. Barn- och 
ungdomsnämnden uppnådde under året effektiviseringskraven utifrån kommunplanen.

Förändringar i skolorganisation och resultatenheter

Skolenheterna Karlbergsskolan och Hjälmstaskolan har från hösten 2019 haft en gemensam rektor 
samt ett nära samarbete utifrån pedagogisk vision, skolledning och bemanning. Från januari 2020 
slogs skolenheterna ihop till en resultatenhet, Karlslundsskolan.

Lovisedals förskola avvecklades enligt plan augusti 2020 när barngruppen övergick till 
förskoleklassverksamheten och förskolans lokaler har övergått till Lovisedalsskolans grundskola och 
fritidshem.

I juni 2020 beslutade barn- och ungdomsnämnden om en ny skolorganisation för de kommunala 
förskolorna och grundskolorna. Syftet med nya organisationen var att skapa förutsättningar för en 
likvärdig organisation med hög kvalitét oavsett geografisk boendeort eller socioekonomiska 
förutsättningar. Organisationen byggde på organisatoriska, pedagogiska, ekonomiska och 
administrativa perspektiv med utgångspunkt i dels vetenskap och beprövad erfarenhet men även i 
rådande lokala förutsättningar.

Ny skolorganisation träder i kraft 1 juli 2021 och innebär i korthet följande förändringar;

Att fem nya rektorsområden bildas från och med den 1 juli 2021

Ett rektorsområde i södra Vallentuna bestående av Haga förskola, Sjumilaskogens förskola och 
Katthults förskola

Ett rektorsområde i centrala Vallentuna bestående av Kantarellens förskola, Granåsa förskola och 
Ormsta förskola inklusive språkförskolan

Ett rektorsområde i Karby/Brottby bestående av Karby respektive Brottby förskolor samt Karbyskolan 
F-6

Ett rektorsområde i Lindholmen med Lindholmens förskolor Eken och Buketten samt Gustav 
Vasaskolan F-6

Ett rektorsområde i Kårsta bestående av Kårsta förskola och Kårsta skola F-6

Att Karbyskolans högstadium årskurs 7-9 upphör 1 juli 2021
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Framtiden
Aktuella befolkningsprognoser tyder på att antalet yngre barn till förskolan och elever i grundskolan 
minskar framöver och vilket innebär behov av anpassningar i verksamheterna. Under kommande år 
bedöms det främst vara inom förskolan som det riskerar att bli överkapacitet i förhållande till behov, 
men även centrala delar av Vallentuna kommer att ha överkapacitet av grundskolelokaler.

Framgent råder fortsatt en nationell och regional lärarbrist. Tillgången på behöriga förskollärare och 
lärare är begränsad i regionen och det kommer även fortsättningsvis påverka lönenivåer samt 
möjligheter att kunna möta kraven på legitimerade lärare i samtliga ämnen och årskurser. 
Kompetensförsörjning blir fortsatt ett viktigt fokus under flera år framöver. De satsningar på 
kompetensutveckling som startade 2019 kommer att behöva fortsätta även under 2021.

Den 1 juli 2021 kommer en rad läroplansförändringar med nya kursplaner för grundskola och 
grundsärskola att träda i kraft. Fokus för skolutveckling behöver utifrån det under det kommande året 
innefatta implementering av de nya kursplanerna. Behovet av kompetens inom och tillgång till digitala 
lärverktyg har aktualiserats och synliggjorts ytterligare i och med coronapandemin 2020 och behöver 
fortsätta prioriteras inte minst för att klara övergång till digitala nationella prov 2023.
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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 5

Målet är uppfyllt: 5 4

Målet är delvis uppfyllt: 0 1

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

Inom barn- och ungdomsnämndens verksamheter har det under 2020 pågått flertalet initiativ och 
aktiviteter för att bidra till en hållbarhet i kommunen både utifrån sociala-, klimat- och 
miljöperspektiv exempelvis pedagogiska program inom miljötema för fritidshemmen. Genom att tidigt 
involvera barn och 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 barn- och ungdomsnämndens 
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 som togs 
fram under 2020 bidrar barn- och ungdomsnämnden till kommunens arbete för att Vallentuna ska 
vara långsiktigt hållbar. En 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. Sedan 2019 har det pågått ett arbete med att 
ta fram en kontinuitetsplanering för kostenhetens verksamheter i livsmedelsförsörjning i kris. Planen 
blev högaktuell under coronapandemins start våren 2020. Kontinuitetsplaneringen ingår som en del i 
den övergripande planen för skolornas krishantering och arbetet med att utveckla kostenhetens 
kontinuitetsplanering med åtgärder för att säkra övriga kritiska beroenden planeras fortsätta under 
2021.

Ett viktigt område för nämnden att bidra till kommunens mål är att arbeta för att vara en attraktiv 
arbetsgivare som både attraherar, kompetensutvecklar och behåller personal. Barn- och 
ungdomsnämnden har under året genomfört ett flertal satsningar för att utveckla kompetens och öka 
behörigheten för personal i förskola och fritidshem vilket exempelvis lett till att samtliga 
tillsvidareanställda barnskötare i förskolan vid slutet av 2020 har en formell barnskötarutbildning.
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Nämndens mål: Hållbar skolkommun

 Målet är uppfyllt

Beskrivning

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

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

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

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

Målanalys och grund för bedömning:

Barn- och ungdomsnämndens verksamheter arbetar för att skapa en trygg och socialt hållbar förskole- 
och skolmiljö där barn och elever har förutsättningar för lärande och utveckling. Initiativ för att 
bibehålla kompetens och öka behörigheten hos medarbetare i förskola och fritidshem har pågått under 
året och samtliga barnskötare i förskolan har nu en formell utbildning. Initiativen har även lett till ett 
behörighetskrav för tillsvidareanställning av barnskötare i förskolan, ökad kompetens kring 
läroplansuppdragen i förskola och fritidshem samt genomförd utbildning i friluftsliv för personal i 
fritidshemmet.

Ytterligare initiativ som redovisas under respektive rubrik nedan har bidragit till en ökad medvetenhet 
om klimat- och miljöfrågor och ett långsiktigt arbete tillsammans med fritidshemmen i kommunen har 
ökat fokus på miljöfrågor i undervisningen.

Resultat från kundenkäter och indikatorer till målet visar att tryggheten i Vallentuna kommuns 
förskolor och skolor håller ett stabilt och relativt högt värde över tid. Verksamheterna arbetar 
systematiskt och regelbundet kring trygghetsfrågor för att utveckla goda förutsättningar till höga 
resultat. Under året har arbete kring studiero, som är ett prioriterat område för nämnden, fortsatt och 
arbete att ta fram en gemensam form och rutin kring ordningsregler har initierats.

Indikatorn för personalfrånvaro visar på en högre frånvaro 2020 än föregående år. Coronapandemin 
har lett till en ökad frånvaro under 2020 utifrån exempelvis rekommendationer att stanna hemma vid 
symptom, vård av sjuka barn eller oro kopplat till coronapandemin. De extraordinära effekter som 
coronapandemin lett till påverkar indikatorn i hög grad och möjligheten att göra jämförelse med 
tidigare års personalfrånvaro. Frånvaro för personal och barn, elever i verksamheten har under året 
följts upp dagligen av barn- och ungdomsförvaltningen och samverkan kring personalfrånvaro har 
skett med HR exempelvis vid långtidssjukskrivningar eller annan frånvaro som inte kunnat kopplas 
direkt till coronapandemin.

Sammantaget utifrån målets indikatorer och utfallet av pågående utvecklingsinsatser bedöms målet 
för nämnden vara uppfyllt.

 

Kompetensutveckling inom den kommunala förskolan 

Utifrån tidigare identifierade behov av att utveckla och höja kvaliteten inom den kommunala förskolan 
har en omfattande utbildningssatsning genomförts under 2019 och 2020. Samtliga tillsvidareanställda 
barnskötare som inte hade barnskötarutbildning tidigare har nu utbildats till barnskötare. Syftet har 
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alltså varit att öka kvaliteten i verksamheten och att genom denna kompetenshöjning lättare kunna 
möta de ökade kraven i den reviderade läroplanen för förskolan. Den genomförda utbildningen ger 
deltagarna en teoretisk bakgrund och ökad pedagogisk kunskap om uppdraget i förskolan. Satsningen 
har bekostats av medel från Omställningsfonden och utbildningen har genomförts i samarbete med 
utbildningsföretaget Hermods.

Förskolan har kombinerat ovan satsning med andra kompetenshöjande åtgärder såsom fördjupade 
seminarier kring den reviderade läroplanen. Dessa seminarier riktade sig till all personal inom 
förskolan. Utöver detta läser ett antal barnskötare på deltid till förskollärare, vilket är ytterligare en 
satsning för att höja kompetensen och att bidra till fler förskollärare inom förskolans område.

 

Livsmedelsförsörjning i kris

Livsmedelsförsörjning i kris blev en högaktuell fråga under 2020. Den pågående pandemin har visat 
vilka funktioner i samhället som är samhällsviktiga och sårbara vid kris och extra ordinära händelser. 
Vallentuna kommuns arbete med att bibehålla kostenhetens verksamhet under pandemin har under 
året uppmärksammats av Länsstyrelsen där Vallentuna kommuns identifierade styrkor som gett 
motståndskraft i kris lyftes fram. Exempel som framkom var kommunens tillgång till lokalt 
producerade livsmedel samt samarbetet mellan kommunens olika nämnder och med lokalt näringsliv 
och lantbrukare. Sedan senare delen av 2019 har arbetet att ta fram en kontinuitetsplanering för 
kostenhetens verksamheter i livsmedelsförsörjning i kris fortlöpt. Planen blev högaktuell under våren 
2020 när Coronapandemin, som fortsatt under hela året, var ett faktum. Kontinuitetsplanering ingår 
som en del i den övergripande planen för skolornas krishantering. Arbetet med att utveckla 
kostenhetens kontinuitetsplanering med åtgärder för att säkra övriga kritiska beroenden planeras 
fortsätta under 2021.

Barn- och ungdomsnämnden har i samverkan med kommunledningskontoret arbetat fram en plan för 
livsmedelsförsörjning i kris som ska gälla för hela kommunen. I planen beskrivs kritiska beroenden 
som kommunens kök har för att kunna bedriva verksamhet även i kris. Beslut om fortsatt arbete med 
att bygga upp motståndskraft mot kris tex genom lager, reservaggregat, synkning av livsmedelsplan 
och nödvattenplan med mera förväntas komma efter planen antagits.

 

Svinn-initiativ
Arbetet med att minska matsvinnet i samverkan med skola och förskola samt förvaltning har inte 
uppnåtts i förväntad grad. Under 2020 har struktur för matsvinnsmätningar tagits fram med en 
modell för matsvinnsarbetet där livsmedelsverkets verktyg för att registrera matsvinn används. För att 
minska på matsvinnet behöver köken samverka med matgästerna och med skolan som påverkar 
schemaläggning, matsalstrivseln och antal vuxna pedagoger i matsalen, samt med lokalstrateg som 
kan påverka matsalsmiljöer och serveringsmöjligheter. Matsalsmiljön, kännedom om 
portionsstorlekar, och en lugn måltidsmiljö bidrar till minskat matsvinn. Ytterligare fokus behöver 
läggas på att hitta samverkanssätt. Under 2021 planeras samarbete med globala elevrådet för att 
minska matsvinnet samt att ta fram nyckeltal som visar effekter om matsvinnsmängderna går ner. 
Nyckeltal kan vara kostnader i kronor per kg matsvinn, miljö- och klimatpåverkan och 
påverkansmöjligheter som ger effekter på matsvinnsmängder. Matsvinnsinitiativet avslutas vid 
årsskiftet och ny form för att arbeta med matsvinn tas fram för 2021.

Hållbar skolmåltid

Under 2019 beslutade kommunfullmäktige om en måltidspolicy som ersatte den tidigare kostpolicyn. 
Den nya policyn har fokus på arbetet med måltiden som helhet, samarbete mellan berörda parter och 
har tre inriktningar; hälsosam, hållbar och pedagogisk måltid. Kopplingen mellan satsningen på 
rörelse i skolan och kostenheten resulterade i ett samarbete som bygger på hälsosamma måltider, 
rörelserikedom och kultur. Samarbetet planeras leda till att måltidspolicyn implementeras i barn- och 
ungdomsförvaltningens samtliga utbildningsverksamheter. Fritidshemmen och skolköken på 
Kårstaskolan, Gustav Vasaskolan, Hagaskolan respektive Lovisedalsskolan deltar också i ett 
pilotprojekt för att arbeta fram hur de tillsammans ska arbeta med måltiden som helhet och 
pedagogiskt verktyg.

I enlighet med den nyligen beslutade måltidspolicyn ska inköp av livsmedel sträva mot att köpa 
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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 har påverkat inköp av ekologiska livsmedel som tidigare varit ett mätvärde i arbetet med hållbar 
skolmåltid. Kostenhetens inköp av fågel (kyckling och kalkon) med svenskt ursprung är för året 96,5 
procent av de totala inköpen av fågel. 26,9 procent av livsmedelsinköpen har varit ekologiska vilket 
ligger i linje med föregående år och något lägre än inköpen 2018. Till kommande verksamhetsår 
kommer, istället för inköp av ekologiska livsmedel, mätvärden för inköp av säsongsbetonade, svenska 
och lokalt producerade livsmedel att följas upp.

Val av livsmedel påverkar vår miljö och vårt klimat genom hela livscykeln från jord till bord till jord 
med utsläpp av växthusgaser i de olika processtegen. Barn- och ungdomsnämnden strävar efter att 
sänka utsläpp av växthusgaser från måltidsverksamheten genom att planera en meny och välja råvaror 
som bidrar till låga miljö – och klimatavtryck och som genererar minimalt tallrikssvinn. Nämnden har 
under 2020 infört ett verktyg för att kunna följa upp de utsläpp som skolmåltiderna genererar. 
Skolmåltidens klimatpåverkan kommer från 2020 att följas upp årligen.

Under perioden 1 januari 2020 till 30 november 2020 har de livsmedelsinköp som gjorts inom 
nämndens verksamheter gett ett utsläpp per kilogram livsmedel på 1,61 CO2e kilogram. Utfallet 
innebär att Vallentuna kommun har ett lägre genomsnittsutsläpp än närliggande kommuner där 
genomsnittligt utsläpp är 2,0 CO2e kilogram. För att bidra till WWFs mål om maximalt 1,5 graders 
global uppvärmning behöver kommunen ytterligare sänka utsläppen av de växthusgaser som kan 
kopplas till skolmåltiderna.

 

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 har skett löpande under 2020 för att se hur man kan möjliggöra ökad 
källsortering.

Aktiviteten har under året i hög grad påverkats av coronapandemin och har avstannat. Arbetsformer 
för stöd kring direkta miljöfrågor till verksamheterna har påbörjats under hösten 2020. Källsortering 
är ett identifierat utvecklingsmål för 2021.

 

Kemikaliesmart förskola

Vallentuna kommuns miljöstrategi innehåller inriktningen kemikalier som beskrivs i mer detalj i 
kemikalieplanen. I kemikalieplanen finns uppdrag till barn och ungdomsförvaltningen att barn och 
unga ska prioriteras i kemikaliearbetet då de är mer utsatta för negativ påverkan av kemikalier än 
vuxna. Under hösten 2019 och första delen av 2020 har de kommunala och fristående rektorerna för 
förskola informerats om kommunens intentioner med "kemikaliesmart förskola". I samverkan med 
verksamheten har hinder och framgångar kring arbetet med kemikalier i förskolan och möjliga 
hjälpmedel för att komma vidare i arbetet med att skapa kemikaliesmarta förskolor diskuterats. En 
webbutbildning finns till februari 2021 tillgänglig för både fristående och kommunala förskolor för att 
fortsätta arbetet. Utbildningen ger medarbetarna kunskap kring kemikalier samt råd och konkreta tips 
på vad som kan förbättra verksamheten. Uppföljning och utvärdering av användandet planeras ske i 
början av 2021 och dokumenteras i verksamheternas kvalitetsrapporter. De kommunala förskolorna 
rapporterar i sin egen verksamhetsuppföljning utfallet.
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Organisationen med miljöfrågor och utvecklingsgrupp för fritids.

Vallentuna kommuns fritidshem har ett särskilt miljöuppdrag. Som en del i detta har barn- och 
ungdomsförvaltningen satsat på att stödja verksamhetens pedagogiska arbete med lärande för hållbar 
utveckling. Ett samarbete mellan fritidshemmens utvecklingsgrupp, kommunens miljöstrateg och 
barn- och ungdomsförvaltningen startades för att arbeta fram olika miljöpaket, pedagogiska program, 
inom olika miljöteman för fritidshemmen. Miljöpaketen som knyter an till läroplanen för grundskola, 
grundsärskola och fritidshem samt kommunens miljö- och klimatstrategi har fortsatt använts i 
verksamheterna under 2020. Barn- och ungdomsförvaltningen har även satsat medel på att köpa in 
utrustning och material i ”miljökistor” till fritidshemmen som en del i satsningen att utveckla 
fritidshemmet. Innehållet i miljökistan är material som kan användas i arbetet med de framtagna 
miljöpaketen. Många elever har redan idag ett stort engagemang i miljöfrågor och materialet har gett 
fritidspersonalen möjlighet att utmana eleverna ytterligare i miljöarbetet.

Under våren 2020 fick skolorna i uppdrag att sy lånepåsar till biblioteket samt uppmanades att delta i 
en klimattävling. Klimattävlingen handlade om att ge sitt bästa utflyktstips i Vallentuna där barnen på 
fritids fick rollen som turistbyrå och fick göra reklam för sina egna smultronställen.

För att knyta ihop barn- och ungdomsförvaltningens satsning på fysisk aktivitet i skolan med 
miljöarbetet, särskilt friluftsliv och utomhuspedagogik ansökte även Vallentuna kommun om 
statsbidrag för kompetensutveckling/utbildning i friluftsliv och naturpedagogik för all personal i 
fritidshemmet. Insatsen beskrivs närmare under nämndens mål " Framåt tillsammans".

Neurodesign kopplat till barn och elevers lärmiljöer, i första hand matsalarna.

Skolornas måltidsmiljöer påverkar inlärning och välbefinnande och upplevelsen av måltiden, vilket gör 
matsalsmiljön till en viktig aspekt i arbetet med en helhetsbild av måltiden. Inför 2020 påbörjades ett 
arbete med att ta fram en modell för hur lärmiljöer inom barn- och ungdomsnämndens verksamheter, 
främst skolmatsalar, ska utformas för att skapa måltidsmiljöer som ger en lugn och trygg 
måltidsstund. Tidsplanen är försenad på grund av organisatoriska förändringar och modellen har 
ännu inte tagits fram.

Då antalet elever ökat på Gustav Vasaskolan uppkom behov av att se över matsalen som är liten och 
trång. Barn- och ungdomsnämnden arbetade under våren 2020 med att planera om lokalen med 
utgångspunkt i neurodesign. Hänsyn togs till flödet i matsalen, schemaläggning av lunch- och 
mellanmålstider, serveringsmöjligheter, färgval, akustik och antal sittplatser. Resultatet blev en 
lugnare lunchservering, med bättre ljudvolym och längre tid att äta lunch, säkrare serverings situation 
för kökspersonalen, samt tillräckligt många sittplatser för att alla ska kunna få plats att äta i lugn och 
ro. Färgval på bord och stolar gav en negativ effekt och upplevs som rörigt. Inför framtida 
ombyggnationer och inköp av möbler planeras en modell för hur val av färger ska ske tas fram.

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 
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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 skjutas 
fram, dels på grund av de mycket begränsade förutsättningarna att genomföra projektet under 
coronapandemin och de omprioriteringar i arbetsuppgifter som de rådande förhållandena under 
pandemin har medfört.

Under början av 2020 togs en utbildningsplan i fyra steg fram. Utbildningsplanen riktades till 
medarbetare samt barn och elever inom barn- och ungdomsnämndens 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 fram till början av 2021 för medarbetare, som av 
olika anledningar inte kunde delta, är nyanställda eller som vill se utbildningen igen.

Handlingsplanen för att främja och utveckla barnrättsarbetet beräknas vara klart i januari 2021. 
Förskjutningen från den ursprungliga planen beror på att arbetsresurser inom projektet under våren 
och hösten 2020 behövde omfördelas med anledning av coronapandemin.

Utvärdera och utveckla det globala elevrådet

Det globala elevrådet består av representanter från årskurs sju till nio från alla grundskolor i 
kommunen. Syftet är att stärka elevdemokrati samt elevernas delaktighet och inflytande över 
utbildningen. Det globala elevrådet är ett komplement till skolornas arbete med elevdemokrati. 
Genom det globala elevrådet kan barn- och ungdomsförvaltningen ta del av elevernas synpunkter på 
olika aktuella frågor inom barn-och ungdomsnämndens och utbildningsnämndens ansvarsområden. 
Arbetet utgår från skolans styrdokument samt barnkonventionens artikel 12 om barns rätt att uttrycka 
sina åsikter i frågor som rör barnet och att hänsyn ska tas till deras åsikter.

En organisation för det globala elevrådet finns etablerad för grundskolan sedan maj 2019 och 
regelbundna möten varje termin har genomförts sedan dess. Under 2020 har möten genomförts 
digitalt som en konsekvens av coronapandemin. Elevrepresentanterna förbereder mötena genom att 
fånga upp synpunkter från respektive skola och sedan återkoppla innehållet till klasskamrater och 
lokalt elevråd. Dagordningen för globala elevrådet utgår från de frågor eleverna själva valt ut att 
diskutera. Under läsåret  2019-2020 var fokus på ungdomars mående och skolans arbete för att främja 
psykisk och fysisk hälsa samt coronapandemin. Globala elevrådet berörde även "Riskful play" där 
eleverna fick ge konkreta förslag på utformning av rörelseytor vid fritidsgården Mega i Vallentuna. 
Globala elevrådets fokus för läsåret 2020-2021 är hållbara val, miljö- och klimatfrågor. Punkter kring 
hälsosamma och hållbara måltider, interaktiv digital klimatföreläsning är inplanerade för läsåret. 
Genomförda elevrådsmöten har gett positiv effekt, strukturen fungerar och skolorna är engagerade i 
arbetet. Flera skolor har ansvariga lärare som arbetar med elevinflytande och elevråd, dessa lärare har 
även stöttat deltagarna i det globala elevrådet. Den ursprungliga tanken har varit att det globala 
elevrådet även skulle omfatta elever på Vallentuna gymnasium. Erfarenheterna har dock visat att 
eleverna i grundskolan har gemensamma frågor kopplade till just högstadiet och därför behöver ett 
eget forum. Fortsatt arbete kommer att ske tillsammans med gymnasiets elevråd kring former för ett 
globalt elevråd för gymnasiets elever vilket dock har påverkats negativt av distansundervisning och 
höstterminens restriktioner och arbetet har skjutits fram till 2021.

 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018

Andel inköp av ekologiska livsmedel till förskolor och 
skolor

26,9 % 26,8 % 30 %

Skolmatens klimatpåverkan per kilogram livsmedel 
(kgCO2e)

1,61 - -

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

89 % 87 % 89 %

 Andel elever i åk 6 som känner sig trygga i skolan 87 % 82 % 79 %



Barn- och ungdomsnämnden, Verksamhetsberättelse 14(54)

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018

(Brukarenkät Våga visa, skolkommun) 

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

81 % 84 % 85 %

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

96 % 96 % 97 %

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

93 % 89 % 91 %

Andel lärare i kommunala grundskolan med pedagogisk 
högskoleexamen

u.s. 80,9 % 80,6 %

Andelen heltidstjänster i kommunala förskolan med 
förskollärarexamen

u.s. 34 % 27 %

Andel heltidstjänster i kommunala fritidshemmet med 
pedagogisk högskoleexamen

u.s. 17 % 12 %

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

6,5/9,7 4,3/8,0 4,9/7,3

Personalomsättning, tillsvidare medarbetare 14,5 15,8 20,2

u.s. Aktuell statistik finns inte tillgänglig vid rapporteringstillfället på grund av förändrad sekretesspolicy hos SCB.

Bästa kommunen att bo och leva i

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

 Målet är uppfyllt

Hög kvalitet innebär för barn- och ungdomsnämnden att den undervisning som erbjuds i förskolor, 
grundskolor, fritidshem och grundsärskola ska hålla en hög kvalitet över tid med ett fokus på 
utveckling. En undervisning av hög kvalitet innebär en undervisning som möjliggör för elever att nå så 
höga resultat som är möjligt utifrån förmåga samt att eleverna får rätt stöd att nå detta i en trygg miljö. 
Den samlade måluppfyllelsen och meritvärdet för elever som avslutar grundskolan i kommunens 
grundskolor, har över tid en ökande trendkurva, vilket indikerar en undervisning som ger elever 
förutsättningar för lärande och utveckling och bidrar till kommunens mål att bedriva verksamhet av 
hög kvalitet. Barn- och ungdomsförvaltningen tillsammans med förskolor och skolor har under våren 
arbetat för att bedriva tillgänglig undervisning och omsorg med hög kvalitet trots pågående pandemi 
samt tagit fram en beredskapsplan för hur omsorg ska kunna bedrivas i hög grad vid en eventuell 
nationell stängning av skola som följd av pandemin.

Barn- och ungdomsnämndens arbete med att utveckla Vallentunas kommunala skolorganisation har 
bidragit till att skapa förutsättningar till hög kvalitet i kommunens alla förskole- och skolenheter, både 
i de centrala delarna och på landsbygden.

Genom digitalisering av olika processer inom förskola och skola som exempelvis specialkostansökan 
och närvaro- och värdegrundsarbete har barn- och ungdomsnämnden bidragit till att utveckla 
tillgänglighet och kommunal service för kommunens innevånare och effektivare arbetsprocesser 
mellan verksamheterna.

Nämndens mål: Attraktiv skolkommun

 Målet är uppfyllt
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Beskrivning

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

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

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

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

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

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

Målanalys och grund för bedömning: 

Under 2020 har barn- och ungdomsförvaltningen påbörjat olika aktiviteter för att nå målet om att 
Vallentunas förskolor, grundskolor och fritidshem samt grundsärskola bedrivs med hög kvalitet. Det 
systematiska kvalitetsarbetet har intensifierats och förtydligats under året för att utveckla uppföljning 
av resultat och arbetet med att identifiera problemområden samt sätta in rätt insatser för att motverka 
försämrade resultat och säkerställa att de åtgärdas och förebyggs framåt. Sett till Vallentunas 
grundskolors måluppfyllelse och genomsnittliga meritvärde för årskurs 9 har resultatet stabilt fortsatt 
att långsamt öka över tid vilket indikerar att pågående utvecklingsarbete gett en positiv effekt och ökat 
kvaliteten i verksamheten.

Satsningen kring fritidshemmets utveckling har fortgått under året enligt utsatt plan och har bidragit 
till både ökad kvalitet i verksamheten och ökad attraktivitet som arbetsgivare.

Kommunala grund- och grundsärskolan har under året fortsatt med aktiviteter för att öka elevnärvaro 
i undervisningen som startades höstterminen 2019 och gav märkbar effekt för närvaron i slutet av 
2019. Årets pandemi har gjort det är svårt att bedöma den fortsatta effekten arbetet har fått då 
frånvaro under våren och delar av hösten varit hög och det är svårt att tydligt urskilja vad som är 
frånvaro relaterat till coronapandemin eller annan frånvaro. Under höstterminen 2020 har dock 
andelen elever med frånvaro över 20 procent återigen minskat från 16 procent på vårterminen till 12,7 
procent på höstterminen. Minskningen av frånvaron gäller både totalt för kommunala verksamheten 
och för respektive skolenhet och även om frånvaron inte är på samma nivå som hösten 2019 så pekar 
utvecklingen av närvaron åt rätt håll i slutet av 2020. Arbetet med förebyggande av frånvaro och 
främjande av närvaro kommer att fortlöpa under 2021 och de nya rutinerna och arbetssätten 
utvärderas regelbundet för att ytterligare effekter ska kunna identifieras och följas upp i takt med att 
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coronapandemin avtar.

Kvalitetsuppföljningar har identifierat fortsatta utvecklingsområden kring ämnen med lägre resultat 
och elever med omfattande problematisk skolfrånvaro. Tillgängligt lärande, som handlar om 
förutsättningar  för att alla barn och elever ska kunna vara delaktiga i en inkluderande 
skolverksamhet, kommer utifrån dessa områden att vara ett prioriterat område framåt för att utveckla 
undervisningen i den kommunala verksamheten och därmed fortsätta höja måluppfyllelse och 
meritvärde. Struktur och former kring det systematiska kvalitetsarbetet har utvecklats vilket har 
bidragit till förbättrade resultat. Detta är dock ett fortsatt utvecklingsområde för samtliga skolformer.

Arbetet med att öka verksamhetens resultat och likvärdighet är en långsiktig process som behöver ses 
över tid och även om den samlade bedömningen av indikatorer och pågående insatser är att målet är 
uppfyllt behöver utvecklingsarbete fortsätta framåt för att fortsatt kvalitet ska säkerställas och 
resultatet förbättras ytterligare.

Samverkan för bästa skola
Under 2020 har arbetet med Samverkan för bästa skola löpt på enligt Skolverkets planering. I 
samverkan för bästa skola ingår huvudmannen, elevhälsan, Karbyskolan och Bällstabergsskolan samt 
förskolornas rektorer. Insatser kopplat direkt mot undervisningen har startat under vårterminen 2020 
och fortsätter under hela läsåret 2020-2021.

Huvudmannen har bedömt att mål och problemformulering behöver omtolkas eftersom 
förutsättningar ändrats under projektets gång. Huvudmannen arbetar med styrning och utveckling av 
verksamheten och struktur och förståelse för det systematiska kvalitetsarbetet är i fokus för arbetet. 
En uppdelning av kvalitetsarbetet i tre olika tematiska resultattertialer ger större möjligheter till 
fördjupad analys på alla nivåer.

Elevhälsoteamen (EHT) i de ingående skolorna har en insats kring tillgängliga lärmiljöer samt 
främjande och förebyggande arbete. Man ser att tydlighet i elevhälsoteamens rutiner, roller och 
förväntningar behöver utvecklas samt att fokus på kompetens och överlämningar behövs.

En av Karbyskolans insatser riktas mot styrning och utveckling av verksamheter i syfte att organisera 
lärarnas arbetstid effektivt och få en välfungerande drifts- och utvecklingsorganisation. I 
delårsredovisningen framgår att skolan arbetar med elevernas delaktighet och regelbundet får in 
synpunkter från elevrådet, vilket är en positiv effekt. Skolan ser även tydliga tecken på utveckling när 
det gäller studiero och minskad skadegörelse. Mer uppmärksamhet har riktats på likabehandling och 
antalet kränkningsfall har minskat. Karbyskolans andra insats berör skolans uppdrag och likvärdig 
bedömning som görs under våren 2021.

Även i Bällstabergsskolan riktas insatserna mot styrning och utveckling av verksamheter för att ge 
elever kontinuitet och förutsättningar att nå så långt som möjligt samt för att få grundläggande 
struktur och driftsorganisation under 2020. I deluppföljnigen framgår att skolan arbetar för att se 
organisationens fyra avdelningar som en enda skola och har tvärgruppsmöten, vilket har skapat ökad 
förståelse mellan personalen i de olika arbetslagen. Synlig effekt är ännu inte tydlig bland eleverna 
ännu.

Förskolans rektorer har presenterat sina pågående insatser i ett seminarium för andra Samverkan för 
bästa skola-deltagare i hela landet och även för övriga rektorerna i kommunen. Förskolan arbetar med 
styrning och ledning av verksamheten i syfte att få en fungerande drifts- och utvecklingsorganisation 
samt att rektor har fokus på det pedagogiska uppdraget. Delredovisningen visar att förskolan upplever 
samsyn och ett större fokus på det pedagogiska uppdraget, inom förskolans rektorsgrupp, inom 
rektorsgruppen och i arbetet med Samverkan för bästa skola. Förskolans kvalitetsarbete lyfts även 
fram som mer synligt hos huvudmannen.

 

Språk-, läs och skrivutvecklande arbetssätt i förskolan och skolan

Barn och elevers språk-, läs- och skrivutveckling påverkas i hög grad av den språk- och lärmiljö som de 
möter i förskola och skola. Sjunkande läsresultat i olika internationella studier som Programme for 
International Student Assessment (PISA) och Progress in International Reading Literacy Study 
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(PIRLS) innebär ett behov av att utveckla och stärka ett språk-, läs och skrivutvecklande arbetssätt i 
skolans samtliga ämnen. En studie gjort på uppdrag av Skolverket visar att en stor andel av elever med 
stora läs- och skrivsvårigheter i årskurs två har kvarstående stora svårigheter i årskurs nio. Den tidiga 
läs- och skrivinlärningen har utifrån detta en avgörande betydelse för elevernas fortsatta skolgång och 
lärares kompetens inom läs- och skrivinlärning spelar en avgörande roll i arbetet.

Centrala barn- och elevhälsan i Vallentuna kommun har sedan 2019 arbetat med olika aktiviteter 
riktat mot förskolor, skolor, förvaltning och politik för att öka kunskap, kompetens och stärka 
arbetssätt. Under första delen av 2020 har kompetensutveckling kring det obligatoriska 
kartläggningsmaterialet "Hitta språket" och "Hitta matematiken" för lärare i förskoleklassen 
genomförts och kommunens specialpedagoger och speciallärare har deltagit i utbildningar med 
inriktning språkutvecklande arbetssätt.

Under hösten 2020 har arbetet fortgått med att uppmärksamma språkets betydelse för 
kunskapsinhämtning och måluppfyllelse samt med att förankra begreppet SLS, språk-, läs- och 
skrivutvecklande arbetssätt. Information och dialog har genomförts på alla nivåer i verksamheten, från 
nämnd till medarbetare i verksamheten och på förvaltningsnivå är SLS-begreppet numera förankrat 
och väletablerat. Handlednings- och fortbildningsuppdragen till personal inom förskola och skola har 
allt mer fått ett språk-, läs- och skrivutvecklande innehåll. Under hösten 2020 fick 30 av totalt 36 
förskolor processtöd i form av strukturerade samtal med syftet att följa upp arbetet med 
språksatsningarna riktade till förskolan. Processtödet visade att arbetet kommit igång i olika hög grad 
ute i verksamheten. Flertalet förskolor hade kommit en god bit på väg avseende tillgängliga läsplatser, 
högläsning, boksamtal samt användning av digitalt bibliotek (Ugglo). Användningen av bildstöd 
(Widgit Online) varierar i hög grad mellan enheterna, annat bildstöd förekommer sedan tidigare på 
flertalet förskolor vilket påverkar användningen. Satsningen pågick under en ansträngd period i och 
med coronapandemin vilket kan ha påverkat vissa förskolors möjligheter negativt.

Utbildningen Att arbeta språk- och kunskapsutvecklande i förskola och förskoleklass har erbjudits 
förskollärare och barnskötare i förskola samt förskollärare i förskoleklass som upptakt till fortsatt 
samarbete mellan förskola och förskoleklass. Utvärdering av utbildningen visar att deltagarna i hög 
grad var nöjda med innehåll, utfall av riktade utbildningsinsatser är svårbedömt på kort sikt och 
behöver följas upp över längre tid för att tydligare kunna påvisa effekt.

Sommaren 2020 genomfördes projektet Läsa äger, där ungdomar inom uppdraget för kommunala 
sommarjobb fungerat som läsinspiratörer genom högläsningsinsatser i förskola och på fritidshem, i 
samarbete med bibliotekets barnbibliotekarier. Totalt deltog 12 ungdomar efter en introduktions- och 
utbildningsdag och insatsen var ett uppskattat inslag i verksamheterna. Förhoppningen är att fortsatt 
kunna erbjuda sommaröppna förskolor och fritidshem detta.

Inför läsåret 2020-2021 implementerades testverktyget LegiLexi i kommunala grundskolans tidigare 
år och från och med höstterminen 2020 testverktyget obligatoriskt att använda för årskurs 1-3 i 
samtliga kommunala grundskolor. LegiLexi syftar till att tidigt identifiera elever som behöver stöd i sin 
läsning och på så sätt kunna anpassa undervisningen för att stödja elevernas läsning och kunna sätta 
in individuellt stöd där det behövs. Flertalet skolor genomförde testerna i god tid, medan ett fåtal 
klasser behövde extra stöd. Resultaten kommer att följas under våren 2021 för vidare analys.

Utveckling av fritidshemmet

En kartläggning gjord 2019 av utbildningsnivån på medarbetarna i kommunens fritidshem visade att 
endast 12 av dessa hade högskoleutbildning, drygt 30 medarbetare hade barnskötarutbildning och 
resterande cirka 90 stycken helt saknade pedagogisk utbildning. Läroplanen för förskoleklass, 
fritidshem och grundskola (Lgr 11), innehåller sedan ett par år tillbaka en del som är särskilt riktad till 
fritidsverksamheten. Från och med 1 juli 2019 anger även skollagen att endast legitimerade lärare får 
ansvara för att planera undervisningen på fritidshemmet. Utifrån dessa höjda krav är barn- och 
ungdomsförvaltningens plan för kompetensförsörjning på kort och lång sikt nödvändig och möjliggör 
att Vallentuna kommun kommer att kunna uppfylla de krav som nu ställs.

Under 2020 påbörjade två medarbetare fritidshemslärarutbildningen vid Södertörns högskola och till 
kommande studiestart i januari 2021 finns fyra sökande från Vallentuna kommun. Studierna sker 
parallellt med arbete på ordinarie arbetsplats vid respektive fritidshem där en heldag är vikt för deras 
studier.
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I samarbete med utbildningsföretaget Hermods har barn- och ungdomsförvaltningen organiserat för 
att outbildad fritidspersonal med tillsvidareanställning i Vallentuna kommun under läsår 2019-2020 
läst en barnskötarutbildning på arbetstid. 25 medarbetare genomförde utbildningen som bekostades 
av Övergångsfonden. Utbildningen har anpassats utifrån deltagarnas studievana och behov så att 
förutsättningar funnits att klara utbildningen. Deltagare som genomfört utbildningen uttrycker en 
ökad förståelse för uppdraget och ett ökat engagemang i utvecklingsarbetet på fritidshemmen. 
Ytterligare 14 medarbetare påbörjade utbildningen under läsår 2020-2021.

Barn- och ungdomsförvaltningen arrangerade under läsåret deltagande i Skolverkets digitala 
utbildning kring fritidshemmets uppdrag där barnskötare, fritidspedagoger och fritidshemslärare 
deltog. Utbildningen är utarbetad i samarbete mellan Skolverket och Ann S Pihlgren, fil. Dr i 
pedagogik vid Stockholms universitet. Pihlgren har bland annat anlitats av Skolverket som sakkunnig i 
framtagandet av läroplanens kapitel om fritidshemmet och de allmänna råden för fritidshemmet. 
Totalt 50 medarbetare deltog ledda av rektorer som genomfört motsvarade utbildning riktat mot 
skolledare året innan. Utbildningen gav nya kunskaper, nya kontaktnätverk och möjlighet till kollegialt 
lärande.

Det ökade ansvaret för våra relativt få högskoleutbildade fritidspedagoger/fritidsledare innebär 
indirekt en form av ledarskap av kollegorna i arbetslaget. I samarbete med HR-strateg och extern 
utbildare anordnades därför under vårterminen 2020 en intern utbildning "Ledarskap utan chefsskap" 
(LUC) där18 pedagoger från alla skolors fritidshem deltog. Utbildningen resulterade i nya 
kontaktnätverk arbetslagskontrakt och stärkta ledarroller hos deltagarna.

Det har under ett flertal år i Vallentuna kommun funnits ett fritidsnätverk där en medarbetare från 
varje fritidshem träffats och bland annat planerat gemensamma aktiviteter på skollov. Träffarna har 
skett sporadiskt utan någon uttalad ledare. Det har samtidigt funnits en utvecklingsgrupp för 
fritidshemmen under ledning av en rektor. Från och med läsår 2020-2021 leder en av deltagare från 
utvecklingsgruppen nätverket för att få en röd tråd hela vägen från den konkreta fritidsverksamheten 
via nätverket till utvecklingsgruppen vidare till rektorer och förvaltningschef. Detta i syfte att 
ytterligare säkerställa att fritidsverksamheterna uppfyller skollagens och läroplanens krav. 
Utvecklingsgruppen har också arbetat för en fortsatt utveckling av verksamheten kopplad till 
läroplanens mål genom ”Fritidshemmets pedagogiska planering” (FRIPP), bland annat genom en 
workshop i syfte att delge varandra goda exempel som sedan tas med till varje enhets 
fritidsverksamhet. På grund av coronapandemin genomfördes workshopen digitalt vilket inte ger 
samma effekt som ett möte i verkligheten men vi kommer anordna flera workshops när 
coronapandemin är över.

Fritidshemmens utvecklingsgrupp samarbetade även med Vallentuna kommuns miljöstrateg och 
barn- och ungdomsförvaltningen för att arbeta fram olika miljöpaket för fritidshemmen som under 
2020 har använts i fritidshemmens verksamheter. Miljöpaketen och miljökistorna knyter an både till 
läroplanen och till Vallentuna kommuns miljömål. Paketen innehåller en mängd uppdrag, experiment, 
lek och pyssel, studiebesök med mera. Denna aktivitet knyter även an till nämndens mål "Barn- och 
ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentunas förskolor, grundskolor och fritidshem samt 
grundsärskola aktivt bidra till en giftfri miljö och ett återvunnet samhälle samt bidra till att begränsa 
klimatpåverkan". Många elever har idag redan stort engagemang i miljöfrågor och detta gedigna 
material har gett fritidspersonalen möjlighet att utmana eleverna i miljöarbetet.

Hösten 2020 deltog cirka 120 medarbetare i fritidshemmen i en utbildning i friluftspedagogik. 
Utbildningen leddes av Friluftsfrämjandet och var specialutformad utifrån våra önskemål och behov 
framtagna av kommunens miljöstrateg, fritidsförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen. 
Syftet var att pedagogerna efter avslutad utbildning ska känna trygghet i att ta med eleverna ut i 
naturen för att utöva friluftsliv i Vallentunas skogar. Utbildningen bekostas genom ett bidrag från 
Länsstyrelsen.

Utvärderingar av de genomförda utbildningarna har varit överlag positiva och lärorika. Men de har 
tagit tid från planeringen av verksamheten och första halvåret av 2021 kommer att fokuseras på 
implementering i verksamheten så att kompetensutvecklingen också kommer eleverna till del. Den 
långsiktiga fortbildningsplanen är därför pausad under resterande läsår och går in i nästkommande 
steg till läsår 2021-2022.

Tillsammans med kommunikationsavdelningen har en rekryteringsfilm tagits fram i syfte att användas 
vid annonsering av lediga tjänster på kommunens fritidshem. Där lyfts bland annat nämndens 
satsningar på utbildning av fritidspersonalen fram vilket förhoppningsvis kommer locka till sig fler 



Barn- och ungdomsnämnden, Verksamhetsberättelse 19(54)

sökande med högskoleutbildning då de får välutbildade kollegor att samarbeta med.

Stödjande processer för närvarofrämjande arbete

Barn-och ungdomsförvaltningen har under 2020 samlat olika pågående utvecklingsarbeten kopplat till 
främjande närvaroarbete under projektet "stödjande processer för närvarofrämjande arbete" för att 
skapa en röd tråd och samlat grepp kring närvarofrågan i kommunen.

Projektet arbetar mot de mål som är formulerade i en av insatserna inom projektet; 
"Utvecklingsprogram för fullföljd utbildning", som leds av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
där Vallentuna tillsammans med andra kommuner deltar. Insatsen har som mål 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.

Insatserna inom projektet har syftat till att under 2020 ta fram riktlinjer som följer rådande 
lagstiftning och som säkrar barns rätt till utbildning samt rektors skyldighet att utreda frånvaro. 
Insatserna ska också möta det från verksamheten uttryckta behov av tydligare rutiner som fungerar 
som stödjande i processer att öka närvaron i skolan och förebygga frånvaro. Riktlinjer, rutiner, 
processer och system för närvaroarbete behöver kopplas samman och bli ett stöd i arbetet, för 
skolledare och personal i skolan samt ge kommunen möjlighet att ta sitt ansvar som huvudman och 
hemkommun.

Under hösten 2020 har det pågått ett arbete med att revidera rutinen "Rutin för att främja närvaro 
samt förebygga och åtgärda frånvaro" för grund- och grundsärskolan. Rutinen implementerades i 
verksamheten till höstlovet. Rutinen utgår ifrån att kommunen i det åtgärdande arbetet med frånvaro 
tidigt uppmärksammar frånvaro genom att skolan kontaktar elev och vårdnadshavare samt vid behov 
gör en enkel kartläggning som består att några korta frågor. Den enkla kartläggningen syftar till att 
snabbt identifiera orsaker till elevens frånvaro och ta reda på vilket stöd eleven behöver för att öka 
närvaro. Om en elev har upprepad eller längre frånvaro, oavsett om den är anmäld eller oanmäld, 
behöver skolan göra en fördjupad kartläggning med frågeställningar som kartlägger elevens situation 
utifrån flera perspektiv. Rektor är skyldig att skyndsamt se till att frånvaron utreds. Utredning av 
problematisk frånvaro ska utgå från varje enskild elev och elevens situation. Det kan finnas flera 
faktorer som är orsak till elevens frånvaro. Därför kan skola, vårdnadshavare behöva samverka med 
andra aktörer för att hitta strategier för ökad närvaro. Samtlig dokumentation sker i det digitala 
systemet DF respons som även säkerställer att huvudman får information om att rektor tagit beslut om 
att inleda en utredning.

Barn- och ungdomsnämnden beslutade även under hösten 2020 nya riktlinjer om barns rätt till 
utbildning- skolpliktsbevakning och skolfrånvaro. Förändringarna innebär att Vallentuna kommun på 
ett bättre sätt kan hantera och följa upp uppgifter om utredning av problematisk frånvaro för 
kommunens elever i egna skolor samt på fristående skolor. Uppgifterna blir även fortsättningsvis en 
del i kommuns arbete med att säkerställa att alla skolpliktiga elever som är folkbokförda i Vallentuna 
får sin rätt till utbildning tillgodosedd.

Projektet har följt tidsplan och parallellt med framtagande av rutiner och riktlinjer som stödjer arbetet 
har arbetsgrupp och styrgrupp i projektet en viktig roll att fånga upp och koppla ihop processer för att 
gynna implementeringsarbetet. En viktig framgångsfaktor och erfarenhet i arbetet har varit vikten och 
förutsättningar för samverkan där flera professioner och representanter samt olika förvaltningar 
bidragit med viktiga perspektiv i utvecklingsarbetet.

Dans för hälsa

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. 
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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.

Vallentuna kommun har under året bedrivit verksamheten Dans för hälsa. Insatsen har genomförts av 
två utbildade dansledare. Under hösten 2020 har en fast grupp på fem personer deltagit. 
Verksamheten har anpassats utifrån de rekommendationer som gäller för minskad smittspridning 
utifrån den rådande pandemin. Utvärderingen visar att deltagarna upplever att insatsen påverkat 
deras psykiska hälsa på ett positivt sätt.

 

Samverkan kring bedömning av specialkost

Vallentuna kommuns måltidspolicy beskriver hur arbetet med specialkostbedömningar ska ske. 
Kostenheten, skola och 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, eller kost kopplat till neuropsykiatriska 
funktionsvariationer samt de kostintyg som avser svåra allergier eller flertalet allergier ska tas upp i 
skolornas elevhälsoteam för en gemensam bedömning. Detta för att få ett helhetsperspektiv på elevens 
behov och för att kunna tar fram en planering för elevens kosthållning. Modellen arbetades fram under 
hösten 2020 och en första sambedömning har prövats med elevhälsoteamet på en pilotskola. Försöket 
visar att modellen är ett bra sätt att skapa ett helhetsperspektiv och en samsyn på elevens behov 
mellan skola, elevhälsa och kök. Bedömningen behöver utvecklas med en struktur för hur bedömning 
ska ske, vilka kriterier som ska bedömas och beslutas om, för att bedömningarna ska bli likvärdiga i 
alla skolornas elevhälsoteam. Modellen är planerad att implementeras i samtliga skolenheter under 
2021.

 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018

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

u.s. 77 % 70 %

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

u.s. 85 % 76 %

Andel elever åk 6 i kommunala grundskolan som nått 
målen i alla ämnen

76 % 79 % 78 %

Andel elever åk 9 i kommunala grundskolan som nått 
målen i alla ämnen

83 % 81 % 82 %

Genomsnittligt betyg åk 9 i skolkommunen kommunala 
grundskolan 

236 234 235

Andel elever i kommunala grundskolan med total 
frånvaro över 20 procent (vt/ht)

16/12,7 % 8,8 % 7,7 %

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

96 % 96 % 96 %

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

78 % 75 % 65 %

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

73 % 67 % 72 %

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

86 % 80 % 81 %
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Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018

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

92 % 91 % 92 %

u.s. Skolverket beslutade under våren 2020 att nationella prov skulle ställas in under våren på grund av coronapandemin och 
statistik för perioden saknas därför

Fler och växande Vallentunaföretag

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

 Målet är uppfyllt

Barn- och ungdomsnämnden har under 2020 fortsatt driva kultur- och idrottssatsningen, i samarbete 
med kultur- och fritidsförvaltningen. Syftet med satsningen är att ge elever i skolkommunen ökade 
kontaktytor med fler aktiviteter inom områden de annars inte hade mött eller fått erfarenhet av. 
Kultur- och idrottssatsningen har under året startat ett samarbete med Friluftsfrämjandet för att 
initiera ett arbete inom fritidshemmet kring friluftsliv i skolan. Samarbetet skapar ytterligare 
kontakter mellan skola, förenings- och näringsliv, knyter an till kommunens miljöstrategi och tar 
tillvara på den natur som finns i Vallentuna.

Barn- och ungdomsnämnden verksamheter har även bidragit till att möjliggöra lokalt företagande 
inom livsmedel genom de livsmedelsupphandlingar som kommunen arbetat med. Arbetet har lett till 
att mindre lokala livsmedelsföretagare ges bättre förutsättningar för att delta och konkurrera i 
kommunens upphandlingar av livsmedel. Kontakt och dialog med lokala näringslivet och lantbrukare 
har knutits för att trygga leveranser av livsmedel utifrån livsmedelsförsörjning i kris.

Barn- och ungdomsnämndens samarbete med lärosäten, exempelvis Stockholm och Uppsala 
universitet, kring verksamhetsförlagd utbildning (VFU) positionerar Vallentuna som en attraktiv 
samverkanspart. Under coronapandemin, när flera kommuner och fristående aktörer beslutade att 
inte ta emot VFU-studenter organiserade förskolor och skolor i Vallentuna för att klara av att ta emot 
fler studenter i sina verksamheter och på så sätt möjliggöra att studenterna kunde genomföra sina 
studier.

Nämndens mål: Framåt tillsammans

 Målet är uppfyllt

Beskrivning

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

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

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

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

Målanalys och grund för bedömning: 

Inom barn- och ungdomsnämndens verksamheter har det under året pågått flertalet kontakter och 
samarbeten som stärker kopplingen till lärosäten och utvecklar kompetensen i kommunen. Samverkan 
med lärosäten kring verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har fortsatt och utvecklats under 2020. 
Trots att coronapandemin skapade flertalet utmaningar att hantera i verksamheterna tog Vallentuna, 
utöver de planerade studenterna, emot ytterligare studenter som blivit av med sina VFU-platser i 
andra kommuner eller hos fristående aktörer. Inom kommunen pågår också ett samarbete mellan de 
kommunala förskolorna och Vallentuna gymnasiums barn- och fritidsprogram kring 
arbetsplatsutbildning. Samarbetet möjliggör både bättre förutsättningar för gymnasiets elever att 
komma ut i praktik och tillgång till framtida arbetskraft för förskolorna efter att elevernas studier är 
avslutade.

Kultur och idrottssatsningen har under 2020 fortsatt att knyta nya samarbeten mellan barn- och 
ungdomsnämnden och förenings- och näringslivet. Hösten 2020 startade samverkan med 
Friluftsfrämjandet upp kring friluftsliv i kommunens fritidshem. Satsningen knyter också an till 
kommunens miljöstrategi och ger elever ökade möjligheter till att lära känna sin närmiljö och natur.

Hösten 2020 inrättades i kommunen en kommundoktorandtjänst för språkdidaktik vid Stockholms 
universitet. Syftet med kommundoktoranden är att utveckla kopplingen mellan vetenskaplig grund 
och praktik i kommunen och inrättandet förväntas även bidra till ökad kompetens i kommunens andra 
skolverksamheter. Förskolan har under året haft ett fortsatt deltagande i utvecklingsprogrammet 
flerstämmig undervisning i förskolan (Fundif) vilket stärker verksamhetens förankring i och koppling 
till forskning kring förskola och skola och bidrar till förutsättning för vidare kompetensutveckling för 
medarbetare i kommunen.

Indikatorerna för nämndmålet visar att 191 olika praoplatser kunde erbjudas eleverna i årskurs åtta 
under våren 2020. Av dessa var 21 platser inom Vallentunas kommunala verksamheter och 170 platser 
inom externa organisationer och företag. Totalt antal elever som var ute på prao under våren var 196 
elever fördelat över olika veckor, fördelningen gör att samma praoplats kan ta emot olika elever under 
olika praoveckor. De allra flesta platserna, 84 procent, erbjöds utanför kommunala verksamheter. 
Fördelningen av praoplatser som erbjöds under våren indikerar att prao ger en möjlighet för eleverna 
att få insyn i arbetslivet inom både kommunala verksamheter som privata. Prao under våren var i hög 
grad påverkad av den pågående coronapandemin, både vad gäller att kunna genomföra prao för 
eleverna och arbetslivets möjligheter att kunna ta emot praoelever. Barn- och ungdomsförvaltningen 
har behövt se över alternativa lösningar för att säkerställa att eleverna får den utbildningen med 
arbetslivsperspektiv de har rätt till så länge coronapandemin fortgår och en plan för detta utarbetas 
under hösten 2020.

Den samlade bedömningen för målet utifrån indikatorer och aktiviteternas utfall är att samverkan 
mellan skolverksamheter inom kommunen och näringsliv, föreningsliv samt lärosäten i regionen, både 
lokalt och regionalt har kunnat fortgå såväl som utvecklats trots coronapandemin som påverkat flera 
av de inarbetade aktiviteterna. Målet bedöms utifrån det som uppfyllt.

Flerstämmig undervisning i förskolan 

Programmet ”Flerstämmig undervisning i förskolan” (Fundif) pågår under tre och ett halvt år och 
genomförs i samverkan mellan fristående institutet för Innovation, Forskning och utveckling i skola 
och förskola, kommuner och Malmö universitet. Syftet med programmet är att på alla nivåer utveckla 
såväl kunskap och förhållningssätt som arbetsmetoder inom undervisning i förskolan. Målet med 
projektet är att "hela organisationen arbetar med frågor kring vad som karaktäriserar undervisning i 
förskolan, ökar sin medvetenhet om det (ämnes) didaktiska innehållet och dess upplägg i denna 
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skolform”. I programmet deltar drygt 300 förskollärare, rektorer och verksamhetschefer från åtta olika 
kommuner.

Under 2020 har deltagandet fokuserat på att fördjupa förståelsen för hur undervisningen i förskolan 
kan planeras och genomföras på vetenskaplig grund samt hur rektorer kan ge förutsättningar för och 
bygga en organisation som stödjer detta arbete vidare även efter att medverkan i forsknings- och 
utvecklingsprojektet har avslutats. Antalet medverkande förskollärare i ”Fundif” har ökat så att alla 
kommunala förskolor i Vallentuna ska kunna ha en nyckelperson som verkar för spridningen av 
projektets innehåll och fokus. I och med coronapandemin har träffarna under året främst varit digitala 
vilket har ökat möjligheten för fler förskollärare att kunna delta. Utvärderingar visar på positiv 
responsen, pedagogerna har uttryckt att det varit givande att fler förskollärare på förskolan har kunnat 
diskutera och reflektera samt stötta i arbetet med att förstå och sprida begreppet ”flerstämmig 
undervisning” så att kvaliteten på undervisningen i förskolan utvecklas.

I arbetet med att följa upp deltagandet och utveckla en struktur för hur arbetet ska fortskrida efter 
avslutat utvecklingsprogram har kartläggning av nuläge, som en del i det systematiska kvalitetsarbetet 
identifierats som ett utvecklingsområde. Utifrån det fokuserades arbetet på fördjupning av 
nulägeskartläggning, vilket inom Fundif kallas för ”förbedömning”, i syfte att öka förståelse för 
begreppet och hur det kan användas i det systematiska kvalitetsarbetet i verksamheten. Under hösten 
2020 presenterades och påbörjades arbetet med det sista undervisningsupplägget som genomförs i 
samverkan med Ifous. Vallentunas förskolor valde att testa det utvecklingspedagogiska 
undervisningsupplägget då det låg i linje med andra utvecklingsprocesser och satsningar som redan 
påbörjats i kommunen, exempelvis barn- och ungdomsnämndens satsning på språkutvecklande 
arbetssätt och tidiga språkinsatser. Arbetet utgår från ett gemensamt läroplansmål inom normer och 
värden där resultatet av undervisningsupplägget analyseras för att sedan forma strategier på 
enhetsnivå. Under hösten lanserades även en dokumentationsvägg där de teoretiska 
undervisningsuppläggen från Fundif-projektet visualiserades. Syftet med dokumentationsväggen är att 
vara ett stöd för pedagogerna i förskolan när undervisningen planeras. Deltagandet i Fundif förväntas 
leda till att förskollärare i större grad använder begreppet flerstämmig undervisning i dialog kring sitt 
pedagogiska uppdrag med varandra och med andra pedagoger, användningen av stödverktygen 
kopplat till Fundif ökar och att undervisningen i högre grad utgår från de teoretiska 
undervisningsuppläggen. En annan förväntad effekt av arbetet är att den röda tråden i det 
systematiska kvalitetsarbetet, från den lokala nivån i verksamheten till förvaltning och barn- och 
ungdomsnämnden, stärks och utvecklas.

Under våren 2021 fortsätter Fundif med fokus på hur alla pedagoger på samtliga förskolor ska ge 
förutsättningar för vidare arbete kring begreppet flerstämmig undervisning. Utmaningen är att sprida 
kunskapen och förståelsen för flerstämmig undervisning samt att säkerställa att flerstämmig 
undervisning lever kvar även efter att vårt deltagande i samverkansprojektet är slut. För att uppnå 
förväntad effekt behöver arbets- och utvecklingsorganisation utvecklas ytterligare så att hänsyn tas till 
den nya skolorganisationens förutsättningar och utmaningar kopplat till Fundif. Struktur för hur 
nyckelpersonernas kompetens samt vilka forum som behövs för att fördjupa och sprida arbetet med 
flerstämmig undervisning kommer också utvecklas vidare.

 

Friluftsliv inom kultur och idrottssatsningen

Barn-och ungdomsnämnden antog i maj 2020 "Strategi för mer rörelse och kultur inom Vallentunas 
grundskolor, grundsärskola och fritidshem". I den formuleras sex inriktningar för arbetet utifrån 
nämndens prioriterade fokusområden. Det handlar om att arbetet sker utifrån barnets bästa, att alla 
elever ska må bra både fysiskt och psykiskt och vara aktiva i skolan och på fritiden, samt att förbättra 
elevernas hälsa och förutsättningar till goda skolresultat. Dessutom ska eleverna få möjlighet till 
rörelse och kulturskapande inom ramen för hela skoldagen. I strategin formuleras också betydelsen av 
hälsosamma måltider samt arbete för att stärka fritidshemmens roll.

Arbetet med friluftsliv är en aktivitet för att nå målen i strategin och ingår i kommunens kultur- och 
idrottssatsning.

Läsåret 2019-2020 startade ett utvecklingsarbete mellan flera förvaltningar med syfte att stärka 
arbetet med miljö, natur, friluftsliv och fysisk aktivitet i grundskolan och dessutom att lyfta personalen 
på fritidshemmen som en resurs i miljö- och folkhälsoarbetet. För att ytterligare stärka 
fritidshemmens roll har 120 pedagoger på kommunens fritidshem gått utbildningen ”Friluftsliv och 
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utomhuspedagogik” under höstterminen 2020. Utbildningen är specialutformad av Friluftsfrämjandet 
utifrån lokala önskemål och behov och har varit både webbaserad och på plats i skogsområden i 
Vallentuna. Pedagoger som arbetar med elever med särskilda behov har fått en särskilt anpassad 
utbildning. Syftet med kompetensutvecklingen har varit att ge personalen ökad kunskap så att de kan 
använda utomhuspedagogik och friluftsliv som en del av fritidshemmens ordinarie verksamhet utifrån 
kunskapen att naturen har positiva effekter på både barns hälsa, inlärning och omtanke för miljön. 
Målet med utbildningen var att pedagogerna efter avslutad utbildning skulle känna sig trygga i att ta 
med eleverna ut i naturen för att utöva friluftsliv i Vallentunas skogar så att de tidigt lär sig att 
uppskatta naturen, värna om den och lär sig använda den som en källa till välbefinnande på olika sätt. 
Utbildningen har lett till nya arbetssätt samt att ett nätverk mellan kommunens fritidshem har skapats 
för utbyte av erfarenheter, metoder och material.

 

Utveckla Prao

Prao genomförs i Vallentuna kommun under vårterminen för årskurs åtta då eleverna är ute på olika 
arbetsplatser under två veckor. Under våren 2020 hann eleverna på Karbyskolan, Karlslundsskolan 
och Lovisedalsskolan vara ute på prao innan pandemin påverkade arbetsplatsers möjligheter att ta 
emot praoelever och skolors möjlighet att genomföra prao. Hagaskolans elever genomförde fem av tio 
dagar innan rekommendationer för åtgärder för att minska smittrisk ledde till att barn- och 
ungdomsförvaltningen fattade beslutet att avbryta prao för eleverna och skjuta upp Hagaskolans 
resterande fem dagar samt Bällstabergsskolans, Olympiaskolans och Rosendalsskolans alla tio dagar. 
Planen var att istället genomföra prao under hösten men redan innan terminsstart stod det klart att 
det inte var möjligt på grund av fortsatt nuläge för pandemin. Skolverket anger att skolorna har 
möjlighet att genomföra alternativ till prao och verksamheten planerar för andra aktiviteter som kan 
ge eleverna likvärdiga kunskaper om arbetslivets förutsättningar och möjligheter.

Under hösten 2020 förberedde skolorna två olika spår inför prao våren 2021, men fattade ett 
gemensamt beslut om att ställa in prao till vårterminen 2021. I stället har skolorna, tillsammans med 
SYV-enheten, utvecklat olika koncept för att genomföra alternativ till prao på de olika skolenheterna. 
Barn- och ungdomsförvaltningen kommer inför våren 2021 att fortsätta utveckla praoarbetet och 
samverkan mellan skola och arbetsliv, genom att upparbeta ett fast antal bestämda arbetsplatser inom 
kommunal verksamhet, likt en prao-bank, för att utveckla möjligheten att ge förutsättningar för alla 
elever till en bra prao under sin skoltid.

 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018

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

21*

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

172*

*Antal platser för 2020 har i hög grad påverkats av coronapandemin men behöver ses utifrån att inte alla elever i årskursen 
genomförde traditionell prao under 2020.

Närmare till allt

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

 Målet är uppfyllt

En god skol- och förskoleverksamhet bidrar till att Vallentuna kommun är attraktiv, tillgänglig och 
utvecklande för de som bor här eller vill flytta till kommunen. Barn- och ungdomsnämnden har under 
2020 bidragit till kommunens mål genom att kunna erbjuda god tillgång till förskola och skola i 
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kommunen som en service till kommunens nuvarande och framtida innevånare. Vallentuna som 
skolkommun fortsätter att öka andelen av folkbokförda barn som går i skolkommunen. Under 
föregående år har barn- och ungdomsnämnden öppnat en ny kommunal grundskola, vilket ger en 
ökad valmöjlighet av skolor för elever och vårdnadshavare i kommunen och beslutet i juni 2020 om en 
ny skolorganisation skapar förutsättningar för hållbara förskolor och skolor att erbjuda kvalitativ 
utbildning. En skolorganisation som skapar bra förutsättningar för attraktiva tjänster har också 
möjlighet att locka fler att jobba i kommunen.

Barn- och ungdomsnämnden arbetar, utöver att skapa en god skol- och förskoleverksamhet i egen regi, 
för att skapa goda förutsättningar till fristående aktörer att etablera sig i kommunen. Barn- och 
ungdomsnämnden kan utifrån det ses bidra till Vallentuna som en växande storstadsregion.

 

Nämndens mål: Mobilitetens möjligheter

 Målet delvis uppfyllt, arbete fortlöper.

Beskrivning

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

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

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

Målanalys och grund för bedömning:

Coronapandemin under 2020 innebar stora förändringar för barn- och ungdomsnämndens 
verksamheter och flertalet av de utvecklingsarbeten som pågick eller planerades starta under perioden. 
Digitala verktyg och utveckling av digital undervisning har möjliggjort att starta ökad samverkan 
mellan skolenheter och gemensamt nyttjande av lärarkompetenser som finns i kommunen men som 
skolenheter inte har tillgång till. Moderna språk och modersmål har via digital undervisning gjorts 
tillgänglig på ett annat sätt än vad som hade kunnat vara möjligt endast i fysisk form. För 
digitaliseringen av förskola och skola innebar pandemin en skjuts för utvecklingen av digitala 
lösningar i undervisningen och användandet av digitala verktyg både för barn och vuxna i 
verksamheten men situationen identifierade också snabbt utvecklingsområden för att nå målet om 
mobilitetens möjligheter. Kompetens hos medarbetare att använda digitaliseringen som ett 
pedagogiskt verktyg i undervisningen samt att förutsättningar för att utveckla digital kompetens hos 
barn och elever i kommunens förskolor och skolor har under 2020 inte visat sig vara likvärdig och 
kunskapsnivå och vana hos pedagogerna skiljer sig åt. Detta innebär att utvecklingen av digitaliserad 
undervisning är ett prioriterat område framåt där strukturer för skolornas digitala undervisning följs 
upp och ligger till grund för vidare utvecklingsarbete och satsningar.

Barn- och ungdomsförvaltningen har under året initierat ett utvecklingsarbete för att skapa 
förutsättningar inför digitaliseringen av nationella prov som startar 2023. De digitala nationella 
proven ställer krav både på hög tillgång till digitala verktyg och på kompetens hos personal och elever. 
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Värdet som redovisas för antal digitala verktyg per barn/elever i målets indikatorer inkluderar totalt 
antal digitala verktyg för totalt antal barn/elever i förskola respektive grundskola. Utfallet för 
indikatorerna behöver ses utifrån att tätheten vad gäller digitala verktyg, skiljer sig mellan olika åldrar, 
årskurser och stadier. För äldre elever i grundskolan är antalet digitala verktyg per elev generellt sett 
högre än för F-3 och årskurs 4-6, vilket påverkar det totala värdet i indikatorn för grundskolan. I 
förskolan sker arbetet med digitala verktyg generellt gemensamt i barngruppen eller i mindre grupper 
vilket påverkar behovet av antal verktyg per barn. Tillgång till digitala verktyg i grundskolans senare år 
är hög, där är tätheten generellt en elev per digitalt verktyg. Under året har barn- och 
ungdomsförvaltningen genomfört inköp av digitala verktyg och tillbehör för vidare att stödja 
skolenheternas arbete med tillgång av digitala verktyg och skapa förutsättningar för likvärdig skola i 
kommunen.

Inom målområdet har aktiviteter som berör internationella samarbeten och utbyten pågått, ett område 
som i hög grad påverkats av coronapandemin och skapat stora begränsningar i arbetet och 
utbytesprogram med resor till andra länder har fått pausas helt. De arbetssätt och lärdomar av det 
digitala arbetet som gjorts på lokal nivå under året, både mellan skolenheter inom kommunen och 
genom distansarbete kan dock bidra till ytterligare utveckling vad gäller samarbete över gränser, både 
nationellt och internationellt.

Den samlade bedömningen av indikatorernas och utvecklingsarbetets utfall är att målet endast delvis 
är uppfyllt.

 

Befolkningsprognos och lokaler

Befolkningen förväntas årligen öka med mellan 200 till 500 personer de närmaste tio åren. År 2030 
förväntas kommunens befolkning att uppgå till drygt 38 000 invånare, jämfört med 34 000 invånare 
våren 2019. Inom samma tidsperiod beräknas antalet skolelever mellan 6 och 15 år öka från cirka 
5 200 elever år 2020 till 5 400 elever år 2030.

 

Skolval 2020
Det obligatoriska skolvalet genomförs i början av varje år till förskoleklass och årskurs sju. Skolvalet 
inför läsåret 2020-2021 visade att det totala antalet elever i förskoleklass ökar, men det skiljde sig 
mellan skolenheter. De skolor som hade den största ökningen är Gustav Vasaskolan samt 
Karlslundsskolan. Ökningen på Karlslundsskolan berodde på att Hagaskolan till läsåret 2020-2021 
minskade sina antal förskoleklasser från fyra till tre då skolan successivt växer med ökande antal 
klasser i de högre årskurserna, vilket ökar trycket på Karlslundsskolan. Även Lovisedalsskolan ökade 
antalet förskoleklasselever med 20 elever. Skolvalet till årskurs sju visade inte på några betydande 
avvikelser mot tidigare läsår.

Andelen elever som väljer att gå i en skola inom skolkommunen uppgår för läsåret 2020-2021 till 88 
procent.

 

Digital undervisning och digitalisering

Coronapandemin start under våren 2020 skapade stora behov av att öka digitaliseringen av svenska 
skolan. Samtliga grundskolor inom barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde höll under hela 
vårterminen 2020 sin verksamhet och undervisning igång fysiskt i skollokalerna. Den situation som 
rådde, där verksamheten och förvaltningen samtidigt förberedde sig på ett eventuellt nationellt beslut 
om att stänga förskola och skola och endast bedriva omsorg för prioriterade samhällsgrupper, tvingade 
snabbt fram digitala lösningar för att vid ett sådant läge kunna fortsätta bedriva undervisning digitalt. 
Verksamheten arbetade med att utveckla befintliga digitala verktyg och resurser så att de kunde 
användas för undervisning på distans och flertalet skolenheter letade nya lärverktyg som digitala 
läromedel för att skapa förutsättningar för digital undervisning. Modersmålsundervisningen som 
under vanliga former samlar elever från olika skolenheter övergick under våren till att genomföras 
digitalt som fjärrundervisning eller distansundervisning vilket i slutet av 2020 åter aktualiserades efter 
att ha genomfört delar av höstterminen i fysisk form.

Inför sista skolveckan i december 2020 beslutades i samråd med smittskyddsläkare utifrån läget i 
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regionen, att undervisningen för elever i årskurs sju till nio skulle övergå till digital 
distansundervisning. Högstadieskolorna ställde på en dag över från fysisk undervisning till digital 
vilket i hög grad prövade beredskap och den digitala kompetens som förberetts tidigare under året. 
Uppföljning av perioden visade att beredskapen i skolorna var hög och att den digitala undervisningen 
kunde bedrivas som planerat utan större hinder.

Under större delen av 2020 har personal på barn- och ungdomsförvaltningen arbetat på distans och 
möten har skett digitalt främst via Microsoft Teams. Samtliga på kontoret behärskar och kan delta och 
leda digitala möten via Teams. Då skolor använder tjänsten Google har även många på barn- och 
ungdomsförvaltningen fått utbildning hur man håller och deltar i Google Meet möten samt delar 
dokument via Google.

Aktiviteten att kollegialt utveckla digital kompetens och digitala arbetssätt i förskola och skola har 
initierats under hösten 2020. Ett digitalt nätverk med rektorer från förskola, grundskola, gymnasium 
och barn- och ungdomsförvaltningen har startats upp med syfte att öka det kollegiala lärandet och 
utveckla processer och verksamheter. Uppdraget är att använda och sprida den unika kompetensen 
som finns på olika enheter för att bredda kompetensen i alla verksamheter. Detta planeras kunna 
genomföras genom digital undervisning och fortbildning över skolformer. Under våren 2021 kommer 
en förskola och en grundskola prova att genomföra lärtillfällen digitalt med andra enheter. 
Utvärdering kommer att ske under vårterminen 2021 för att se hur projektet kan utvecklas och utökas 
till att omfatta alla enheter.

 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018

Andel elever folkbokförda i Vallentuna som går i skola 
inom skolkommunen 

88 % 87,5 %

Beläggningsgrad i kommunala förskolor och skolor *

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

0,19

Digitala verktyg i skolan, antal digitala verktyg per elev i 
grundskolan

0,67

* Indikatorn saknar systemstöd och utfall finns inte tillgängligt för 2020

God ekonomisk hushållning

Kommungemensamt mål: Verksamheterna ska bedrivas 
kostnadseffektivt.

 Målet är uppfyllt

Coronapandemi har påverkat barn- och ungdomsnämnden i hög utsträckning under 2020. Sjuktalen 
och vikariekostnader har ökat kraftigt. Coronapandemin har dock inte påverkat nämndens 
ekonomiska resultat i någon stor utsträckning då de ökade kostnader för vikarier har kompenserats av 
staten i form av ersatta sjuklönekostnader. Vissa ökade kostnader för städ och material kopplat till 
coronapandemin har funnits men anses vara av ringa betydelse för det ekonomiska utfallet.

Under årets första perioder visade skolpengen på ett underskott vilket ledde till försiktighet både 
gällande investeringar och övriga kostnader. Skolpengen påvisar nu vid årets slut på ett överskott.

Barn- och ungdomsnämnden har under året fokuserat på kärnverksamhetens ekonomi och med olika 
insatser minskat på kringkostnader samt ett större fokus på uppföljning och förståelse för 
ekonomistyrning. Åtgärder för minskade städ- och lokalkostnader har gjorts genom att säga upp 
flertalet externa lokaler samt upphandlat delar av den egna städverksamheten. Förändrade riktlinjer 
har bidragit till lägre kostnader då riktlinjerna blivit mindre generösa ut mot innevånare. Fokus på ett 
koncerntänk gör att verksamheterna får en förståelse även för kommunens gemensamma ekonomi 
samt vikten av att bidra till kommunens ekonomi i helhet.
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Barn- och ungdomsnämnden har en budget i balans för året och målet bedöms som uppfyllt.

Nämndens mål: God ekonomisk hushållning

 Målet är uppfyllt

Beskrivning

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

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

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

Målanalys och grund för bedömning: 

Barn- och ungdomsnämnden har under 2020 fattat ett flertal beslut som möjliggör en ekonomisk 
hushållning. I juni fattades beslut om ny skolorganisation vilket möjliggör för fler verksamheter att 
hålla budget och bedriva sina verksamheter kostnadseffektivt. Barn- och ungdomsnämnden har även 
fattat beslut om flertalet förändrade riktlinjer bland annat inom skolskjuts, barnomsorg på obekväm 
arbetstid samt för omsorgstider i förskola och fritids med syfte att möjliggöra att resurser riktas direkt 
mot den pedagogiska verksamheten. Den samlade bedömningen är att en budget i balans, en tydlig 
och frekvent ekonomiuppföljning och styrning tillsammans med genomförda ekonomiska åtgärder 
under året samlat har skapat förutsättningar att ha en god ekonomisk hushållning och målet bedöms 
vara uppnått.

 

Minska antalet externt inhyrda lokaler

Barn och ungdomsförvaltningen har nu avslutat alla kontrakt på externt inhyrda lokaler och innehar 
nu endast internt inhyrda lokaler.

Under sommaren 2020 har barn- och elevhälsan samt enheten för integration och studie- 
yrkesvägledning (SYV), lämnat lokalerna i gamla polishuset. Barn- och elevhälsan har flyttat till delar 
av barn- och ungdomsförvaltningens lokaler och enheten för integration och SYV har flyttat till delar 
av gymnasiets lokaler.

Barn- och ungdomsförvaltningen har sagt upp kontrakten på de två externt inhyrda lokalerna på 
Hjälmstavägen som finns kvar. Särskilda undervisningsgruppen Atlas har flyttat in i lokaler i 
Karlslundsskolan norra. Öppna förskolan är kvar i sina lokaler fram till årsskiftet, därefter flyttar de 
till Disponentvillan på Åby gata 3. Lokalen kommer att samhyras med Kulturförvaltningen.

 

Revidering av riktlinjer

Barn- och ungdomsförvaltningens arbete med att utveckla barn- och ungdomsnämndens 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 barn- och ungdomsnämnden i en viss fråga. Under året har 
barn- och ungdomsförvaltningen identifierat ett behov av att säkerställa kontinuitet och lika arbetssätt 
när det gäller upprättande av nya eller reviderade riktlinjer och rutiner. I syfte att möta ett sådant 
behov har barn- och ungdomsförvaltningen tagit fram en rutin för implementering av nya eller 
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reviderade riktlinjer. Rutinen omfattar dels uppstart, med fokus på sammansättning av arbetsgrupp 
och beskrivning av behov, dels tydliggörande av processens olika led, inklusive implementering och 
kommunikation av beslut, både inom barn- och ungdomsförvaltningen och ut till verksamheterna. Vid 
revidering eller upprättande av nya riktlinjer ingår att särskilja vad som ska omfattas av riktlinjer, som 
ska antas av utbildningsnämnden, och rutiner. På det sättet kan barn- och ungdomsförvaltningen 
tillsammans med verksamheterna mer aktivt arbeta med att utveckla befintliga rutiner, vilket skapar 
goda förutsättningar för att arbete med rutiner inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.

 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018

Budget i balans Ja

Prognosavvikelse i procent mot budget * 0,9%

* Indikatorvärde för prognosavvikelse i procent mot budget beräknas utifrån prognos för helår i delårsrapporten jämfört 
med utfallet för helåret.
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Styrkort

Analys - Kund/Invånare

 Helår 
2020

Helår 
2019

Helår 
2018

Enkätsvar Våga Visa, elever och vårdnadshavare

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

Andel elever som känner sig trygga i skolan, åk 6 87 % 82 % 79 %

Andel elever som känner sig trygga i skolan, åk 8 81 % 84 % 85 %

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

Andel vårdnadshavare som anser att deras barn är 
tryggt i förskoleklass, åk 3 eller 6 93 % 89 % 92 %

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

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

Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn har 
studiero i åk 3 och 6 76 % 63 % 71 %

Kommentar

Sammanfattande analys Kund/Invånare

De årliga kundundersökningarna som genomförs i Vallentuna kommun visar att en stor andel av de 
elever och vårdnadshavare som går i förskola eller skola i kommunen känner sig trygga i 
verksamheten. Resultaten har varit stabila över tid med mindre avvikande resultat och små variationer 
över de senaste åren. Analys av de ingående frågorna i enkäterna kopplat till trygghet visar på att 
upplevelsen av att skolan arbetar mot kränkande behandling värderas lägre än övriga trygghetsfrågor. 
Det gäller både för elevers och vårdnadshavares upplevelse. Även upplevelsen av att skolan ingriper 
om någon behandlas illa värderas lägre än upplevd trygghet och trivsel. För att öka tryggheten för 
elever och vårdnadshavare i verksamheten ytterligare behöver kommunen fortsätta arbeta med att 
utveckla det elevhälsofrämjande arbetet och att systematiskt följa upp arbetssätt kring kränkande 
behandling i verksamheterna.

Frågor som rör studiero visar att både elever och vårdnadshavare i kommunens skolor upplever att 
studieron har förbättrats under 2020 jämfört med tidigare år och i årskurs tre och sex är resultaten 
över genomsnittet för ingående kommuner i undersökningen. Studiero har varit ett identifierat 
utvecklingsområde för de kommunala grundskolorna och under läsåret 2019-2020 har alla skolor 
arbetat med att ta fram, kommunicera och förankra ordningsregler hos elever och vårdnadshavare. 
Detta skulle kunna vara en orsak till att resultatet förbättrats under året och studiero kommer följas 
upp på nytt våren 2021 när nya enkätresultat kommer för att se om effekten kvarstår.

För både trygghet och studiero visar undersökningarna på trenden att upplevd trygghet och studiero i 
verksamheten är hög i förskola och de lägre årskurserna i grundskolan men sedan minskar i de högre 
årskurserna i grundskolan. Trenden kan ses även inom andra frågeområden i undersökningen 
exempelvis vad gäller delaktighet i undervisningen och lust att lära. Verksamhetens systematiska 
kvalitetsarbete har identifierat att insatser behöver göras både förebyggande i de lägre årskurserna 
såväl som åtgärder för att öka upplevd trygghet och studiero på högstadiet. Resultatet i 
undersökningarna behöver utifrån det fortsatt följas upp regelbundet för alla målgrupper för att kunna 
fånga upp tidiga signaler på minskad trygghet och studiero och sätta in insatser i förebyggande syfte.
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Trygghet och studiero 

Allmänt om enkäten

Trygghet och studiero är förutsättningar för att eleverna ska kunna ta till sig kunskaper och är två mått 
som årligen följs upp med enkäter till elever och vårdnadshavare. Enkäterna görs i samarbete med nio 
andra kommuner i Stockholms län vilket ger ett gemensamt genomsnitt att jämföra med Vallentuna 
kommuns resultat. Det kan variera stort gällande antal svar per enhet i Vallentuna kommun. För att få 
ett resultat måste det vara minst sex svarande men med små grupper får varje enskilt svar större 
påverkan på andelen. När ett enhetsresultat anges i texten nedan som bygger på en svarsgrupp som är 
mindre än tio elever så anges totalt antal svarande i efterkommande parentes.

Enkätresultat för 2020

Det redovisade utfallet av enkäten i styrkort och i stycken nedan gäller skolkommunen Vallentuna med 
resultat från både kommunala och fristående verksamheter. I årets undersökning från vårterminen 
svarade 3407 personer på enkäten i Vallentuna varav 1141 var elever. Enkäterna besvaras med en 
fyrgradig skala och i redovisningen anges andelen som instämmer i påståendet (Stämmer mycket bra 
respektive Stämmer ganska bra). Bland vårdnadshavarna (VH) varierade svarsfrekvensen mellan 49 
och 81 procent och bland eleverna var det mellan 79 och 87 procent, beroende på målgrupp.

Tabell: Antal och andel svarande i Våga Visa-enkäten, uppdelat på målgrupp, Vallentuna kommun år 
2020.

Målgrupp Antal svar Svarsfrekvens

Elever åk 3 466 86 %

Elever åk 6 366 87 %

Elever åk 8 309 79 %

VH Pedagogisk omsorg 13 81 %

VH Förskola 1410 73 %

VH Förskoleklass 302 61 %

VH åk 3 335 62 %

VH åk 6 206 49 %

Vallentuna totalt 3407 71,5 %

Källa: Våga Visa

Utfall enkätsvar om trygghet

I årets undersökning uppger 89 procent av eleverna i årskurs 3 att de känner sig trygga i skolan. För 
årskurs 6 och 8 är resultaten 87 respektive 81 procent. Resultatet för årskurs 3 är i nivå med 
föregående år och med genomsnittet för samtliga deltagande kommuner. För årskurs 6 har resultatet 
förbättrats sen föregående år och är över genomsnittet för deltagande kommuner medan resultatet för 
årskurs 8, som har samma resultat från föregående år, har försämrats något i jämförelse med 
genomsnitt för alla deltagande kommuner och ligger strax under genomsnittet.

Vårdnadshavare får svara på om de upplever att deras barn är tryggt i verksamheten. Resultatet brukar 
alltid vara högt bland vårdnadshavare med barn i förskola och familjedaghem, så även i år. I förskolan 
instämmer 96 procent och i familjedaghemmen är det 100 procent. Bland vårdnadshavarna i 
förskoleklass instämmer 93 procent och i årskurs 3 och 6 instämmer 91, respektive 96 procent. 
Samtliga resultat för vårdnadshavarna är i nivå med genomsnittet för alla deltagande kommuner. För 
årskurs 6 har resultatet ökat från föregående år, övriga målgruppers resultat är i linje med föregående 
år.

Diagram: Andel som instämmer i påståendet "Jag/mitt barn är tryggt i verksamheten", Vallentuna 
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kommun samt genomsnitt för samtliga deltagande kommuner, år 2020.

Källa: Våga Visa

Sett till varje enhet varierar svaren gällande trygghet i årskurs 3 mellan 78 procent (Karbyskolan) och 
100 procent (Vallentuna Internationella montessoriskola). I årskursen är det ingen enhet som sticker 
ut med en större andel "vet ej", andelen som svarar "vet ej" varierar mellan 0 till 6 procent.

I årskurs 6 varierar andelen elever som instämmer att de upplever trygghet i skolan mellan 71 procent 
(Atlas/Clavis) och 100 procent (Karbyskolan). I årskurs 8 varierar det mellan 67 procent 
(Karbyskolan) och 88 procent (Atlas/Clavis). På Lovisedalsskolan och Karlslundsskolan har 9 procent 
angivit att de inte vet om de är trygga, för övriga enheter varierar andelen som angivit "vet ej" mellan 0 
och 4 procent.

Vid jämförelse med andra frågor kopplat till trygghet i enkäten i årskurs 6 och 8 visar utfallet att det är 
färre som upplever att skolans arbetar mot kränkande behandling och att vuxna ingriper om någon 
behandlas illa än som upplever trygghet och trivsel i skolan. Utfallsmönstret är liknande för både 
elever årskurs 6, 8 och vårdnadshavare årskurs 6.
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Diagram: Andel elever årskurs 6 som instämmer i frågor kopplat till trygghet i skolan

Källa: Våga Visa

Diagram: Andel vårdnadshavare årskurs 6 som instämmer i frågor kopplat till trygghet i skolan

Källa: Våga Visa
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Diagram: Andel elever årskurs 8 som instämmer i frågor kopplat till trygghet i skolan

Källa: Våga Visa

 

Utfall enkätsvar om studiero

När det gäller studiero är påståendet i enkäten formulerat som ”Jag/mitt barn kan fokusera på 
skolarbetet under lektionerna”. I årskurs 6 instämmer 74 procent av eleverna och i årskurs 8 
instämmer 65 procent. Båda dessa resultat har ökat i jämförelse med föregående års resultat, framför 
allt i årskurs 6. Resultatet ligger dock fortfarande strax under genomsnittet. I likhet med föregående är 
det stor spridning inom kommunen i både årskurs 6 och 8. I årskurs 6 varierar andelen som 
instämmer mellan 56 procent (Rosendalsskolan) och 86 procent (Bällstabergsskolan och 
Atlas/Clavis)och i årskurs 8 mellan 53 procent (Karlslundsskolan) och 88 procent (Atlas/Clavis).

När det gäller vårdnadshavare i årskurs 3 instämmer 76 procent i att deras barn kan fokusera på 
skolarbetet på lektionerna och i årskurs 6 instämmer 77 procent. Båda dessa resultat har förbättrats 
från föregående år och är detta år strax över genomsnittet för samtliga deltagande kommuner.
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Diagram: Andel som instämmer i påståendet "Jag/mitt barn kan fokusera på skolarbetet under 
lektionerna", Vallentuna kommun samt genomsnitt för samtliga deltagande kommuner, år 2020.

Källa: Våga Visa

Analys - Verksamhet

 Helår 
2020

Helår 
2019

Helår 
2018

Antal elever årskurs F-3 2 056 2 057 1 962

Antal elever årskurs 4-6 1 339 1 335 1 284

Antal elever årskurs 7-9 1 214 1 216 1 198

Nått målen i alla ämnen åk 6, andel elever 76 %* 79 % 79 %

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

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

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

Genomsnittligt meritvärde i åk 9, 17 ämnen 236 * 238 236

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

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

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

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

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

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

Andel behöriga till gymnasieskolan estetiskt program i 
åk 9 87 % 89 % 87 %
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 Helår 
2020

Helår 
2019

Helår 
2018

Andel behöriga till gymnasieskolan ekonomi-, 
humanistiska och samhällsvetenskaps program i åk 9 87 % 88 % 86 %

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

Personaltäthet förskolor, barn per årsarbetare u.s. 5,9 5,5

Andel årsarbetare i förskolan med förskollärarexamen u.s. 24 % 21 %

Personaltäthet grundskola, elever per heltidstjänst u.s. 13,5 13,4

Andel lärare i grundskolan med pedagogisk 
högskoleexamen u.s. 79 % 80 %

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

Personaltäthet fritidshemmen, elever per anställd u.s. 15,7 14,8

Andel årsarbetare i fritidshemmen med pedagogisk 
högskoleutbildning u.s. 16 % 12 %

* Resultatet redovisar endast utfall för kommunala skolan på grund av sekretessbestämmelser.
U.s. innebär att förvaltningen inte har tillgång till statistiken vid rapporteringstillfället. Officiell statistik för nationella prov 
saknas för år 2020 då proven inte genomfördes och redovisades på grund av coronapandemin.

Resultat i tabellen ovan för år 2018 och 2019 avser Vallentuna som skolkommun. Det vill säga att 
resultaten gäller för alla elever som går i en skola i Vallentuna oavsett regi och oavsett elevens 
folkbokföringskommun. Från 2020 gäller en ändrad sekretesspolicy hos SCB vilket innebär att officiell 
statistik för skolkommuner inte längre kommer att publiceras på Skolverket. Det gör att utfall för 2020 
för flera nyckeltal endast redovisas för den kommunala verksamhetens resultat och statistiken därmed 
är svår att jämföra över tid. Kommunala verksamheternas resultat vad gäller måluppfyllelse och 
meritvärde har generellt sett över tid varit något lägre än utfallet för skolkommunen.

Barn- och ungdomsnämnden har under året haft en regelbunden dialog med fristående huvudmän i 
kommunen med målsättning att fortsatt möjliggöra publicering av måluppfyllelse och andra 
skolresultat i kommunens jämförelsetjänst trots sekretessändringen. Jämförelsetjänsten är en service 
för kommunens innevånare som möjliggör jämförelse mellan olika förskolor och skolor i kommunen 
inför val av förskola eller skola. Dialogen har resulterat i att samtliga huvudmän i kommunen inför 
skolval 2021 har möjlighet att redovisa sina respektive nyckeltal samt samtycka till att kommunen 
publicerar dessa i jämförelsetjänsten. Detta möjliggör för innevånare att ha insyn i den förskola och 
skola som erbjuds i kommunen trots att Skolverket för 2020 inte erbjuder denna tjänst.

Kommentar

Betyg vårterminen 2020, kommunala skolor

Verksamhetsberättelsen brukar redovisa statistik gällande skolkommunens slutbetyg för årskurs 9, 
med utfall för kommunal och fristående verksamhet. På grund av den förändrade sekretesspolicyn hos 
SCB har inte Vallentuna kommun tillgång till resultat från fristående huvudmän och därmed inte 
heller skolkommunens samlade resultat som vanligtvis redovisas från Skolverkets publicerade 
statistik. Statistiken för slutbetyg årskurs 9 2020 redovisas därför endast för elever i kommunala 
grundskolan och är hämtad ur kommunens eget elev- och betygssystem. Tabellen nedan visar de 
utfallet för årskurs 6-9 i Vallentunas kommunala grundskolor för vårterminen 2020. Resultaten ska 
ses som preliminära då de historiskt har visat viss skillnad från den officiella statistik som publiceras 
på Skolverket och kan komma att justeras när kommunen på nytt har tillgång till officiella siffror för 
skolkommunen.

Det genomsnittliga meritvärdet och andelen som når kunskapskraven i årskurs 9 i den kommunala 
grundskolan är något högre än föregående år. Vårterminen 2019 var det genomsnittliga meritvärdet 
231 för de kommunala skolorna jämfört med 235,6 2020. 2019 nådde 81 procent av eleverna i 
kommunala grundskolan kunskapskraven i alla ämnen enligt officiell statistik från Skolverket jämfört 
med det preliminära resultatet på 83 procent för 2020.
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Tabell: Utfall vårterminen 2020 för kommunala grundskolor i Vallentuna kommun

 Antal elever Genomsnittligt 
meritvärde

Andel som uppnått 
kunskapskraven i alla 
ämnen

Åk 6 313 220,8 76 %

Åk 7 294 222,8 77 %

Åk 8 291 219,8 74 %

Åk 9 293 235,6 83 %

Källa: Vallentuna kommuns verksamhetssystem

 

Diagram: Andel elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i Vallentuna kommun 
respektive riket, läsåren 2014-2015 till 2019-2020.

Källa: Skolverket. För 2019-2020 redovisas utfall för Vallentuna kommun från kommunens eget 
verksamhetssystem på grund av att Skolverket inte publicerar statistik på kommunnivå.
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Diagram: Andel elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskravet godkänt i alla ämnen i Vallentunas 
kommunala respektive fristående grundskolor, läsåren 2014-2015 till 2019-2020.

Källa: Skolverket. För 2019-2020 redovisas utfall för Vallentuna kommun från kommunens eget 
verksamhetssystem på grund av att Skolverket inte publicerar statistik på kommunnivå.

För läsåret 2019-2020 visar tabellens resultat för Vallentuna endast resultatet för de kommunala 
verksamheterna då kommunen inte har tillgång till resultatet för fristående huvudmän detta år. I riket 
var det 75,9 procent som nådde målen i alla ämnen vårterminen 2019 och det genomsnittliga 
meritvärdet var 231 i årskurs 9. Skillnaden mellan Vallentuna och riket gällande andelen elever som 
uppnått kunskapskraven i alla ämnen har varit relativ konstant de senaste fyra åren, cirka sex till sju 
procentenheter.

 

Personalstatistik

Statistik gällande personal i verksamheterna samlas årligen in på hösten för varje läsår och publiceras 
nästkommande vår av Skolverket. Statistik i tabellerna nedan som redovisas för 2019 är därmed data 
insamlad höstterminen under läsåret 2019-2020. Statistiken nedan redovisas på heltidstjänster och 
inte på antal anställda. Exempelvis motsvarar två personer som arbetar 50 procent en heltidstjänst.

 

Personal i förskola

Hösten 2019 uppgick andelen heltidstjänster i förskolan med förskollärarexamen till 24 procent av 
heltidstjänsterna i Vallentuna kommun. Motsvarande andel i Stockholms län var 28 procent och i riket 
40 procent vilket har legat relativt konstant under de senaste åren. För Vallentuna innebär utfallet en 
ökning från föregående år.

Inom Vallentuna kommun är det skillnad på andelen heltidstjänster med förskollärarexamen mellan 
kommunal och fristående verksamhet. I de kommunala verksamheterna har andelen legat runt 30 
procent de senaste åren och i de fristående har det varit under 20 procent. De senaste siffrorna visar 
att det var 34 procent i de kommunala och 19 procent i de fristående förskolorna.
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Diagram: Andel heltidstjänster med förskollärarexamen i Vallentuna kommun, Stockholms län och 
totalt i riket, år 2014-2019.

Källa: Skolverket

 

Diagram: Andel heltidstjänster med förskollärarexamen i Vallentuna kommun uppdelat på 
kommunal och fristående regi, år 2014-2019.

Källa: Skolverket

Som det går att läsa under nämndmålet om att Vallentunas verksamheter ska bedrivas med hög 
kvalitet med fokus på utveckling, så pågår det insatser riktade till personal både i kommunal och 
fristående verksamhet. Dessa syftar till att höja andelen med förskollärarexamen men också till att 
outbildad personal ska få barnskötarutbildning.
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I Vallentuna kommun var det i genomsnitt 5,9 barn per heltidstjänst för alla förskolor enligt statistiken 
för hösten 2019. Det var högre än för Stockholms län (5,4) och i riket (5,2). I Vallentuna var det en viss 
skillnad mellan kommunal och fristående regi gällande personaltäthet där personaltätheten var något 
högre i fristående regi.

 

Personal i grundskola

I Vallentuna kommuns grundskolor fanns det personal motsvarande 319,6 heltidstjänster under 
hösten 2019. Av dessa var 260,9 i kommunal verksamhet och 58,6 i fristående verksamhet. I dessa 
siffror ingår även rektorstjänster med totalt 12,1 heltidstjänster. Bland lärarna var det 78,5 procent av 
heltidstjänsterna som hade en pedagogisk högskoleexamen. De tre senaste läsåren har andelen lärare 
med pedagogisk högskoleexamen varit något högre i Vallentuna kommun än för Stockholms län och i 
nivå med riket. 2019 ligger Vallentuna i nivå med både riket och Stockholms län.

Uppdelat på huvudman i Vallentuna kommun var det 80,9 procent i de kommunala verksamheterna 
som hade en pedagogisk högskoleexamen och 67,5 procent i de fristående. De senaste åren har 
andelen varit fem till sju procentenheter högre i de kommunala verksamheterna jämfört med de 
fristående, för 2019 är skillnaden 13,4 procent.

Diagram: Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen i Vallentuna kommun, Stockholms län och 
totalt i riket, läsåren 2014/15-2019/2020

Källa: Skolverket
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Diagram: Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen i Vallentuna kommun uppdelat på 
kommunal och fristående huvudman, läsåren 2014/15-2019/20.

Källa: Skolverket

 

Personal i fritidshem

Efter en femårsperiod där andelen heltidstjänster i fritidshemmen med pedagogisk högskoleexamen 
minskat har Vallentuna 2019 en ökad andel personal med pedagogisk högskoleexamen i 
fritidshemmet. I Vallentuna har andelen gått från 12 till 16 procent (kommunala fritidshemmen 17 
procent). Ökningen är en avvikande trend i jämförelse med Stockholms län och riket där andelen 
kvarstår på samma nivåer 2019 som 2018.

Statistiken visar att det var 15,7 elever per anställd i Vallentuna kommuns fritidshem vilket är högre än 
i Stockholms län (13,6) och i riket (12,3). I riket har antalet minskat under de senaste fem åren, det 
finns inte lika tydliga trender för Stockholms län där antal elever per anställd har varierat över tid. I 
Vallentuna kommun har antal elever per anställd ökat de senaste tre åren.
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Diagram: Andelen heltidstjänster i fritidshemmen med pedagogisk högskoleexamen i Vallentuna 
kommun, Stockholms län och i riket, år 2014-2019.

Källa: Skolverket

Flera olika satsningar på kompetensutveckling har påbörjats inom fritidshemmen. Förvaltningen 
arbetar för att öka kompetensen generellt på fritidshemmen samt den formella behörigheten av 
personal med pedagogisk högskoleexamen. Genom en ändring av skollagen från den 1 juli 2020 är det 
endast personal med pedagogisk högskoleexamen med inriktning mot fritidshem som får ansvara för 
att planera undervisningen på fritidshemmen. Förvaltningen inventerar därför nu tillgången av 
behörig personal på de olika enheterna och rekrytering av personal med pedagogisk högskoleexamen 
pågår.

Analys - Miljö

 Helår 
2020

Helår 
2019

Helår 
2018

Andel inköpta ekologiska livsmedel 26,9 % 26,8 % 30 %

I enlighet med beslutad måltidspolicy i Vallentuna kommun ska inköp av livsmedel sträva mot 
livsmedel med låg klimat- och miljöpåverkan samt med god djurhållning. Det gör att inköp i 
verksamheterna under 2020 har fokuserat på och prioriterat inköp av säsongsbetonade, svenska och 
lokalt producerade livsmedel. De nya prioriteringarna har påverkat inköp av ekologiska livsmedel som 
tidigare varit ett nyckeltal för styrkortets miljödel.
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Analys - Ekonomi 

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.

Barn- och ungdomsnämndens budget består av en fast budgetram om 148,3 mnkr, samt en 
skolpengsbudget om 654,5 mnkr. De kommunala intäktsfinansierade resultatenheterna ska 
sammanlagt ha en balanserad budget.

Det sammanlagda överskottet för barn- och ungdomsnämnden är 10,0 mnkr och det fördelas på:

Fast ram: 2,4 mnkr

Resultatenheter: 2,6 mnkr

Skolpeng: 5,0 mnkr

(Mnkr)
Sparande 

i eget 
kapital

Budget 
2020

Avvikelse 
2020

Avvikelse 
2019

Avvikelse 
2018

Barn- och ungdomsnämnden 2,9 148,3 2,4 6,1 7,2

BUN resultatenheter 1,4 0 2,6 0,9 -2,9

Skolpeng och vårdnadsbidrag 654,5 5,0 -1,2 2,9

Kommentar

Driftsredovisning

Driftsredovisning nämndens verksamheter

Verksamh
et (mnkr)

Budget 
2020

Bokslut 
2020 %

Avvikelse 
mot 

budget

Budget 
2019

Bokslut 
2019 %

TOTALT

K -163,1 -169,4 104 % -6,3 -173,7 -169,6 98 %

I 14,8 23,5 158 % 8,7 20,0 22,0 110 %

N -148,3 -145,9 98 % 2,4 -153,7 -147,6 96 %

Nämnd och förvaltning

K -9,6 -1,4 14 % 8,2 -12,4 -1,4 12 %

I 0 0 0 0 0

N -9,6 -1,4 14 % 8,2 -12,4 -1,4 12 %

Resursfördelning

K -112,1 -120,1 107 % -8,0 -118,0 -117,3 99 %

I 1,0 1,7 169 % 0,7 6,0 5,2 87 %

N -111,1 -118,4 107 % -7,3 -112,0 -112,1 100 %
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Verksamh
et (mnkr)

Budget 
2020

Bokslut 
2020 %

Avvikelse 
mot 

budget

Budget 
2019

Bokslut 
2019 %

Förvaltningsutveckling

K -15,2 -23,0 151 % -7,8 -19,9 -27,4 138 %

I 7,0 13,8 197 % 6,8 5,0 9,5 191 %

N -8,2 -9,2 113 % -1,0 -14,9 -17,9 120 %

Förvaltningskostnader

K -19,4 -17,1 88 % 2,3 -14,4 -15,5 108 %

I 0 0,9 0,9 0 0,5

N -19,4 -16,2 84 % 3,2 -14,4 -15,0 105 %

Väsbygården

K -6,8 -7,8 114 % -1,0 -9,0 -7,9 88 %

I 6,8 7,2 105 % 0,4 9,0 6,8 76 %

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

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto

Kommentar

Nämnd och förvaltning innehåller förvaltningens oförutsedda medel, specifika satsningar samt 
kostnader kopplat till arvoden. Inom resursfördelning ingår förvaltningens resursfördelningsmodell, 
det vill säga lokaliseringsersättning, skolskjuts, inkluderingsersättning, tilläggsbelopp och 
strukturersättning. Inkluderingsersättningen är inriktad mot särskilt stöd och täcker bland annat delar 
av finansieringen för särskilda undervisningsgrupper samt grundsärskolan. Nämndens budgeterade 
del för oförutsedda kostnader har under 2020 inte behövt nyttjats och det är den största anledningen 
till att den fasta ramen lämnar ett samlat överskott om 2,4 mnkr.

Tilläggsbelopp är det sökbara stöd som kan sökas av enskilda huvudmän för särskild ersättning till 
barn och elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd, ska erbjudas modersmålsundervisning 
eller deltar i obligatorisk lovskola. Kostnaderna för tilläggsbelopp har ökat med ca 20% (ca 5,0 mnkr) 
under 2020 i relation till tidigare år vilket medför att budgeten för tilläggsbelopp har lämnat 
underskott.

Strukturersättning är en resursfördelning som har till uppgift att kompensera för olika 
socioekonomiska förutsättningar. För att fördela strukturersättningen använder Vallentuna kommun i 
likhet med flera andra kommuner Skolverkets analysverktyg SALSA (Skolverkets Arbetsverktyg för 
LokalaSambandsAnalyser). Analysverktyget SALSA presenterar skolors resultat utifrån betygen i 
årskurs 9 efter att hänsyn tagits till elevsammansättningen.

Lokaliseringsersättning är ett stöd som erhålls av de skolor i Vallentuna kommun som är lokaliserade 
utanför den centrala tätorten, för närvarande tre stycken. Detta stöd kompenserar för 
intäktsminskningen som uppstår med vikande elevsiffror och elevströmmar mot mer centralt belägna 
skolor. En stor andel av ersättningarna i resursfördelningsmodellen budgeteras och förutbestäms 
under budgetarbetet vilket gör att dessa ersättningar är fasta och betalas ut med en tolftedel under 
året.

Förvaltningskostnader, det vill säga förvaltningens lokalkostnader, flertalet övergripande system, 
kurser och utbildningar, försäkringar och diverse övriga mindre inköp, prognostiserar en budget i 
balans. Under ansvaret förvaltningsutveckling finns den centrala förvaltningens personalkostnader 
samt administrationsorganisationens lönekostnader.

Verksamheten Väsbygården utgörs av köksverksamheten på äldreboendet Väsbygården. 
Verksamheten har socialförvaltningen som kund och säljer portioner direkt till förvaltningen som 
fakturerar slutkund. Verksamheten ska ha ett pris per portion som matchar kostnaderna. Väsbygården 
lämnar ett underskott om 0,7 mnkr vid årets slut.
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BUN resultatenheter

Mnkr Budget 
2020

Bokslut 
2020 % Avvikelse 

2020
Budget 

2019
Bokslut 

2019 %

K -601,1 -622,7 104 
%

-21,6 -581,3 -604,1 104 %

I 601,1 625,2 104 
%

24,1 581,3 605,1 104 %

N 0 2,6 2,6 0 0,9

621 Norra förskoleområdet

K -22,1 -21,3 96 % 0,8 -21,2 -21,6 102 %

I 22,1 22,2 100 
%

0,1 21,2 21,2 100 %

N 0 0,9 0,9 0 -0,4

622 Centrala förskoleområdet

K -21,5 -21,9 102 
%

-0,4 -23,9 -22,9 96 %

I 21,5 22,3 104 
%

0,8 23,9 23,1 97 %

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

623 Östra förskoleområdet

K -20,4 -20,1 98 % 0,4 -22,8 -21,7 95 %

I 20,4 20,7 101 
%

0,3 22,8 21,6 95 %

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

624 Fjärde förskoleområdet

K -16,5 -17,1 104 
%

-0,6 0 -8,7

I 16,5 16,4 99 % -0,2 0 8,7

N 0 -0,8 -0,8 0 0

634 BUF-kontoret pengfinansierad

K -0,9 -16,6 -15,8 0 -13,5

I 0,9 16,6 15,8 0 13,5

N 0 0 0 0 0

636 Kostchef

K -40,4 -39,9 99 % 0,6 0 -39,9

I 40,4 39,9 99 % -0,6 0 39,6

N 0 0 0 0 -0,3

639 Bällstabergsskolan

K -48,4 -50,6 105 
%

-2,2 -48,6 -49,3 101 %

I 48,4 50,3 104 2,0 48,6 48,7 100 %
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Mnkr Budget 
2020

Bokslut 
2020 % Avvikelse 

2020
Budget 

2019
Bokslut 

2019 %

%

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

640 Rosendalsskolan

K -80,7 -80,2 99 % 0,5 -83,4 -81,2 97 %

I 80,7 81,0 100 
%

0,3 83,4 81,6 98 %

N 0 0,8 0,8 0 0,4

641 Gustav Vasaskolan

K -30,0 -30,3 101 
%

-0,3 -27,4 -27,3 100 %

I 30,0 29,9 100 
%

-0,1 27,4 27,6 101 %

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

643 Hjälmstaskolan

K -25,9 -34,5 133 
%

-8,6 -29,5 -29,2 99 %

I 25,9 39,4 152 
%

13,6 29,5 30,3 103 %

N 0 4,9 4,9 0 1,2

644 Karbyskolan

K -34,7 -36,1 104 
%

-1,4 -35,4 -36,6 103 %

I 34,7 33,8 97 % -0,9 35,4 35,5 100 %

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

645 Karlbergsskolan

K -27,2 -18,2 67 % 9,0 -25,0 -25,9 103 %

I 27,2 14,1 52 % -13,0 25,0 26,5 106 %

N 0 -4,1 -4,1 0 0,6

646 Kårstaskolan

K -14,2 -14,7 103 
%

-0,5 -15,0 -14,2 95 %

I 14,2 14,0 98 % -0,3 15,0 14,1 94 %

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

647 Lovisedalsskolan

K -67,4 -68,2 101 
%

-0,8 -68,4 -67,7 99 %

I 67,4 69,4 103 
%

2,0 68,4 68,5 100 %

N 0 1,2 1,2 0 0,8
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Mnkr Budget 
2020

Bokslut 
2020 % Avvikelse 

2020
Budget 

2019
Bokslut 

2019 %

648 Hagaskolan

K -83,1 -86,9 105 
%

-3,9 -58,5 -69,6 119 %

I 83,1 85,9 103 
%

2,9 58,5 67,6 116 %

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

649 SU-grupp

K -14,6 -14,9 102 
%

-0,3 -30,7 -22,3 73 %

I 14,6 15,0 103 
%

0,4 30,7 22,6 74 %

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

650 Lokalenhet

K 0 0 0 0 0,3

I 0 0 0 0 0

N 0 0 0 0 0,3

652 Barn- och elevhälsan

K -16,7 -16,4 98 % 0,3 -16,4 -18,0 110 %

I 16,7 16,6 99 % -0,1 16,4 18,1 110 %

N 0 0,2 0,2 0 0

653 Integration och SYV

K -14,6 -13,4 92 % 1,1 -14,1 -12,7 90 %

I 14,6 13,2 91 % -1,3 14,1 14,0 99 %

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

658 Olympiaskolan

K -21,8 -21,3 97 % 0,6 -20,6 -21,7 105 %

I 21,8 24,3 111 
%

2,5 20,6 21,9 106 %

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

* K = kostnad, I = intäkt, N = netto

Kommentarer till avvikelse BUN resultatenheter

Det ekonomiska läget för skolor och förskolor är utmanande och lärarlönerna har fortsatt att öka 
under 2020. Corona har påverkat nämndens verksamheter både positivt och negativt ekonomiskt. 
Verksamheterna har haft stora sjukskrivningstal under mars och april som har minskat under tidig 
sommar vilket har satt press på verksamheten, dels rent pedagogiskt men också för att täcka upp 
vakanser. Kostnaderna för vikarier har ökat, men staten har kompenserat för delar av sjuklönen vilket 
hjälper verksamheterna, denna kompensation har pågått under hela 2020.Detta sammantaget gör att 
förvaltningen inte ser en kostnadsökning på grund av coronapandemin utan att de ökade kostnaderna 
kompenseras av ökade intäkter från staten.

Förskolornas samlade resultat uppgår till 1,2 mnkr vilket är en effekt av ett arbete hos förskolorna med 
fokus på ekonomistyrning och vikariehantering.
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Karbyskolan har en ekonomiskt svår situation med små klasser och stora lokaler. Skolan har påbörjat 
ett arbete i och med beslutet kring ny skolorganisation där förskolorna i området kommer tillhöra 
skolan från Ht 2021. Elever till årskurs åtta har minskat sen sommaren, det är en förväntad effekt av 
beslutet kring ny skolorganisation och påverkar enhetens ekonomi negativt med elever som lämnat 
och därmed minskad skolpeng. Resultatet för Karbyskolan landar på ett underskott om 2,3 mnkr.

Hagaskolan har inte ännu en ekonomi i balans som till stor del beror på ett högstadium som ännu inte 
är fullt utbyggt. Samarbetet med verksamheten Topasen gör att skoldelen har ett tätt personalutbyte 
mellan varandra, vilket gynnar båda verksamheterna. Slutresultatet landar på ett underskott om 1,0 
mnkr och hösten hade en budget i balans vilket är positivt inför 2021.

Karlslundskolan (Hjälmsta & Karlberg) visar sammantaget ett positivt resultat för perioden och 
sammanslagningen av två enheter möjliggör att enheten kan fördela om i tjänster och elevklasser. 
Detta tillsammans med ett tätt samarbete med SU-gruppens personal är förklaringen till skolans goda 
ekonomiska resultat. Verksamheten har bidragit till övriga resultatenheter med sitt positiva 
ekonomiska resultat.

Olympiaskolans ekonomiska resa under 2020 avslutas med det starkaste ekonomiska resultatet på 3,0 
mnkr, enheten går in i 2021 men en ny intern resursfördelningsmodell och får likt för- och 
grundskolorna en peng per elev.

fotnot: på grund av underliggande avrundningar kan vissa summeringar ha en viss avvikelse.

Skolpeng

M
n
k
r

Budget 
2020

Bokslut 
2020 % Avvikels

e 2020
Budget 

2019
Bokslut 

2019 %

K -737,2 -731,6 99 % 5,6 -719,4 -721,8 100 %

I 82,7 82,2 99 % -0,5 81,5 82,7 102 %

N -654,5 -649,5 99 % 5,0 -637,9 -639,1 100 %

Förskola

K -247,7 -235,5 95 % 12,2 -241,9 -238,9 99 %

I 13,0 11,5 89 & -1,5 12,7 12,5 98 %

N -234,7 -224,0 95 % 10,7 -229,2 -226,4 99 %

Pedagogisk verksamhet

K -2,3 -2,1 89 % 0,2 -1,7 -2,3 133 %

I 0,1 0,1 88 % 0 0,1 0,1 136 %

N -2,2 -1,9 89 % 0,3 -1,6 -2,1 133 %

Grundskola

K -362,1 -369,9 102 % -7,8 -355,2 -360,6 102 %

I 11,9 12,5 105 % 0,6 11,6 12,3 106 %

N -350,2 -357,4 102 % -7,2 -343,6 -348,4 101 %

Förskoleklass / 6-åringar

K -38,6 -37,9 98 % 0,7 -38,2 -37,8 99 %

I 0,8 1,0 130 % 0,2 0,7 0,7 99 %

N -37,9 -36,9 98 % 1,0 -37,5 -37,1 99 %

Fritidshem
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M
n
k
r

Budget 
2020

Bokslut 
2020 % Avvikels

e 2020
Budget 

2019
Bokslut 

2019 %

K -85,0 -85,1 100 % -0,1 -81,2 -80,8 100 %

I 2,0 2,6 128 % 0,6 1,9 2,0 106 %

N -83,0 -82,6 100 % 0,4 -79,3 -78,8 99 %

Statsbidrag

K 0 0 0 0 0 0 0 %

I 10,6 10,6 100 % 0 11,4 11,4 100 %

N 10,6 10,6 100 % 0 11,4 11,4 100 %

Föräldraavgifter

K 0 0 0 0 0 0 0 %

I 44,1 43,8 99 % -0,3 42,9 43,6 102 %

N 44,1 43,8 99 % -0,3 42,9 43,6 102 %

Omsorg på obekväm arbetstid

K -1,5 -1,1 72 % 0,4 -1,2 -1,2 100 %

I 0,2 0,2 76 % 0 0,2 0,2 91 %

N -1,3 -0,9 72 % 0,4 -1,0 -1,0 102 %

Kommentarer till avvikelser skolpeng

Den totala nettobudgeten för skolpeng, omsorg på obekväm arbetstid, intäkter från föräldraavgifter 
och statsbidrag maxtaxa är 654,5 mkr. Historiskt sett är kostnaderna högre på våren för att sedan 
minska under hösten. Det gäller främst förskolepengen och denna trend beror på att även om barnen 
har rätt ålder för att påbörja sin förskoleverksamhet så påbörjas sällan inskolningen direkt från första 
augusti utan inskolningen sker successivt under hösten. Ytterligare barn börjar sedan under våren.

Kostnaden för förskola har gått ner mer än tidigare prognostiserat främst på grund av färre barn än 
budget, men även senare inskolning kan vara en ytterligare förklaring. Detta sammantaget gör att 
skolpengen lämnar ett överskott om 5,0 mnkr.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning, årligt anslag (mnkr)

Projekt Budget 2020 Bokslut 2020 % Avvikelse mot 
budget

Totalt (mnkr) 6,0 4,8 80 % 1,2

Årligt anslag 6,0 4,8 80 % 1,2
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Kommentar

Barn- och ungdomsnämndens årliga anslag på 6,0 mnkr är planerat att användas till nödvändiga 
förändringar och åtgärder på kommunens förskolor och skolor. Resultatet för investeringsprojekten är 
ett överskott om 1,2 mnkr.

Det största projektet för året är investeringar för att etablera den nya skolenheten Karlslundsskolan.  
Investeringar i form av nya möbler samt viss uppfräschning av ytskikt i Karlslundsskolan norras 
lokaler.

Ytterligare stora projekt har varit ombyggnationer på Lovisedalsskolan för att anpassa tidigare 
förskolelokaler till skolverksamhet samt barn- och elevhälsans flytt till kommunhuset där 
anpassningar gjorts. Till Gustav Vasaskolans matsal har det investerats i nya möbler och vissa 
anpassningar har gjorts av matsalens utformning.

Investeringsredovisning, fleråriga projekt (mnkr)

 2020 Totalt, projekt

Projekt Budget Utfall Budget Utfall Prognos Klart 
år

Totalt (mnkr) 108,1 16,3 768,1 557,1 697,1

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

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

Karby, ny förskola 0,0 0,0 58,0 1,1 58,0 2026

Karbyskolan ombyggnad för 
förskola 13,9 9,0 15,0 9,0 15,0 2020

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

Förskolor totalt 22,0 9,1 242,0 111,6 234,8

Hagaskolan 55,2 1,4 435,1 381,3 385,0 2020

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

Gustav Vasaskolan, 
lokaleffektivisering 0,5 0 8,5 8,0 8,0 2019

Lovisedalskolan, tillbyggnad 
matsal 1,5 0,0 10,0 8,5 8,5 2018

Hjälmstaskolans kök, ombygg 12,2 5,8 14,0 5,9 14,0 2020

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

Koordinator nybygg 8,9 0,0 8,9 0,0 0,0

Skolor totalt 86,1 7,2 526,1 445,5 462,3

Kommentar

Åby Ängar, ny förskola 

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick hösten 2014 i uppdrag att genomföra en förstudie för en ny 
förskola i området Åby Ängar. Förstudien levererades till barn- och ungdomsnämnden under våren 
2015 och genomförandebeslut fattades av kommunfullmäktige i december samma år. Beslutad budget 
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är 57 miljoner kronor och prognosen inklusive eventuella garantiåtgärder visar en positiv avvikelse om 
5,7 miljoner kronor. Två miljoner av avvikelsen består av en intern utgift för tomtmark, se vidare 
förklaring nedan under Hagaskolan. Byggnationen är färdigställd och inflyttning skedde under januari 
2018. Två-årsbesiktning har utförts under 2019.

Ormsta, ny förskola 

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

Karby, ny förskola 

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

Hagaskolan 

I slutet av 2013 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra en förstudie för en ny 
skola med placering på tomt intill Vallentuna IP. Barn- och ungdomsnämnden har vid 
uppdragsgenomgång begärt att skolan ska dimensioneras för treparallellig F-9 samt en förskola för 80 
barn. Förstudiearbetet levererades i sin helhet till barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott i juni 
2014. Genomförandebeslut fattades av kommunfullmäktige den 10 november 2014, varpå det fortsatta 
planeringsarbetet påbörjades. Kommunfullmäktige fastställde investeringsbudgeten ursprungligen till 
totalt 471,5 miljoner kronor för projektet Hagaskolan, varav 462,1 miljoner kronor avsåg byggprojektet 
och 9,4 miljoner kronor avsåg inventarier och övrigt. Budgeten inkluderade en intern utgift för 
tomtmark till ett värde av 23 miljoner kronor. I samband med komponentavskrivningsprojektet, som 
bedrevs under hösten 2016 och våren 2017, konstaterades att det inte är motiverat att belasta 
byggprojekt med en intern utgift för marken. Marken är kommunens tillgång och skrivs inte av och av 
denna anledning har budgeten för byggprojektet reviderats i Kommunplan 2019-2021 till 439,1 
miljoner kronor. Prognosen inklusive eventuella garantiåtgärder är i nuläget 385 miljoner kronor, 
innebärande en positiv avvikelse på 54,1 miljoner kronor. Den lägre kostnaden beror bland annat på 
lägre kostnader än budgeterat avseende inköp, lägre kostnader för ÄTA (Ändrings- och 
tilläggsarbeten), mindre behov av konsultstöd under entreprenadtiden, lägre kostnader för index samt 
att risken för kostnader under garantitiden successivt minskar. Entreprenaden är slutbesiktigad och 
godkänd. Skolan stod klar för verksamhetsstart till höstterminen 2019, med officiell invigning i 
augusti. 2-årsbesiktning kommer att hållas före sommaren 2021.

Olympiaskolan (Träningssärskola på Hammarbacksskolan) 

Under 2012 togs en programhandling fram för flytt av Strix träningssärskola från Ormstaskolan till en 
tomt intill Hammarbacksskolan. Byggstart var i augusti 2015 och entreprenör är Totalprojekt i 
Mälardalen AB. Det nya huset är i två plan på cirka 1 400 kvm. Huset ansluts mot den befintliga 
byggnaden så att passage till Hammarbacksskolans matsal kan ske invändigt. Kommunfullmäktige har 
fastställt investeringsbudgeten till 45,5 miljoner kronor för projektet, varav 44,6 miljoner kronor avser 
byggprojektet och 0,9 miljoner kronor övrigt. Entreprenaden färdigställdes i oktober 2016 och 
verksamheten flyttade in i lokalerna i december samma år. Etapp två, som bland annat omfattar nya 
utrymningsdörrar, färdigställdes sommaren 2017. En ekonomisk uppgörelse har förhandlats fram med 
entreprenören om fel som framkommit under garantitiden. Åtgärder kommer att utföras under hösten 
2019. Efter utförda arbeten är slutkostnadsprognosen för projektet 42,6 miljoner kronor. 
Entreprenaden garantibesiktigades under hösten 2018.

Lovisedalsskolan, tillbyggnad matsal 

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

Gustav Vasaskolan, kapacitetsökning 

I oktober 2017 fattade kommunfullmäktige genomförandebeslut om kapacitetsökning av 
förskoleplatser inom Gustav Vasaskolan. Projektet har utförts med fyra inhyrda paviljongmoduler och 
dessa stod färdiga i augusti 2018 då verksamheten flyttade in.

Hjälmstaskolans kök 

Efter en inspektion har Arbetsmiljöverket haft krav på en del åtgärder i köket på Hjälmstaskolan. De 
har även gett Vallentuna kommun ett föreläggande om vite på 1,5Mkr om inte köket åtgärdades innan 
15 oktober 2019. Därav startade en förprojektering 2017 för ombyggnad av köket och en 
kostnadsbedömning togs fram. Efter beslutad budget på 14 miljoner kronor, har projektet omarbetats 
och under hösten 2019 varit ute på anbudsförfrågan. Projektet har handlats upp som en 
totalentreprenad. Entreprenadarbetena startade i januari 2020 och är klara till slutet av december 
2020. Köket har tagits i bruk av kökspersonalen och från och med 7 januari lagar de mat i köket. 
Uppskattad slutkostnad är ca 14 miljoner kronor.

Garnstugan, ombyggnad för förskola och gård Karbyskolan 

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick hösten 2019 i uppdrag att genomföra ombyggnationen till 
förskola inom del av Karbyskolan inklusive anpassningar av gården. Detta efter beslut i 
kommunfullmäktige 2019-10-14, budget för projektet är 15 miljoner kronor. Projekteringen 
påbörjades i december 2019 och två entreprenörer har upphandlats, en för invändiga och en för 
utvändiga arbeten. Invändiga entreprenaden färdigställdes och besiktigades under hösten och 
förskolan flyttade in vid årsskiftet. Utvändiga entreprenaden slutfördes och besiktigades under 
december, men är ännu inte godkänd (främst på grund av brister i lämnad dokumentation). Den nya 
skolgården har dock tagits i bruk i strax innan jul 2020.

 

Analys - Medarbetare

Personal

Månadsavlönade medarbetare Helår 
2020

Helår 
2019

Helår 
2018

Antal anställda 837 876 847

Varav tillsvidareanställda 693 718 707

Antal årsarbetare 785 819 798

Medelålder 46,1 45,6 45,8

Medellön (tkr) 35,3 34,3 33,3

Medianlön (tkr) 35,4 33,9 33,2

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal

Samtliga medarbetare Helår 
2020

Helår 
2019

Helår 
2018

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 32,3 % 44,1 % 39,4 %

Sjukfrånvaro fördelad på kön

Män 6,5 % 4,3 % 4,9 %

Kvinnor 9,7 % 8,0 % 7,3 %
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Samtliga medarbetare Helår 
2020

Helår 
2019

Helår 
2018

Sjukfrånvaro fördelad på ålder

29 år och yngre 8,1 % 6,4 % 5,2 %

30 - 49 år 9,1 % 8,0 % 7,4 %

50 år och äldre 9,2 % 6,3 % 6,5 %

Samtliga 9,0 % 7,1 % 6,8 %

Personalomsättning

 Helår 
2020

Helår 
2019

Helår 
2018

Tillsvidareanställda medarbetare 14,5 % 15,8 % 20,2 %

Jämställdhet och mångfald

Månadsavlönade medarbetare Helår 
2020

Helår 
2019

Helår 
2018

Anställda, andel män 20 % 21 % 22 %

Medarbetarenkät 2020

Område Kommunen 
totalt 2020

Förskola 
2020

Grundskola 
2020

Kommunen 
totalt 2019

Förskola 
2019

Grundskola 
2019

Motivation 83 82 84 81 73 83

Ledarskap 83 83 84 82 71 84

Styrning 81 83 79 80 80 79

HME 82 83 82 81 75 82

Kommentar

Jämfört med tidigare år har antalet medarbetare minskat, både vad gäller tillsvidareanställda och 
tidsbegränsat anställda. Det beror till stor del på att verksamheterna anpassats efter minskat antal 
barn och elever under läsåret, vilket gjort att antal anställda anpassats efter det. Ett antal barnskötare 
har blivit erbjudna förflyttning till annan enhet, några har då valt att avsluta sina anställningar inom 
kommunen. Tidsbegränsade anställningar har avslutats som ytterligare ett led i anpassningen till 
verksamheten.

Den totala sjukfrånvaron har ökat i jämförelse med tidigare år. Barn- och ungdomsförvaltningen har 
följt Folkhälsomyndighetens och Arbetsmiljöverkets rekommendationer under pandemin och arbetat 
aktivt med risk och konsekvensbedömningar, infört skyddsåtgärder och aktiviteter för att minimera 
smittspridning.
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Diagram: Total sjukfrånvaro per månad, medarbetare inom barn- och ungdomsnämnden

Den totala sjukfrånvaron per månad var lägre under de första två månaderna jämfört med tidigare år. 
Sjukfrånvaron ökade sedan kraftigt under mars i samband med pandemins utbrott och var fortsatt hög 
under våren, samt under delar av hösten. Ökningen är markant bland både män och kvinnor och bland 
samtliga åldersgrupper, i synnerhet i åldersgruppen 50 år och äldre. Verksamhetens enheter har 
påverkats i olika hög grad vad gäller både sjukfrånvaro bland personal samt bland barn och elever. 
Rekommendationerna att stanna hemma med milda symtom och vara hemma symtomfri har också 
påverkat de höga sjukfrånvarotalen, då den stora andelen av förvaltningens medarbetare har arbetat 
på plats i verksamheterna. Verksamheterna har anpassats och organiserats för att minimera 
smittspridning på många olika sätt i enlighet med riktlinjer, och personal har vid behov lånats ut 
tillfälligt mellan enheterna för att fortsatt bedriva verksamhet.

Andelen sjukdagar och antal sjuktimmar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer har minskat 
jämfört med föregående år, vilket är positivt. Det kan förklaras av att Vallentuna kommun som 
arbetsgivare har fortsatt det systematiska och långsiktiga arbetet i syfte att minska antalet 
långtidssjukskrivna. Samtliga långtidssjukskrivna har en rehabiliteringsplan som aktivt följs upp och 
utvärderas.

Personalomsättningen har minskat jämfört med tidigare år, trots att verksamheterna anpassats efter 
minskat antal barn och elever under läsåret. Det är en positiv trend och möjliggör att kunna bibehålla 
kompetens och skapa stabilitet i verksamheterna. Den största andelen av de avslutade anställningarna 
finns bland lärare, barnskötare, förskollärare och elevassistenter. Det finns fortfarande utmaningar 
med att rekrytera kompetens inom vissa pedagogiska yrken och det finns en rörlighet bland vissa 
yrkesgrupper som bromsats något under pandemin.

Vallentuna kommun genomför en medarbetarundersökningen varje år som en del i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Tidigare genomfördes enkäten under hösten, men sedan 2020 och framåt 
genomförs den under våren. Vartannat år genomförs en större och mer omfattande enkät och 
vartannat år genomförs en mindre enkät med fokus på OSA (Organisatorisk och social arbetsmiljö) 
och HME (hållbart medarbetarengagemang). 2020 års medarbetarenkät var av det mindre formatet, 
även kallat pulsmätning. Utifrån genomförda medarbetarundersökningar arbetar respektive chef 
tillsammans med dennes medarbetare med att formulera både utvecklingsområden och styrkor att 
bevara under kommande period, vilket resulterar i olika aktiviteter för respektive arbetsgrupp. 
Resultatet av medarbetarundersökningen visar på stärkta resultat för kommunen som helhet samt 
bibehållet resultat inom grundskola. Resultatet inom förskolan har ökat markant sedan 
omorganisationen genomfördes 2018 vilket är en positiv trend.


