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Inledning
Tertialrapport januari-april är en utförlig uppföljning innehållande måluppfyllelse, ekonomisk 
analys, prognos och personalredogörelse
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Måluppfyllelse
Under denna rubrik redovisas, per strategisk inriktning, de nämndmål som nämnden har valt att 
arbeta mot med de kommungemensamma målen som utgångspunkt. Till varje nämndmål redovisas 
även de indikatorer som har kopplats mot nämndmålet för att kunna mäta hur väl nämnden har 
nått sitt mål.

Utfall perioden

Kommungemensamma 
mål Nämndens mål

Totalt antal mål 6 8

Antal mål i fas med perioden 3 5

Antal mål inte i fas med perioden, korrigerande 
åtgärder vidtas. 3 3

Antal pausade mål på grund av omständigheter 
utanför nämndens kontroll och 
påverkansmöjlighet

0 0

Årsprognos

Kommungemensamma 
mål Nämndens mål

Totalt antal mål 6 8

Prognos antal mål som uppnås 6 7

Prognos antal mål som delvis uppnås 0 1

Prognos antal mål som inte uppnås 0 0
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Kommungemensamma och nämndspecifika mål

Vision: Varaktighet

Vallentuna växer och tillvaratar den stora potential som vårt läge och närheten till världen ger. 
Utvecklingen och tillväxten är hållbar utifrån sociala, ekonomiska och miljömässiga perspektiv. Vi 
adderar nya bestående värden till vårt Vallentuna.

Kommungemensamt mål: Utvecklingen av Vallentuna kommun ska 
vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar.

Måluppfyllelse utfall period

 Mål inte i fas, korrigerande åtgärder vidtas

Prognos måluppfyllelse helår

 Mål uppnås

Sammanfattande bedömningsgrund och målanalys

Barn- och ungdomsnämnden genomför ett antal prioriterade utvecklingsarbeten för att nå det 
kommungemensamma målet om ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. För perioden behöver 
åtgärder vidtas för att säkerställa att nyckeltal för uppföljning av skolmåltidens miljöpåverkan finns 
tillgängligt till delårsrapporten samt att inom det systematiska kvalitetsarbetet följa upp 
coronapademins effekter för studieresultat och arbetsmiljö. Målet bedöms för perioden endast 
delvis vara i fas. Genom vidtagna åtgärder samt pågående insatser riktat mot att öka fysisk aktivitet 
och psykisk hälsa hos barn och unga, skapa goda kostvanor och miljömedvetenhet samt arbeta för 
att vara en attraktiv arbetsgivare som kompetensutvecklar och attraherar medarbetare till 
kommunen bedömer nämnden att man kommer uppnå målet för helåret.

Genom insatser som ingår i Strategi för mer rörelse och kultur inom Vallentunas grundskolor, 
grundsärskola och fritidshem, deltagandet i projekt för att etablera skolskogar i kommunen och 
utveckla en hållbar skolmåltid bidrar nämnden till kommunens strategiska inriktning att främja 
fysisk och psykisk hälsa för barn och unga. Projekten som involverar personal och elever från 
nämndens verksamheter skapar goda förutsättningar för en ökad delaktighet samt social och 
ekologisk hållbarhet.

Barn- och ungdomsnämndens verksamheter arbetar för att bidra till kommunens strategiska 
inriktning om minskad klimatpåverkan genom exempelvis livsmedelsupphandlingar med miljökrav 
kopplat till Agenda 2030 och att minska matsvinn och skolmåltidens miljöpåverkan genom att 
systematiskt följa upp nyckeltal och processer kring skolmåltiden. Utmaningar kring formen för 
framtagning av nyckeltal har dock resulterat i att uppföljningen inte kunnat ske enligt utsatt plan 
och åtgärder har vidtagits för att säkerställa att mätning och uppföljning ska kunna ske under 2021.

Förskola och skola är en friskfaktor och under coronapandemin har barn- och ungdomsnämnden 
arbetat för att hålla verksamheten i förskola och skola öppen för undervisning i skollokalerna för att 
säkerställa att barn och elever får den utbildning de har rätt till. De effekter coronapandemin fått på 
arbetsbelastning, arbetsmiljö och hälsa för barn, elever och medarbetare behöver följas upp under 
året och åtgärder behöver identifieras för att motverka och förebygga eventuell ohälsa och 
försämrade studieresultat som kan ha uppstått i och med frånvaro, distansundervisning, 
distansarbete och oro kopplat till situationen.

Genom barn- och ungdomsnämndens kompetensutvecklings- och kompetensförsörjningsinsatser 
riktade mot personal i fritidshemmet, som syftar till ökad behörighet och kompetens, bidrar 
nämnden till kommunens mål om social hållbarhet och skapar förutsättningar för framtida 
kompetensförsörjning.
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Barn- och ungdomsnämnden har arbetat aktivt med att omfördela resurser mellan stödenheter och 
kärnverksamheten. Genom effektivt lokalnyttjande i kommunen exempelvis genom öppna 
förskolans flytt in i kommunala fastigheter, samverkan med kultur- och fritidsnämnden kring 
lokaler för bibliotek och fritidsverksamhet i befintliga skollokaler samt omorganisering av 
tillagnings- och mottagningskök för förskolorna, bidrar nämnden till att säkerställa att kommunens 
lokalresurser används på ett effektivt sätt.

 

Nämndens mål: Barn- och ungdomsnämndens verksamheter stimulerar till fysisk 
aktivitet, främjar goda kostvanor och psykisk hälsa samt bidrar till förutsättningar för 
barn och elever att kunna fatta hållbara miljö- och levnadsval nu och i framtiden.

Måluppfyllelse utfall perioden

 Mål inte i fas, korrigerande åtgärder vidtas

Prognos måluppfyllelse helår

 Mål uppnås

Beskrivning

För Vallentuna kommun är barn och ungas hälsa och utbildning särskilt prioriterade. Barn- och 
ung-domsnämndens verksamheter ska främja barn och ungas goda levnadsvanor genom att 
stimulera till fysisk aktivitet och främja goda kostvanor. Barn- och elevhälsans främsta uppgifter är 
att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Säkring och utveckling av det förebyggande 
och främjande barn- och elevhälsoarbetet för att utveckla tillgängliga lärmiljöer, anpassade till barn 
och elevers olika behov och förutsättningar, ska vara grunden i det systematiska kvalitetsarbetet. 
Genom fokus på ökad rörelse under förskole- och skoldagen, hållbara skolmåltider och ett aktivt 
barn- och elevhälsoarbete som främjar psykisk hälsa och förebygger psykisk ohälsa bidrar 
Vallentunas förskolor och skolor till en hälsosam livsstil för barn och elever. 
Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans och skolans 
verksam-het. Genom ett miljöperspektiv får barn och elever möjligheter både att ta ansvar för den 
miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande 
och glo-bala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva 
och ar-beta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling så att det bidrar till en bättre miljö både i 
nutid och i framtid.

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund

Barn- och ungdomsnämnden bedömer att pågående utvecklingsarbete mot målet inte helt är i fas då 
nyckeltal för livsmedelsinköp och skolmatens klimatpåverkan inte finns tillgängliga som förväntat. 
Korrigerande åtgärder vidtas för att säkerställa tillgång till mätvärden samt att planerade aktiviteter 
genomförs enligt plan. Prognosen är att målet kommer att uppnås för helåret.

 

Stödjande insatser till verksamheternas arbete med att stimulera fysisk aktivitet hos barn och 
unga

Barn- och ungdomsnämndens arbete med insatser inom Strategi för mer rörelse och kultur inom 
Vallentunas grundskolor, grundsärskola och fritidshem, exempelvis simskola, LIKE och friluftsliv, 
ger eleverna tillgång till fler strukturerade rörelseaktiviteter under skoldagen. Metoder för att stödja 
skolornas arbete utifrån Vallentunas strategi för mer rörelse och kultur är nu etablerade och 
beprövade.

Resultat från den årliga elevenkäten som genomfördes i början av 2021 visar på förbättrade resultat 
gällande rörelse under skoldagen för elever årskurs 6, jämfört med föregående år och 2019, medan 
Stockholmsenkätens fråga om deltagande i fritidsaktiviteter för elever i årskurs 9 har försämrats 
något för pojkar. Det ökade resultatet för elever i årskurs 6 består både i en ökning av genomsnittligt 
värde samt att lägsta utfallet på enhetsnivå har ökat markant. De insatser som ingår i strategin är 
främst riktade mot yngre elever i grund- och grundsärskola,  men de har inneburit ett ökat fokus på 
arbete med daglig rörelse och kompetensutveckling för personal i skolan, vilket kan förväntas ge en 
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viss effekt även i de äldre årskurserna.

Barn- och ungdomsnämnden antog strategin under 2020 och insatser inom strategin omfattar 
under läsår 2020-2021 förskoleklass till och med årskurs tre samt fritidshemmens verksamhet. I 
förskoleklass får varje elev simundervisning med utbildad simlärare med målet att ge eleverna 
vattenvana och säkerhet i vattnet. På längre sikt förväntas effekten att varje elev ska nå målen för 
simkunnighet i årskurs 6. Elever i årskurs 1 har tillgång till ett digitalt rörelse-och dansprogram, 
lärarna har fått utbildning i programmet och kan använda det i rörelsepauser under skoldagen. 
Läsåret 2020-2021 är det tredje läsåret som "Lek, Idrott, Kultur ger Energi" (LIKE) pågår för elever 
i årskurs 2 och 3. Varje elev får inom LIKE årligen prova på fyra olika aktiviteter ledda av lokala 
ledare inom idrott eller kultur.

Aktiviteterna i strategin innebär en kompetensutveckling om rörelse och kultur för 
fritidshemspersonalen samt att medvetenheten om betydelsen av en hälsosam livsstil ökar hos 
eleverna. En förväntad effekt på lång sikt är att elever ska stimuleras till en mer aktiv fritid, ökad 
kunskap om vilka lokala föreningar som finns samt att ökad rörelse under skoldagen leder till 
förbättrade kunskapsresultat för eleverna.

 

Främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa

I Vallentuna kommuns förskolor och skolor organiseras olika insatser för att främja psykisk hälsa 
och förebygga ohälsa. Insatserna, som exempelvis består "stopp min kropp", skolprogram i 
samverkan med ungdomsmottagningen och ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel) 
genomförs regelbundet fördelat på olika åldrar i förskolan och skolan. Hälsosamtal som genomförs 
av elevhälsans personal i grundskolans åk 4 och 8 fokuserar på stärkande samtal om levnadsvanor, 
att främja hälsa (social, fysisk och psykisk) och fånga upp ohälsa. Utfall för perioden visar att 
hälsosamtalen genomförs i hög grad, för perioden har 99,7 procent genomförts och resterande 
samtal kommer att genomföras innan sommarlovet.

Stockholmsenkätens resultat i förhållande till tidigare resultat visar på en uppgång i flickors 
upplevelse av psykisk hälsa från 2018 till 2020, från 45 procent till 49 procent, medan pojkar 
kvarstår på samma resultat. Trots den positiva utvecklingen är resultatet lågt och att utveckla 
arbetssätt för att förebygga ohälsa och främja hälsa är fortsatt ett utvecklingsområde för barn- och 
ungdomsnämnden. Under 2021 kommer barn- och ungdomsförvaltningen att utreda möjligheter att 
införa ytterligare insatser kopplat till preventiva åtgärder för psykisk hälsa med fokus på elever i 
grundskolan som förväntas kunna starta till slutet av 2021 eller början av 2022 beroende på hur 
coronapandemin utvecklas.

 

Stödjande insatser till verksamheternas arbete med miljömedvetenhet hos barn och unga med 
både direkt och indirekt påverkan

Vallentuna kommun deltar från 2021 i projektet "Ett nytt recept för skolmåltider" tillsammans med 
flera myndigheter och utvalda kommuner i Sverige. Projektet, som finansieras av Verket för 
innovationssystem (Vinnova) och samordnas av Livsmedelsverket, utforskar hur ett hållbart system 
kan se ut - från jord till bord och tillbaka igen.

Ett nytt recept för skolmåltider är en del i en större satsning kring mat och hållbarhet som ska öka 
olika aktörers förmåga att bidra till de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030. Det globala 
elevrådet, som består av elevrepresentanter från årskurs 7-9 i kommunens skolor, deltar i projektet 
som en del i arbetet att öka barn- och ungas delaktighet i kommunen och i frågor om hållbarhet.

Under tertial ett har kommunens projektledning organiserats och arbetsmodell för projektet har 
implementerats. En workshop om effektmål och en aktörsanalys har genomförts för att sätta 
riktningen på kommunens projekt och identifiera vilka aktörer som är betydande att involvera 
framöver.

Vallentuna kommun har under 2021 beviljats bidrag från Länsstyrelsen för att genomföra det lokala 
naturvårdsprojektet "Skolskogar för Vallentunas grundskolor". Projektet syftar till att etablera 
skolskogar vid tio grundskolor i Vallentuna kommun. Pedagogisk personal och elever deltar i 
projektet som förväntas sprida information om natur och friluftsliv och bidra till att uppfylla flera av 
kommunens miljömål.
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Projektet förväntas även möjliggöra praktisk tillämpning av den kompetensutveckling i friluftsliv 
och utomhuspedagogik som kommunens fritidspersonal genomgår i det pågående projektet 
"Naturpedagogik på Vallentunas fritids", vilket ger elever ökade möjligheter att under skoltid utöva 
friluftsliv i Vallentunas skogar.

Förstudien, som sker i samverkan med föreningslivet, kommer omfatta inventering av lämpliga 
områden och kostnadsuppskattningar för genomförande. Projektet följs sedan upp med vidare 
kartläggning av skolskogar, framtagande av pedagogiskt material, förslag till lektionsupplägg samt 
etablering av ”base camps” med tillhörande material.

 

Miljöpåverkan

Barn- och ungdomsnämnden strävar efter en hållbar skolmåltid och följer därför årligen upp 
skolmåltidens klimatpåverkan. Val av livsmedel påverkar miljön både positivt och negativt. 
Livsmedelsproduktionen kan ha positiva effekter på landskapsbilden och den biologiska 
mångfalden. Negativa effekter av livsmedelsproduktionen är utsläpp av växthusgaser till luften och 
näringsämnen till yt- och grundvatten. Miljögifter kan hamna i naturen genom gödsling och 
användning av kemiska bekämpningsmedel. Matsvinn är också negativt för miljön och ett slöseri 
med resurser.

För perioden januari till april saknas mätvärde gällande andel koldioxidekvivalenter då 
inköpsstatistik från ett par av livsmedelsleverantörerna inte rapporterats in vid avstämningstillfället 
inför tertialbokslutet. Åtgärder vidtas för att uppföljning av nyckeltalen ska kunna ske vid 
nästkommande tertial samt vid årets slut.

Mätvärde saknas även för matsvinn i skolkök. Mätningar har genomförts i samtliga kök under 
perioden, men sammanställningsmall för inrapporteringen behöver korrigeras för att uppföljningen 
ska kunna ske korrekt. Mallen är planerad att ses över så att indikatorn kommer kunna följas upp 
för helåret 2021.

Verksamheterna inom barn- och ungdomsförvaltningen källsorterar idag i varierande grad och 
målsättningen för barn- och ungdomsnämnden är att detta ska öka. Variationen av källsortering 
beror bland annat på utrymmesbrist för källsorteringskärl, brist på kärl samt avsaknad av central 
organisation för tömning och hämtning av material. Arbete pågår med att undersöka möjligheter att 
köpa in kärl för källsortering samt organisera för att skapa utrymme och sortering.

Indikator Utfall perioden Utfall 2020 Utfall 2019

 Matsvinn i skolkök (kg) * ny

 Andel lokala, svenska livsmedel i 
livsmedelsinköp till offentliga måltiden 

* ny

Skolmatens klimatpåverkan (kg 
CO2e)***

* 1,6

Indikator Utfall perioden Utfall 2019/2020 Utfall 2018/2019

 Andel positiva svar, elever åk 6 
skolkommun “Jag rör mig mycket varje 
dag i skolan” (variationsbredd skolor) 

85 % 
(variationsbredd 
69-98 %)

81% 
(variationsbredd 
43-100 %)

80%

Grad av god psykisk hälsa (0-100) 
elever årskurs 9 (pojke/flicka) 
Stockholmsenkäten**

** P: 63 %
F: 49 % **

Andel elever som ofta eller ibland 
deltar i ledarledd fritidsaktivitet eller 
träning elever årskurs 9 (pojke/flicka) 
Stockholmsenkäten**

** P: 60 %
F: 69 % **

 Andel elever som erbjuds hälsobesök i 
årskurs 4 och 8 99,7 % ny

* Statistik för perioden finns inte tillgänglig, nyckeltal redovisas i senare tertialrapporter
** Stockholmsenkäten genomförs vartannat år, jämna år och redovisar senast tillgängliga utfall
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***Skolmatens klimatpåverkan redovisas i form av koldioxidutsläpp per kilogram inköpta livsmedel

Nämndens mål: Barn- och ungdomsnämnden är en attraktiv arbetsgivare som 
rekryterar, kompetensutvecklar och behåller engagerade medarbetare och chefer med 
rätt kompetens

Måluppfyllelse utfall perioden

 Mål i fas

Prognos måluppfyllelse helår

 Mål uppnås

Beskrivning

Vallentuna kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna trivs, utvecklas  och 
känner att arbetet är meningsfullt. Skolforskning visar betydelsen av personalens kompetens och att 
kunniga och engagerade rektorer, förskollärare, lärare, fritidspedagoger och barnskötare gör 
skillnad i ett framgångsrikt utbildningsväsende. Medarbetare är barn- och ungdomsnämndens 
främsta resurs och medarbetares kompetens och prestation är avgörande för att alla barn och elever 
ska utmanas och klara sin utbildning. 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 arbetar barn- och ungdomsnämnden aktivt för en 
långsiktig kompetensförsörjning som både innebär att attrahera rätt kompetens samt att 
systematiskt utveckla och bibehålla den kompetens som finns i verksamheten idag. 
Arbetsmiljön för medarbetare inom nämndens ansvarsområde ska systematiskt följas upp och 
utvecklas för att skapa ett långsiktigt hållbart arbetsliv för medarbetare och främja trivsel, 
engagemang och delaktighet. Rektorer ska stärkas i att driva skolutveckling med det pedagogiska 
ledar-skapet i fokus. Ett hållbart ledarskap och engagerade medarbetare skapar goda möjligheter för 
en bra och attraktiv verksamhet som når verksamhetsmålen.

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund

Barn- och ungdomsnämnden bedömer att pågående utvecklingsarbete mot målet är i fas med 
perioden. Barn- och ungdomsnämnden har på många olika sätt fortsatt det aktiva arbetet med att 
vara en attraktiv arbetsgivare, med ett systematiskt arbetsmiljöarbete samt för att attrahera och 
behålla kompetens. Barn- och ungdomsnämnden har genomfört två utbildningssatsningar riktat 
mot personal i fritidshemmen, vilket följer utsatt tidsplan och förväntas leda till ökad behörighet 
och ökad kvalitet i undervisningen. Under coronapandemin har barn- och ungdomsnämnden 
strävat efter en god samverkan med verksamheten för att lyckas med målsättningen att hålla 
förskola och skola öppna för barn och elever och samtidigt skapa förutsättningar för en god 
arbetsmiljö. Prognosen är att målet kommer att uppnås för helåret, men prognosen har en låg 
säkerhet baserat på att flertalet indikatorutfall gällande medarbetares upplevelse av arbetsmiljön 
först kommer senare under året.

 

Insatser för kompetensförsörjning och kompetensutveckling

Januari 2021 startade ytterligare fyra medarbetare en treårig fritidshemslärarutbildning vid 
Södertörns högskola. . Sammanlagt utbildar sig nu tio medarbetare till fritidshemslärare inom 
satsningen, vilket kommer ge kommunen bättre förutsättningar att leva upp till skollagens krav och 
öka andelen behöriga lärare i fritidshemmet. Studierna sker parallellt med arbete på ordinarie 
arbetsplats vid respektive fritidshem där en heldag är vikt för studier. Vartefter medarbetarna 
examineras och legitimeras kommer de i stor utsträckning kunna bidra till att fritidshemmen har en 
undervisning med hög kvalitet som skapar ett ökat lärande hos eleverna.

Parallellt under perioden fortsätter satsningen att utbilda tillsvidareanställda outbildade 
medarbetare i fritidshemmen till barnskötare. Under läsåret 2020-2021 genomför 14 medarbetare 
barnskötarutbildningen som sker i samarbete med Hermods. Utbildningen finansieras av medel 
från Omställningsfonden och sker under arbetstid.
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Målsättningen med utbildningssatsningarna är att uppnå att samtliga tillsvidareanställda i 
fritidshemmet har som lägst barnskötarutbildning i juni 2022 samt till årsslutet 2022 har minst en 
legitimerad lärare per fritidshem. Under 2021 förväntas effekten vara en ökad kännedom om 
fritidshemmets läroplan hos medarbetarna samt ett regelbundet arbete med pedagogiska 
planeringar som följs upp och utvärderas för att bidra till undervisning och ett ökat lärande hos 
eleverna.

Med start hösten 2021 planeras start av digitala webutbildningar via Skolverket och en föreläsning 
för all fritidspersonal för att ytterligare öka kvaliteten i fritidshemmet.

De utbildningssatsningar som genomförs ger än så länge inte någon direkt påverkan på andel 
personal med pedagogisk högskoleexamen i verksamheten då utbildningarna inte är slutförda och 
ännu inte resulterat i examen för deltagarna. Trots det kan det i nyckeltal för fritidshemmet 
identifieras en ökning av personal med pedagogisk högskoleexamen. Även för lärare i grundskolan 
visar indikatorerna på en viss ökning, medan det för förskolan är ett bibehållet läge. Den förändrade 
sekretesspolicyn hos statistiska centralbyrån (SCB) har dock resulterat i att offentlig statistik för 
indikatorn inte finns tillgänglig för 2020. Preliminärt utfall kommer istället från kommunens egna 
verksamhetssystem och det kan behöva justeras när officiell statistik på nytt blir tillgängligt.

Personalomsättningen under perioden visar på en minskning i jämförelse med samma period 
föregående år. Utfallet visar på en positiv trend som möjliggör att bibehålla kompetens och stabilitet 
i verksamheterna.

Barn- och ungdomsnämnden strävar efter att möjliggöra även för biträdande rektorer att genomföra 
befattningsutbildningen rektorsprogrammet som ett led i en långsiktig kompetensförsörjningsplan. 
För rektorer är befattningsutbildningen obligatorisk att genomföra, men genom att möjliggöra även 
för biträdande rektorer att genomföra utbildningen säkras både kompetensförsörjning och 
kompetensutveckling att leda skolutvecklingsarbete för kommunens förskolor och skolor. Under 
perioden har 88 procent av rektorer och biträdande rektorer inom kommunal förskola eller skola en 
påbörjad eller genomförd rektorsutbildning.

 

Arbetsmiljö och coronapandemins effekter

Coronapandemin med ökad frånvaro bland personal under perioder, behov av att i vissa 
verksamheter snabbt ställa om till digital undervisning, anpassningar för att förhindra 
smittspridning och säkerställande att undervisning och omsorg är tillgängligt för barn, elever och 
vårdnadshavare i kommunen, har ställt höga krav på medarbetare i förskola och skolan. Effekterna 
av distansarbete, hög arbetsbelastning, utmaningarna i att genomföra samarbete mellan lärare och 
olika professioner i digital form förväntas i hög grad ha påverkat upplevelsen av arbetsmiljö och 
arbetssituation.

Den påverkan coronapandemin gett på upplevd arbetsbelastning och arbetsmiljö kan få effekter på 
lång sikt som är svåra att förutsäga. Barn- och ungdomsförvaltningen och verksamheterna har 
under 2020 och fortsatt under våren 2021 fokuserat på att dagligt följa personalfrånvaro och 
identifierade behov för att snabbt kunna sätta in insatser som krävs och skapa en hållbarhet för 
både kommunens invånare och medarbetare i verksamheten. Arbetet har också strävat efter en god 
samverkan med de olika fackförbund som tillhör skolväsendet för att skapa så bra förutsättningar 
som möjligt för medarbetarna, trots de utmaningar pandemin har skapat.

Det tidigare arbetet med att utveckla lärarrollen ska återupptas under 2021 med en koppling till det 
nya läraravtalet och med fokus på att ta fram en plan för långsiktig och strategisk 
kompetensförsörjning i samverkan med lokala fackliga parter.

 

Indikator Utfall perioden Utfall 2020 Utfall 2019

 Andelen förskollärare i kommunala 
förskolan med pedagogisk 
högskoleexamen 

* 33,5 %** 34 %

 Andel lärare i kommunala grundskolan 
med pedagogisk högskoleexamen 

* 84,8 %** 80,9 %
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 Andel lärare i grundsärskolan med 
pedagogisk högskoleexamen 

* u.s. 61,9 %

Indikator Utfall perioden Utfall 2020 Utfall 2019

 Andel medarbetare i kommunala 
fritidshemmet med pedagogisk 
högskoleexamen 

* 20 %*** 17 %

Andel skolledare som genomgått eller 
startat rektorsutbildning

88 %**** ny

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

M: 5,3 %
K: 9,2 %

M: 6,5 %
K: 9,7 %

M: 4,3 %
K: 8,0 %

 Personalomsättning årligen, 
tillsvidareanställda medarbetare 2,2 % 14,5 % 15,8 %

 Medarbetarengagemang (HME) 
förskola totalindex (medelvärdesindex 
0-100) 

*  83  75 

 Medarbetarengagemang (HME) 
grundskola totalindex 
(medelvärdesindex 0-100) 

*  82  82 

 Andel medarbetare som instämmer i 
påståendet “Min närmaste chef gör 
mig delaktig genom att t ex lyssna på 
mina synpunkter vid framtagning av 
förslag och förändringar” 

* 83 % 81 %

 Andel medarbetare som instämmer i 
påståendet “Mitt arbete känns 
meningsfullt” 

* 95 % 94 %

* Statistik för indikatorn finns inte tillgänglig för perioden utan redovisas vid senare tertialrapporter.
** Statistiken är framtagen av kommunens egna verksamhetssystem och kan komma att justeras när officiell statistik finns 
tillgänglig.
***Beräknat på medarbetare anställda på fritidsenheter
****Indikatorn avser medarbetare som i huvudsak av tjänst har roll som biträdande rektor eller rektor.

Vision: Inspiration

Genom att utmana oss själva blir vi ständigt bättre på att nå våra mål och på att möta invånarna. I 
fokus står nyttan, kvaliteten och vår tillgänglighet. Vallentuna ska vara en mötesplats, i ständig 
rörelse framåt, där idéer kan födas och växa.

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

Måluppfyllelse utfall period

 Mål inte i fas, korrigerande åtgärder vidtas

Prognos måluppfyllelse helår

 Mål uppnås

Sammanfattande bedömningsgrund och målanalys

Barn- och ungdomsnämnden genomför ett antal prioriterade utvecklingsarbeten för att nå det 
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kommungemensamma målet att bedriva kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet och prioriterat 
fokus under perioden har varit att utveckla strukturer för det systematiska kvalitetsarbetet kring 
undervisningsutveckling och främjande och förebyggande barn- och elevhälsoarbete. Åtgärder 
behöver vidtas för att fortsätta öka skolnärvaron och på så sätt ytterligare förbättra måluppfyllelse, 
meritvärde och gymnasiebehörighet i den kommunala grundskolan. Utveckling av det systematiska 
kvalitetsarbetet behöver fortsätta för att identifiera ytterligare insatser med syfte att förbättra hur 
elever och vårdnadshavare upplever verksamheten, samt säkerställa att de utvecklingsarbeten som 
initierats blir implementerade och införlivas i verksamheten. Tillgängliga enkätutfall visar dock på 
en förbättring av upplevd kvalitet i förskola och skola och prognosen visar på ett studieresultat som 
kvarstår eller ökar för elever som slutar grundskolan våren 2021. Pågående insatser för att utveckla 
det systematiska kvalitetsarbetet förväntas också ge effekt på ökat lärande i undervisningen under 
2021 och nämnden bedömer att målet uppnås för helåret.  Pågående effektiviseringsarbeten med 
vikarieenhet, lokaleffektivisering, kostorganisation i förskolan och effektivisering av städ i 
verksamhetens lokaler förväntas minska kostnader och genom omfördelning av frigjorda resurser 
till kärnverksamheten, öka kvaliteten i förskola och skola. Vidtagna åtgärder i kombination med 
pågående effektiviseringsarbete förväntas leda till att målet uppnås på helåret.

Barn- och ungdomsnämnden har som mål att den undervisning som erbjuds i förskolor, 
grundskolor, grundsärskola och fritidshem ska hålla en hög kvalitet som ger förutsättningar för 
nästa steg i utbildningskedjan. För förskolan har fokus under perioden varit  
undervisningsutveckling och utvecklandet av kvalitetsindikatorer för att skapa bättre 
förutsättningar för att systematiskt följa upp och utveckla undervisningen och barns lärande.

Resultat gällande måluppfyllelse och meritvärde för de elever i Vallentunas kommunala grundskolor 
som under 2021 avslutar årskurs 9 förväntas vara i nivå eller något högre än föregående år, men 
prognostiserat resultat är lägre än förväntad nivå utifrån kommunens förutsättningar. Det 
närvarofrämjande arbetssätt som implementerats under perioden syftar till att elever med frånvaro 
tidigt identifieras, men coronapandemin har lett till en ökad frånvaro som gör det svårt att under 
nuvarande omständigheter se tydliga effekter av arbetet. Åtgärder med fokus på att utveckla det 
systematiska kvalitetsarbetet för att i verksamheten tidigare identifiera behov av utveckling både 
gällande närvaro och studieresultat och sätta in rätt insatser pågår och fortsätter under resterande 
2021.

Barn- och ungdomsnämndens beslut om ny skolorganisation, som gäller från hösten 2021 och 
implementeras under våren, bidrar till att skapa förutsättningar till hög kvalitet med effektiv 
resursanvändning i kommunens alla förskole- och skolenheter, både i de centrala delarna och på 
landsbygden.

Barn- och ungdomsnämnden har under perioden utvärderat och utvecklat införandet av en 
vikarieenhet kopplat till förskolorna med en samordnande funktion och stödjande system som 
förenklat arbetet och minskat kostnader för vikarier i förskolans verksamhet. Insatsen har lett till 
minskat administrativt arbete för skolledare och pedagogisk personal i förskolan, vilka istället kan 
fokusera på undervisningsuppdraget. Utökning av projektet med flera grundskolor och kostenheten 
planeras under andra halvan av 2021.

Nämndens mål: Skolnärvaron i Vallentunas kommunala grund- och grundsärskola ska 
öka och andelen elever med problematisk frånvaro ska minska

Måluppfyllelse utfall perioden

 Mål inte i fas, korrigerande åtgärder vidtas

Prognos måluppfyllelse helår

 Mål uppnås

Beskrivning

En fungerande skolgång är en mycket viktig skyddsfaktor för barns och ungas hälsa och utveckling. 
Elever med hög skolfrånvaro har sämre förutsättningar att nå höga resultat i skolan, vilket i sin tur 
påverkar valmöjligheterna inför vidare gymnasieutbildning och framtid. 
Redan tidig frånvaro kan sända en signal om något i skolmiljön behöver åtgärdas eller anpassas för 
att göra utbildningen tillgänglig och det närvarofrämjande arbetet ska starta redan i förskolan. Ett 
närvarofrämjande arbete handlar om tidig upptäckt och agerande i god tid för att förebygga 
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problematisk frånvaro senare. I detta arbete är även orsakerna till frånvaron viktig att kartlägga 
tidigt så att rätt åtgärder sätts in för att öka närvaron, bryta mönster eller utanförskap, ge rätt stöd i 
undervisningen eller på andra sätt arbeta med ökad motivation. Rutiner och arbetssätt för att tidigt 
identifiera och utreda problematisk skolfrånvaro ska vara väl förankrade och systematiskt 
utvärderas och utvecklas i verksamheterna.  
Alla barn och elever ska också känna sig sedda och veta att de är saknade om de inte närvarar i 
verksamheten. Hur väl elever trivs i skolan har betydelse för närvaron, likaså hur tillgänglig 
utbildningen är. Elevhälsans främjande och förebyggande arbete i skolan ska fortsätta stärkas och 
kompetensen och arbetet med att förebygga problematisk skolfrånvaro i Vallentunas kommunala 
skolor ska öka.

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund

Barn- och ungdomsnämnden bedömer att pågående utvecklingsarbete mot målet inte helt är i fas 
med perioden och korrigerande åtgärder vidtas för att säkerställa att implementering av nya 
arbetssätt sker och får förväntad effekt. Den påverkan som coronapandemin och 
folkhälsomyndighetens rekommendationer att stanna hemma vid symptom har inneburit för 
skolnärvaron och det närvarofrämjande arbete som initierades under 2020 gör att det är svårt att 
dra slutsatser om vilka effekter utvecklingsarbetet har gett hittills. Skolfrånvaron som under våren 
2020 låg på en markant högre nivå än tidigare år har under höstterminen 2020 på nytt minskat och 
visat på en positiv utveckling och prognosen baserat på nuläge gällande skolnärvaro samt att 
utvecklingsarbetet på nytt kan ta fart under kommande perioder är att målet kommer att uppnås för 
helåret.

 

Stödjande insatser för närvarofrämjande arbete

Vid särskild granskning av frånvaron har elever med mycket hög frånvaro minskat under slutet av 
2020 jämfört med vårterminen. Det är inte sannolikt att flera av dessa elever har varit sjuka i 
corona, eftersom den sjukdomen torde innebära längre sjukdomsperiod och därmed generera en 
högre procent i statistiken. Däremot påverkas frånvarostatistiken totalt sett säkerligen av att elever 
stannat hemma vida minsta symptom.

Implementeringsarbetet, av Riktlinjer för barns rätt till utbildning -skolpliktsbevakning och 
skolfrånvaro och tillhörande kommungemensamma rutiner för närvarofrämjande arbete i grund- 
och grundsärskola som barn- och ungdomsnämnden antog i slutet av 2020, har följts upp i början 
av året för att identifiera vilka åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa att arbetssätten 
förankras och används. Uppföljningen visade på god kunskap i verksamheten om de nya riktlinjerna 
och rutinerna men lägre grad av genomförande. Uppföljningens utfall stöds även av antalet 
uppstartade utredningar av närvaro i jämförelse med antal elever med hög skolfrånvaro, där 
förväntat värde för andel utredningar borde vara högre och mer i nivå med den faktiska frånvaron. 
Åtgärder vidtas därför för att säkerställa att arbetssättet implementeras och blir en del av det 
systematiska kvalitetsarbetet och närvarofrämjande arbetet.

Riktlinjerna ökar sannolikheten för att tidigt identifiera elever med problematisk frånvaro. På 
motsvarande sätt minskar risken för att elever med problematisk frånvaro inte får det stöd eleven 
behöver för att vända frånvaro till närvaro. Riktlinjerna omfattar samtliga skolpliktiga barn 
folkbokförda i Vallentuna kommun som går i kommunala och fristående grund- och grundsärskolor 
(både inom och utom kommunen). Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att inga elever som är 
folkbokförda i Vallentuna kommun hamnar vid sidan av skolsystemet. Riktlinjerna syftar också till 
att skapa förutsättningar för likvärdighet mellan skolorna. Den tillhörande kommungemensamma 
rutinen, beskriver närmre arbetsprocessens gång, olika roller och uppdrag samt åtgärder, dels 
lokala rutiner på varje skola. Både riktlinjerna och rutiner är delar av kommunens systematiska 
kvalitetsarbete med att säkerställa att alla elever folkbokförda i Vallentuna kommun fullgör sin 
skolgång. Effekten på lång sikt gällande arbetet att främja närvaron förväntas bli en högre 
måluppfyllelse för eleverna.

Indikator Utfall perioden Utfall 2019/2020

Andel elever i kommunala grund- och grundsärskolan med 
total frånvaro över 20 procent (HT/VT) *

HT-20: 12,7 % HT-19: 5,3 %
VT-20: 16 %

Andel elever i kommunala grund- och grundsärskolan med 1,3 % ny
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uppstartad utredning av frånvaro**

* Total frånvaro innebär både giltig och ogiltig frånvaro, det vill säga all den tid en elev missar undervisningstid, oavsett 
orsak.
** Vid problematisk frånvaro, oavsett orsak, ska rektor besluta om att starta en utredning av frånvaron och identifiera 
vilket stöd som behövs för att vända frånvaro till närvaro

Nämndens mål: Vallentunas kommunala förskolor, skolor och fritidshem erbjuder en 
undervisning och omsorg med hög kvalitet för alla barn och elever som ger goda 
förutsättningar till nästa steg i utbildningskedjan

Måluppfyllelse utfall perioden

 Mål i fas

Prognos måluppfyllelse helår

 Mål uppnås

Beskrivning

Tillgången till ett likvärdigt förskole- och utbildningssystem av hög kvalitet har stor betydelse för 
barn och ungdomars livssituation, nu och senare i livet. Detta är en angelägenhet för hela 
utbildningsväsendet. Varje skolform ansvarar för att utbildningen ska ge alla barn och elever de 
bästa för-utsättningarna att klara nästa utbildningsnivå och för att kunna ta nästa steg på sin väg 
mot att bli en självständig samhällsmedborgare. 
En förutsättning för lärande och utveckling är en tillgänglig lärmiljö. En tillgänglig lärmiljö är en 
pedagogisk, social och fysisk miljö där barn och elever utifrån sina egna unika förutsättningar 
utvecklas, mår väl och lär sig. Lärmiljön stimulerar till nytt lärande, ger utmaningar och stärker 
barn och elevers motivation och lust till att lära. Utveckling av undervisningen ska vara centralt i 
arbetet att erbjuda utbildning av hög kvalitet och undervisningen ska systematiskt utforskas, 
analyseras och omformas utifrån barn och elevers behov för lärande. 
Fritidshemmen spelar en viktig roll i elevers sociala utveckling och lärande och har genom en  
helhetssyn på barnets lärande och utveckling möjlighet att bidra till att skapa en tillgänglig och 
trygg lärmiljö. 
Barn- och elevhälsans professioner ska bidra med sin specifika kompetens som ett stöd i skolans 
pedagogiska verksamhet. Arbetet ska ha barnets utveckling mot målen och dess välmående i fokus 
och arbeta främst förebyggande och främjande. Ett väl fungerande samarbete mellan förskollärare, 
lärare och elevhälsa syftar till att varje barn/elev i behov av stöd tidigt identifieras och att lärmiljön 
kartläggs. De insatser som därefter sätts in ska systematiskt följas upp, utvärderas och 
dokumenteras. 
Särskilt behöver barns och elevers individuella förutsättningar uppmärksammas i övergångar 
mellan olika skolformer. Med en utvecklad pedagogisk kontinuitet bidrar förskola och skola till 
social håll-barhet genom att barn och unga ges en bra start i livet och så småningom goda 
möjligheter till egen försörjning.

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund

Nämnden bedömer att pågående utvecklingsarbete mot målet är i fas med perioden. Tillgången till 
utfall för indikatorer kopplat till målet är dock begränsat för perioden vilket gör att bedömning av 
mål och prognos är osäker. Utfallet för måluppfyllelse och meritvärden för elever i grundskolan 
redovisas först efter satta slutbetyg vid vårterminens slut och de nationella proven i årskurs 6 och 9 
har inte genomförts under våren 2021 efter nationellt beslut i och med coronapandemin. I årskurs 3 
har nationella proven endast genomförts som ett stöd i undervisningen utan inrapportering av 
resultat och kommunen här därmed inte tillgång till något utfall för dessa. De enkätutfall som finns 
tillgängliga visar dock på en förbättring i upplevd kvalitet och prognosen visar på ett kvarstående 
eller ökning av studieresultat vid läsårets slut parallellt med nämndens arbete med 
kostnadseffektiviseringar. Pågående insatser för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet 
förväntas också ge effekt på ökat lärande i undervisningen under 2021 och nämnden bedömer att 
målet uppnås för helåret.
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Uppföljning av måluppfyllelse och meritvärde i grundskolan

Måluppfyllelse och meritvärde för höstterminen har vanligtvis ett lägre utfall än för vårterminen och 
resultaten behöver därför jämföras mellan höstterminer för att kunna göra en bedömning av troligt 
utfall läsår 2020-2021. Måluppfyllelsen i årskurs 6 för höstterminen 2020 visar på ett högre utfall 
än för hösten 2019 och prognosen är att måluppfyllelsen kommer att öka för läsåret 2020-2021 
jämfört med föregående år. För årskurs 9 ger en motsvarande jämförelse en prognos med 
måluppfyllelse 2021 på liknande nivå som föregående år och ett genomsnittligt meritvärde som är 
något högre än föregående år.

Det preliminära utfallet vad gäller både måluppfyllelse, meritvärde och behörighet till 
gymnasieskola samt genomförda brukarenkäter visar fortsatt på en stor variationsbredd med 
skillnad i resultat mellan enheter. Barn- och ungdomsförvaltningen har ett flertal pågående 
aktiviteter för att utveckla kvalitetsarbetet på alla nivåer, på enhets-, verksamhets- och 
huvudmannanivå med syfte att öka resultaten och skapa förutsättningar för större likvärdighet för 
barn, elever och vårdnadshavare i verksamheten. Strukturen för regelbunden uppföljning av 
resultat i förskola och skola genom tematiska tertialer är framtagen och genomförd under ett helt år. 
Den förväntade effekten är att strukturen appliceras även i förskolornas och skolornas eget 
kvalitetsarbete och att kvalitetsarbetet sprids ut under året, vilket vi ser att sker i viss grad. 
Processerna behöver utvecklas vidare. Den långsiktiga effekten på barnens och elevernas lärande 
går ännu inte att mäta.

 

Utveckling av undervisning och kvalitet i förskolan

Förskolan har deltagit i det nationella samarbetet Flerstämmig undervisning i förskolan (Fundif) 
som avslutades i april 2021. Projektet har lett till att förskollärare fått ökade kunskaper om 
didaktiska arbetssätt  och hur de kan tillämpa arbetssätten i undervisningen. Projektet har även lett 
till ett professionsspråk och ett mer utvecklat vetenskapligt förhållningssätt i undervisningen, vilket 
borgar för en högre kvalitet och en undervisning som ökar lärandet hos barnen. Arbetet har även 
utvecklat en tydligare röd tråd från förskola till barn- och ungdomsnämndens verksamhetsplan i det 
systematiska kvalitetsarbetet. Förskolan arbetar vidare med att ta fram kvalitetsindikatorer för att 
skapa bättre förutsättningar för ett kvalitetsarbete och en likvärdig förskola, vilket möjliggör ett 
utvecklat lärande för barnen. Arbetet är pågående och kvalitetsindikatorerna implementeras under 
hösten 2021 och utfall för indikatorerna redovisas i slutet av året. Utmaningarna efter projektet slut 
består i att säkerställa att erfarenheterna av flerstämmig undervisning lever kvar, vilket kan ske 
genom kollegialt lärande.

 

Kompetensutvecklande insatser i fritidshemmet

Även insatsen Utveckling av fritidshemmet syftar till att höja personalens kompetens i att planera 
fritidshemmets aktiviteter utgående från läroplanen så att elevernas utveckling mot kunskapsmålen 
stöds. Under 2021-2022 kommer barn- och ungdomsnämnden fortsätta kompetenshöjande insatser 
för personal i fritidshemmet exempelvis genom digitala utbildningar via Skolverket. Genomförda 
insatser förväntas leda till att alla fritidsavdelningar under 2021 har fungerande pedagogiska 
planeringar som utvärderas och analyseras regelbundet.

 

Samverkan för bästa skola

Barn- och ungdomsnämnden tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningen, kommunens 
förskolor, Bällstabergsskolan och Karbyskolan deltar i Skolverkets treåriga projekt Samverkan för 
bästa skola där verksamheterna får handledning inom kvalitetsarbete ledd av Uppsala Universitet. 
Vid delrapporten i april framkom att den nya kvalitetsstrukturen med tematiska tertialer är 
implementerade, men att det återstår att befästa systematiken på alla nivåer och att fördjupa 
analyskompetensen. Under hösten tillkom en ny insats där universitetet handleder även den 
centrala elevhälsan. Även här kvarstår mål som berör kompetens; att utveckla ett mer salutogent 
elevhälsoarbete och en större förmåga hos elevhälsoteamen att handleda personal.
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Planerade insatser mot målet med start under kommande period 2021 

Utveckla kommungemensamma processer för samarbete förskola och skola

Under 2021 kommer kommungemensamma processer för samarbetet mellan förskola och skola vid 
barnets övergång till förskoleklass att tas fram för att skapa goda förutsättningar för barnen som 
börjar skolan. Arbetet beräknas vara färdigt för att användas som underlag inför nästa läsår. I 
arbetet ingår också gemensamma processer för Språk-, läs- och skrivutveckling där insatser under 
2021 fokuserar på framtagande av stöddokument för arbetet i förskola och skola samt uppföljning 
och utvärdering av kommunens arbete och insatser mot läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga 
stödinsatser.

 

Indikator Utfall perioden Utfall 2019/2020

 Utfall kvalitetsindikator kommunal förskola inom 
målområde utveckling och lärande. Självskattning värde 1-4 
(variationsbredd) 

* ny

 Andel elever i kommunala grundskolorna åk 3 som deltagit i 
alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i 
svenska inkl. svenska som andraspråk (variationsbredd 
skolor) 

**** ****

 Andel elever i kommunala grundskolorna åk 3 som deltagit i 
alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i 
matematik (variationsbredd skolor) 

**** ****

 Andel elever i kommunala grundskolan årskurs 6 som 
uppnått kunskapskraven i alla ämnen (variationsbredd 
skolor) 

83 %** 
(variationsbredd 0-
96 %)

76 % 
(variationsbredd 
11-89 %)

 Andel elever i kommunala grundskolan årskurs 9 som 
uppnått kunskapskraven i alla ämnen (variationsbredd 
skolor) 

72,4 %** 
(variationsbredd 0-
88 %)

81,5 % 
(variationsbredd 
14-96 %)

 Genomsnittligt meritvärde för kommunala grundskolan 
årskurs 9 (variationsbredd skolor) 

226,7** 
(variationsbredd 
92-261)

236 
(variationsbredd 
127-259)

 Andel elever kommunala grundskolan årskurs 9 med 
behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan 
(variationsbredd skolor) 

* 88 % 
(variationsbredd 
67-97 %)

 Andel positiva svar vårdnadshavare kommunal förskola, 
“Verksamheten är stimulerande för mitt barn” 
(variationsbredd förskolor) 

98 %***
(variationsbredd 
95-100 %)

93 % 
(variationsbredd 
86-100 %)

 Andel positiva svar kommunala grundskolan elever åk 6 på 
frågan “Lärarna hjälper mig i skolarbetet om jag behöver 
det” (variationsbredd skolor) 

93 %***
(variationsbredd 
75-100 %)

89 % 
(variationsbredd 
85-100 %)

 Andel positiva svar kommunala grundskolan elever åk 8 på 
frågan “ Lärarna hjälper mig i skolarbetet om jag behöver 
det” (variationsbredd skolor) 

94 %*** 
(variationsbredd 
88-100 %)

76 % 
(variationsbredd 
65-100 %)

 Andel positiva svar kommunala fritidshemmet elever åk 3 
“Jag är nöjd med mitt fritids” (variationsbredd skolenheter) 

95 %***
(variationsbredd 
82-100 %)

94 % 
(variationsbredd 
62-100 %)

 Andel positiva svar vårdnadshavare kommunal förskola, “Jag 91 %*** 93 %
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kan rekommendera mitt barns förskola” (variationsbredd 
79-100 %)

Indikator Utfall perioden Utfall 2020

 Kostnad/barn i förskola hemkommun * 137 651

 Kostnad/elev grundskola hemkommun * 109 669

* Statistik finns inte tillgängligt för perioden och redovisas i kommande tertialrapporter
** Statistiken visar preliminärt utfall för höstterminen 2020 och ger endast en riktning för slutligt resultat för läsåret i 
juni.
*** På grund av förseningar hos leverantören för brukarenkäten är genomsnittligt resultat uträknat av kommunen själv 
och kan behöva justeras när officiella resultaten finns tillgängliga
**** Nationella proven genomfördes inte med nationell inrapportering 2020 eller 2021 på grund av coronapandemin

Vision: Samverkan

Utveckling och samhällsbygget sker i dialog med invånarna. Vi ser både till stadens möjligheter och 
en levande landsbygd. Med dessa dubbla värden, i kombination med den rika kulturhistorien, 
skapas ett Vallentuna där människor kan leva nära allt.

Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska erbjuda god service 
och möjligheter till inflytande.

Måluppfyllelse utfall period

 Mål inte i fas, korrigerande åtgärder vidtas

Prognos måluppfyllelse helår

 Mål uppnås

Sammanfattande bedömningsgrund och målanalys

Barn- och ungdomsnämnden genomför ett antal prioriterade utvecklingsarbeten för att öka upplevd 
delaktighet hos elever och vårdnadshavare i nämndens verksamheter. Resultat från undersökningar 
i förskola och skola visar att upplevd delaktighet ökar i verksamheterna. Insatser som globala 
elevrådet och elevers deltagande i kommunens övergripande projekt bidrar till ökad elevdelaktighet 
i samhällsfrågor. Andelen elever och vårdnadshavare i skolan som upplever att de har delaktighet 
och inflytande i undervisningen är dock som helhet fortfarande lågt och för grundsärskolan saknas 
utfall då urvalsgruppen i genomförd brukarenkät är för liten för att resultatet ska ge ett eget utfall. 
Barn- och ungdomsnämnden genomför som åtgärd en kommunspecifik undersökning i 
grundsärskolan för att kunna följa upp delaktighet i nämndens alla skolformer.

Genom utveckling av riktlinjer och rutiner som styr vilken kommunal service barn, elever och 
vårdnadshavare inom nämndens verksamhetsområden säkerställs likabehandling och tillgänglighet 
till information för kommunens invånare. Digitalisering av ansökningar och anmälningar till 
kommunen för invånare eller samverkansaktörer ökar tillgänglighet och kommunens service.

Fritidshemmens fortsatta utveckling av friluftsliv och nämndens deltagande i projekt för att etablera 
skolskogar nyttjar kommunens natursköna läge och bidrar till att lyfta de värden som finns i 
Vallentunas landsbygd.

Nämndens samlade bedömning är att de korrigerande åtgärder som genomförs för att kunna följa 
upp delaktighet i grundsärskola och i det systematiska kvalitetsarbetet identifiera ytterligare 
insatser för att främja delaktighet och inflytande i undervisningen kommer att bidra till en fortsatt 
ökad delaktighet för barn, elever och vårdnadshavare i kommunen trots att nämndens mål om att 
specifikt uppnå hög upplevd delaktighet i undervisningen inte bedöms vara helt uppnått för helåret. 
Pågående insatser för att öka elevers delaktighet i kommunens övergripande projekt och genom 
digitalisering förbättra tillgängligheten och servicen till kommuninvånarna och samverkansaktörer 
bedömer nämnden leder till att kommunens mål om att erbjuda god service och möjligheter till 
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inflytande kommer uppnås på helåret.

 

Digitalisering av processer för invånare och externa aktörer

Barn- och ungdomsnämnden har identifierat ett behov av att fortsätta digitalisera olika processer 
för ansökningar och anmälningar till kommunen inom nämndens verksamhetsområde. Under 2021 
planerar nämnden genomföra en översyn av samtliga befintliga ansökningar som idag sker i 
pappersform och utreda hur dessa kan digitaliseras. Insatsen förväntas leda till förenklad och 
förtydligad ansökningsprocess för invånare och samverkansaktörer, effektivare administration för 
kommunen samt effektivare kommunikation och handläggning av ärenden.

 

Översyn och utveckling av riktlinjer och rutiner

Barn- och ungdomsförvaltningens arbete med att utveckla barn- och ungdomsnämndens nuvarande 
riktlinjer och därtill hörande rutiner pågår löpande. Målet är att gå igenom samtliga riktlinjer och 
identifiera behov av revidering eller områden med behov av riktlinjer samt att säkerställa 
likabehandling av och tillgänglighet för allmänheten. Samtliga riktlinjer kopplade till barn- och 
ungdomsnämndens verksamheter finns på Vallentuna kommuns hemsida. Under perioden har 
revidering av riktlinjer skett utifrån behov som identifierades under 2020. Tillgängliggörandet av 
och kommunikationen kring dessa bedömer barn- och ungdomsförvaltningen har varit god. Det 
finns förutsättningar för att nå uppsatta mål och arbetet med översyn och utveckling har fortsatt 
gått bra under perioden. Det beror dels på barn- och ungdomsförvaltningens strävan efter att 
involvera fler i processen, särskilt i uppstartsskedet, dels ett mer proaktivt arbetssätt inför 
kommande förändringar, exempelvis utifrån uppdrag eller lagändringar. Det arbetet har fortfarande 
utvecklingspotential. Mer tid kan generellt behöva avsättas för att upprätta och dokumentera en 
tidplan inför varje revidering eller ny riktlinje samt tid för slutlig genomläsning och korrektur innan 
ärendet går upp till barn- och ungdomsnämnden för beslut.

Nämndens mål: Vallentuna kommuns förskolor, skolor och fritidshem har en tillgänglig 
undervisning där barn, elever, vårdnadshavare upplever delaktighet och inflytande i 
utbildningen

Måluppfyllelse utfall perioden

 Mål inte i fas, korrigerande åtgärder vidtas

Prognos måluppfyllelse helår

 Mål uppnås delvis

Beskrivning

Barn- och ungdomsnämndens verksamheter har en särskild viktig roll i att undervisa om men också 
tillämpa och utveckla demokrati tillsammans med barn och elever vilka utgör framtidens 
Vallentuna. Enligt barnkonventionen som är lag sedan 2020, ska barnets bästa alltid beaktas i 
beslutsfattande och barn har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det. Det är därför av 
central vikt att förskola och skola stimulerar barn och elevers nyfikenhet samt visar tillit till barn 
och elevers förmågor för att skapa ett samhällsengagemang och framtidstro. Barn och elever som 
känner sig delaktiga upplever sig ha större möjligheter att utöva inflytande vilket främjar förmågan 
att ta eget ansvar, ger ett högre engagemang och ökar lusten att lära. 
Delaktighet och inflytande i Vallentunas förskolor och skolor ska utvecklas och systematiskt följas 
upp kopplat till undervisningens utformning och innehåll för att fler barn, elever och 
vårdnadshavare ska uppleva reell delaktighet i utbildningen. En tillgänglig lärmiljö, anpassad till 
barn och elevers olika behov och förutsättningar, är viktigt för att elever ska kunna vara delaktiga 
och uppleva förskolan eller skolan som ett meningsfullt sammanhang och skapa förutsättningar för 
alla barn och elever att vara delaktiga i hela utbildningen och aktiviteter. Graden av inflytande och 
påverkan ska också öka med barns och elevers ålder. På så vis förbättras deras möjligheter att 
utveckla de kunskaper och färdigheter som förskolan, fritidshemmet och skolan lär ut och samtidigt 
tränas barn och elever i ansvarstagande och demokratiskt beslutsfattande
Ett gott samarbete med vårdnadshavarna, som bygger på tillit och respekt för skolan och hemmets 
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olika roller, är grundläggande för att kunna ge barn och elever bästa tänkbara utbildning. Ett 
utvecklat intresse för utbildningen samt positiva förväntningar på både barn, medarbetare och 
vårdnadshavare visar tydligt för barnen att förskolan och skolan är viktig. Brukarenkäter och en väl 
fungerande synpunktshantering är viktiga för att samla in omdömen om upplevd kvalitet i förskolan 
och skolan och systematiskt följa upp, analysera och utveckla den.

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund

Barn- och ungdomsnämnden bedömer att pågående utvecklingsarbete mot målet inte helt är i fas 
med perioden. Barn och elevers delaktighet och inflytande i undervisningen som har varit ett 
identifierat utvecklingsområde för nämnden under 2020 och en fråga som förskola, grund- och 
grundsärskolan har arbetat med genom fortsatt utveckling av forum för barns och elevers 
delaktighet, exempelvis klassråd och elevråd och att planeringen av undervisningen i förskolan 
utgår från barnens intressen och utforskande.

Genomförda brukarenkäter under perioden visar att elevers upplevelse av delaktighet har ökat men 
resultatet som helhet är fortfarande lågt och är lägre än genomsnittligt resultat för enkäterna. Det 
systematiska kvalitetsarbetet har pekat på flera utvecklingsinsatser för att öka resultaten ytterligare, 
exempelvis barnkonsekvensanalyser vid förändringsarbete och elevers och vårdnadshavares 
delaktighet i utformning av särskilt stöd för att nå målen i förskola och skola och åtgärder vidtas för 
att utveckla det arbetet. Prognosen är att målet om delaktighet i undervisningen endast delvis 
kommer att uppnås för helåret då insatserna behöver genomföras över längre tid för att få effekt och 
kan följas upp som helhet först till nästa elevenkät i början av 2022.

 

Stödjande insatser för att främja barn, elevers och vårdnadshavares delaktighet

Årets brukarenkät som elever i grund- och grundsärskolan samt vårdnadshavare i förskolan och 
skolan har genomfört visar att upplevelse av delaktighet i undervisningen ökar något för samtliga 
elevgrupper som genomfört enkäten. Även i andra frågor som rör elevers upplevelse av delaktighet 
har resultatet ökat för alla deltagande årskurser. För grundsärskolan saknas utfall i enkäten då 
urvalsgruppen för verksamheten är för liten för att resultatet ska ge ett eget utfall. Barn- och 
ungdomsnämnden genomför som åtgärd under perioden en kommunspecifik undersökning i 
grundsärskolan för att kunna följa upp delaktigheten kommunens samtliga skolformer. Resultat 
från enkäten redovisas hösten 2021.

Engagemanget från eleverna i Globala elevrådet har varit stort under innevarande period. De har 
arbetat med frågor kring klimat och miljö, frågor som ger ett naturligt tillfälle för elevinflytande och 
eleverna har genom sina synpunkter drivit kommunens olika miljösatsningar framåt. Globala 
elevrådet var en bidragande orsak till att Vallentuna Kommun blev utvald till en av deltagarna i 
projektet "Ett nytt recept för skolmåltider” som drivs av Livsmedelsverket, Vinnova och Skolverket 
med flera. Barn- och ungdomsförvaltningen har arbetat med det globala elevrådet, som består av 
representanter från årskurs 7-9 från alla grundskolor i kommunen från vårterminen 2019. Målet är 
att öka elevinflytandet i olika aktuella frågor i kommunen. Globala elevrådet är ett komplement till 
skolornas eget arbete med elevråd och klassråd på skolan.

Under 2020 har barn- och ungdomsförvaltningen arbetat med att förankra barnkonventionen och 
på vilket sätt den ska genomsyra verksamheterna. En barnkonsekvensanalys bör göras inför alla 
större beslut som påverkar barnen vilket inte är helt implementerat alla processer. Barn- och 
ungdomsnämnden ser utifrån det behov av att utveckla arbetssätt och strukturer för att säkerställa 
att detta är en naturlig del i det fortsatta utvecklings- och förbättringsarbetet.

Utfall från brukarenkäten visar att vårdnadshavarens upplevelse av delaktighet i förskola, 
förskoleklass och årskurs 3 kvarstår på liknande nivå som föregående år, men skillnader i resultat 
mellan de enskilda enheternas resultathar ökat. Särskilt resultat kopplat till att vara med och 
diskutera vilket stöd som sätts in för eleven har sänkts. Uppföljning av hur stor andel av eleverna i 
årskurs 3-9 med åtgärdsprogram för särskilt stöd som är delaktiga i framtagandet av stödet visar att 
det finns behov av vidare åtgärder. Idag är drygt hälften av eleverna delaktiga i framtagandet av det 
särskilda stöd de får. En åtgärd som behöver vidtas är att säkerställa att verksamheten behöver 
motivera orsak till att en elev inte har varit delaktig och frågan om delaktighet för elever och 
vårdnadshavare kring stöd i förskolan och skolan behöver lyftas i det systematiska kvalitetsarbetet 
för fortsatta åtgärder.
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Planerade insatser mot målet med start under kommande period 2021

Utveckla tydlig process för huvudmannens synpunkts- och klagomålshantering

En översyn av tillgängligheten för barn- och ungdomsnämndens klagomålshantering visar på ett 
behov av åtgärder inom området. Barn- och ungdomsförvaltningen avser utifrån det att utveckla 
synpunkts- och klagomålsprocessen för att säkerställa att ärendena hanteras likvärdigt och 
skyndsamt med tydlig återkoppling till klagomålslämnaren samt att klagomålshanteringen ingår 
som en naturlig del i det systematiska kvalitetsarbetet på förskolorna och skolorna.

Ett första steg under 2021 är att utveckla processen är att formulera svarsmallar gällande 
mottagande och avslut av inkomna klagomål. Ytterligare förbättringar planeras genom att skapa en 
funktionsbrevlåda och förtydliga informationen angående klagomålsprocessen på skolornas och 
kommunens hemsida för att öka tillgängligheten.

 

Indikator Utfall perioden Utfall 2019/2020

 Forum för föräldrasamverkan i form av skolsamråd och 
föräldrasamråd organiseras varje termin i kommunala 
förskolan och skolan 

* ny

 Andel åtgärdsprogram årskurs 3-9 i kommunala grundskolan 
där eleven varit delaktig i framtagandet 

63 % ny

 Andel positiva svar vårdnadshavare förskola skolkommun 
“Jag får tydlig information om hur mitt barn utvecklas” 
(variationsbredd förskolor) 

82 % 
(variationsbredd 
40-100 %)

83 % 
(variationsbredd 
51-100 %)

 Andel positiva svar vårdnadshavare förskola skolkommun 
“Förskolan ger mig möjlighet att vara med och diskutera hur 
mitt barn stöds på bästa sätt” (variationsbredd förskolor) 

86 % 
(variationsbredd 
52-100 %)

88 % 
(variationsbredd 
63-100 %)

 Andel elever skolkommun årskurs 3 som upplever att de är 
delaktiga i hur olika arbetsuppgifter ska arbetas med 
(variationsbredd skolor) 

61 % 
(variationsbredd 
26-83 %)

57 % 
(variationsbredd 
34-100 %)

 Andel elever skolkommun årskurs 6 som upplever att de är 
delaktiga i hur olika arbetsuppgifter ska arbetas med 
(variationsbredd skolor) 

51 % 
(variationsbredd 
35-76 %)

50 % 
(variationsbredd 
27-64 %)

 Andel elever skolkommun årskurs 8 som upplever att de är 
delaktiga i hur olika arbetsuppgifter ska arbetas med 
(variationsbredd skolor) 

44 % 
(variationsbredd 
34-56 %)

36 % 
(variationsbredd 
26-56 %)

 Andel positiva svar vårdnadshavare förskoleklass 
skolkommun “Skolan ger mig möjlighet att vara med och 
diskutera hur mitt barn stöds på bästa sätt” 

70 % 
(variationsbredd 
47-100 %)

71 % 
(variationsbredd 
54-86 %)

 Andel positiva svar vårdnadshavare årskurs 3 skolkommun 
“Skolan ger mig möjlighet att vara med och diskutera hur 
mitt barn stöds på bästa sätt” (variationsbredd skolor) 

82 % 
(variationsbredd 
40-94 %)

81 % 
(variationsbredd 
69-100%)

 Andel positiva svar vårdnadshavare fritidshem förskoleklass 
skolkommun “Jag får information från fritidshemmet om mitt 
barns utveckling” (variationsbredd skolor) 

43 % 
(variationsbredd 
14-64 %)

41 % 
(variationsbredd 
29-57 %)
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* Statistik finns inte tillgängligt för perioden och redovisas i kommande tertialrapporter

Vision: Innovation

I Vallentuna uppmuntras idéer, åsikter, nyfikenhet och lärande. Alla bidrar till att öka 
attraktionskraften för talanger, kompetens, innovationer och investeringar. Med smarta lösningar 
och hög serviceanda skapar vi en idealisk plats för entreprenörer.

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

Måluppfyllelse utfall period

 Mål i fas

Prognos måluppfyllelse helår

 Mål uppnås

Sammanfattande bedömningsgrund och målanalys

Barn- och ungdomsnämnden har under 2021 fortsatt utveckla kultur- och idrottssatsningen för 
elever i kommunens grundskolor. Samarbetet skapar ytterligare kontakter mellan skola, förenings- 
och näringsliv, knyter an till kommunens miljöstrategi och tar tillvara på den natur som finns i 
Vallentuna. Genom nämndens deltagande i projekt kring Skolskogar, och nytt recept för 
skolmåltiden bidrar nämnden till kommunens arbete mot de globala hållbarhetsmålen Agenda 
2030.

Genom barn- och ungdomsnämndens samarbete med lärosäten både i geografisk närhet, 
exempelvis Stockholm och Uppsala universitet och andra lärosäten med lärarutbildning, kring 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) positionerar Vallentuna som en attraktiv samverkanspart. 
Under 2020 och början av 2021, trots pågående coronapandemi, har barn- och ungdomsnämnden 
bidragit till att över 50 studenter från nio lärosäten har kunnat genomföra sin VFU i kommunens 
förskolor och skolor. Vallentuna kommun har även genom tillsättning av en kommundoktorand, 
som under perioden genomför sitt första år på doktorandutbildningen, stärkt banden mellan 
Stockholms Universitet och kommunen. Doktorandtjänsten stärker kopplingen mellan pedagogisk 
praktik och forskning för svenska som andraspråk, vilket bidrar till utveckling för kommunens 
utbildningsverksamheter och höjd kvalitet i undervisningen för eleverna.

Barn- och ungdomsnämnden verksamheter har även under perioden 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.

Nämndens samlade bedömning att det arbete som sker för att stärka samverkan med näringsliv och 
lärosäten är i fas för perioden och bidrar till att kommunen uppnår målet för helåret.

Nämndens mål: Barn- och ungdomsnämnden arbetar aktivt för att stärka och utveckla 
samverkan med lärosäten, föreningar och näringsliv, i och utanför regionen

Måluppfyllelse utfall perioden

 Mål i fas

Prognos måluppfyllelse helår

 Mål uppnås
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Beskrivning

Kompetens hos medarbetare och kunniga och engagerade förskollärare, lärare och fritidspedagoger 
är framgångsfaktorer för en verksamhet med hög kvalitet och det kollegiala lärandet ska vara en 
motor i utvecklingsarbetet inom förskolan, skolan och fritidshemmet. Ett stärkt och utvecklat 
samarbete med lärosäten och forskning, både nationellt och internationellt, bidrar till utveckling av 
undervisningen på vetenskaplig grund. En god samverkan med lärarutbildningar och 
förutsättningar för lärare att handleda lärarstudenter möjliggör kompetensutveckling för anställda 
pedagoger i verksamheten. Genom att skapa, stärka och utveckla samarbete med lärosäten och 
lärarutbildningar och erbjuda verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med hög kvalitet till 
lärarstudenter skapas också ökade möjligheter till framtida rekryteringar och kompetensförsörjning 
i ett läge där behöriga och legitimerade lärare är en bristvara.
Kunskaper om arbetslivet är en viktig del i utbildningen. Det studie- och yrkesorienterande arbetet 
ska omfatta samtliga elever i grundskolan. Skolan ska samverka med arbetslivet och närsamhället i 
övrigt och tillgodose elevernas behov av vägledning inför elevernas val av framtida utbildnings- och 
yrkesverksamhet. För att nå goda resultat i detta arbete är det betydelsefullt att skolan samverkar 
med lokala företag och organisationer. Genom en utvecklad praoverksamhet får eleverna insyn i 
olika yrken och arbetsplatser. Möten med yrkesverksamma personer ger en inblick i arbetslivet och 
kan även stimulera barn och elever till egna initiativ, entreprenörskap och eget företagande.

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund

Barn- och ungdomsnämnden bedömer att pågående utvecklingsarbete mot målet är i fas med 
perioden. Coronapandemin har tvingat fram anpassningar och förändringar i arbetssätt men 
flertalet samarbeten har kunnat genomföras utan större påverkan på förväntat utfall och inarbetade 
samarbeten och arbetssätt har goda förutsättningar för att återupptas när coronapandemin avtar. 
Åtgärder vidtas under hösten 2021 för att säkerställa hur samverkan med arbetslivet och 
näringslivet kan se ut för PRAO när läget med coronapandemin tillåter så att tillgång till en 
variation av praktikplatser skapar förutsättningar för eleverna att få inblick i arbetslivet. För att 
säkerställa framtida förutsättningar för samverkan med lärosäten kring VFU i och med förändringar 
som sker i lärosätenas organisering av kommunsamarbete behöver en VFU-strategi för hur 
Vallentuna ska arbeta för att kunna bibehålla och stärka samverkan kring VFU.

Nämndens deltagande i olika utvecklingsprojekt som flerstämmig undervisning för förskolan och 
samverkan för bästa skola för skolenheter i grundskolan, har kunnat genomföras med anpassningar 
och flera av dessa har kunnat avslutas enligt plan. Deltagandet syftar till att stärka undervisning på 
vetenskaplig grund i förskola och skola och på så sätt höja kvaliteten i utbildningen. Planerade 
insatser för PRAO och VFU-strategi förväntas leda till att målet uppnås för helåret.

 

Stödjande insatser för samverkan med lärosäten, föreningar och näringsliv

PRAO för elever i grundskola och grundsärskola har under våren 2021 varit skolförlagd då 
arbetsplatsers möjlighet att ta emot elever har varit begränsade. Det har påverkat elevernas 
möjligheter att möta arbetslivet och kommunens samverkan med näringslivet och föreningar. På 
samma sätt har internationella samarbeten påverkats då inga utbyten har kunnat ske sedan början 
av 2020. Samverkansformer för både PRAO och internationella samarbeten är dock inarbetade och 
arbetet förväntas kunna fortsätta och ta ny fart när coronapandemin avtar men åtgärder behöver tas 
under hösten 2021 för att säkerställa att detta kan ske utan hinder.

Barn- och ungdomsnämnden har under hela 2020 och början av 2021 fortsatt tagit emot VFU-
studenter trots att pandemin har skapat utmaningar för att ta in externa personer i verksamheterna. 
Under hösten 2020 tog kommunens förskolor och skolor emot 55 studenter från nio olika lärosäten. 
Fokus på att insatser för att fortsätta ta emot ett fortsatt högt antal studenter stärker kommunens 
samverkan med aktuella lärosäten, möjliggör koppling till ny skolforskning och skapar goda 
förutsättningar för Vallentuna kommun att synliggöra sig som attraktiv arbetsgivare för blivande 
lärare i förskola och skola.

Skapande skola har kunnat genomföras under läsåret i mycket hög grad trots att förutsättningarna 
för att genomföra och delta i aktiviteter utanför skolan har påverkats av coronapandemin. 
Målsättningen att varje klass under ett läsår ska delta i två kulturtillfällen har inte helt kunnat 
uppnås för perioden och utfallet visar på 1,4 tillfällen per klass. Bedömningen är dock att målet 
kommer kunna uppnås framåt när rådande restriktioner minskar.
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Utveckling av VFU-strategi för Vallentuna kommun på grund av förändrade förutsättningar

Arbete har påbörjats för att skapa en långsiktig VFU strategi för Vallentuna kommuns samarbete 
med de lärosäten som erbjuder lärarutbildningar. VFU är en viktig faktor för att nå kommunala mål 
som utbildning av hög kvalitet, koppling till forskning och lärosäten inom regionen samt att 
kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Vallentuna kommun står än så länge utanför både 
Stockholms universitets organisation med kluster och Uppsala universitets modell med 
partnerskolor. VFU strategin är tänkt att på sikt leda fram till ökat samarbete mellan Vallentuna 
kommun och de lärosäten som finns i regionen samt Uppsala universitet. VFU strategin har också 
som syfte att utveckla former för samarbete med andra lärosäten framförallt kring VFU för 
studenter som läser på distans.

Både Stockholms universitet och Uppsala universitet som är Vallentuna kommuns största 
samverkansparter för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har förändrat sina organisationer för 
VFU vilket har påverkat utformningen av samarbetsavtalen kring studenternas utbildning. 
Stockholms universitet har gradvis sedan hösten 2019 övergått till en klustermodell som bygger på 
en geografisk enhet för VFU. Inom klustret finns ett antal skolor och förskolor som tar emot många 
lärarstudenter. Förändringen föregicks av en försöksverksamhet med övningsskolor som var ett 
samarbetsprojekt mellan universitetet och Stockholms stad. Tanken är att klustermodellen ska vara 
fullt utbyggd 2024 och det uttalade målet är att alla lärarstudenter ska vara placerade inom ett VFU-
kluster när modellen är fullt utbygg. Bland de fördelar som nämns med förändringen är att kluster 
med många handledare och studenter skapar goda förutsättningar för erfarenhetsutbyten och 
samverkan.

Uppsala universitet arbetar sedan höstterminen 2020 med så kallade partnerskolor. Syftet är 
liknande klustermodellen, bland annat att stärka kvalitén genom tydlig koppling till professionen 
samt att koncentrera antalet studenter till särskilt utvalda skolor. Tanken är även här att bidra till 
skolornas koppling till forskning och utvecklingsarbeten.

Lärarutbildningarna är ett gemensamt ansvar för lärosäten och skolhuvudmän och samarbetet 
syftar till att stärka utbildningens kvalitet och bidra till att studenterna får en anknytning till 
verksamma inom professionen. En viktig del i samverkan är det gemensamma arbetet kring 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU), som ingår i alla lärarutbildningar. Under denna praktik kan 
studenten omsätta teoretiska kunskaper till praktisk handling. VFU bidrar till att utveckla 
studentens yrkesroll och kompetens och innebär en förberedelse inför arbetslivet. Skolor och 
förskolor som tar emot studenter får en koppling till den forskning och utveckling som bedrivs inom 
lärosätena. På detta sätt bidrar VFU till skolutveckling, ökad kompetens hos skolornas och 
förskolornas personal och stimulerar till praktiknära forskning.

 

Indikator Utfall perioden Utfall 2019/2020

 VFU, antal lärosäten för lärarutbildning i samverkan med 
Vallentuna kommun 

HT-20: 9 ny

 Antal studenter per läsår som genomför sin VFU i Vallentuna 
kommun 

HT-20: 55 ny

 Andel praoplatser utanför Vallentunas kommunala 
verksamhet 

0 %** 84 %

 Andel kommunala F-9 skolor som ingår i internationella 
samarbeten 

* ny

Antal kulturtillfällen per läsår som klasser inom Skapande 
skola får ta del av kopplat till målet om 2 tillfällen per läsår

1,4 ny
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* Statistik finns inte tillgängligt för perioden och redovisas vid kommande tertialrapporter.
** På grund av coronapandemin har inte traditionell PRAO kunnat genomföras under läsåret 2020-2021 utan istället 
varit skolförlagd

Vision: Omtänksamhet

I Vallentuna ställer människor upp för varandra och olikheter värdesätts. Kommunen är det yttersta 
stödet, men inte det enda. Civila samhället är starkt vilket är en bärande del av ett Vallentuna med 
livskvalitet för alla.

Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska skapa trygghet där 
individen får möjlighet till valfrihet.

Måluppfyllelse utfall period

 Mål i fas

Prognos måluppfyllelse helår

 Mål uppnås

Sammanfattande bedömningsgrund och målanalys

Genom det trygghetsarbete som barn- och ungdomsnämnden genomför i förskola och skola bidrar 
nämnden till att skapa en trygg kommun för barn, elever och vårdnadshavare. Upplevda tryggheten 
i förskolan och skolan är hög och för elever i grundskolan har tryggheten ökat ytterligare under 2021 
tillsammans med upplevd studiero och upplevelse av hur verksamheten arbetar med att främja 
likabehandling och åtgärda och förebygga kränkande behandling.

En översyn och revidering av arbetssätt för samverkan inom ramen för Tryggare Vallentuna pågår 
under perioden. Samverkan har initierats med brandkår men har inte kunnat genomföras på grund 
av de begränsningar coronapandemin inneburit och plan har tagits fram för att starta upp 
samverkan senare under året, beroende på det rådande läget.

Barn- och ungdomsnämnden bidrar till beredskap och att trygga livsmedelsförsörjningen för 
kommunen vid en extraordinär händelse. Vallentuna kommun har under tertial ett träffat 
leverantör av krisberedskap för livsmedel som idag har försvarsmakten som kund. Leverantören 
erbjuder stridsportioner, styckesportioner och dygnsportioner med lång hållbarhet och möjlighet 
finns att utnyttja livsmedlen löpande i ordinarie matlagning för att ha ett levande lager. Ett ständigt 
flöde av livsmedlen är att föredra före lagerhållning. Användandet av krislagret ger kunskap till 
kökspersonalen som, om en extra ordinär händelse skulle inträffa, då är bekanta med produkterna 
och kan hantera dem. Övning ses som ett bra sätt att förbereda sig för krissituationer. Former för 
det vidare arbetet med livsmedelsförsörjningen är under utarbetning.

Verksamheterna arbetar systematiskt med att uppdatera och aktualisera krisplaner och den plan 
som under 2020 togs fram för beredskap gällande att hålla kommunens utbildningsverksamhet och 
omsorg igång vid kris eller krig uppdateras och säkerställs regelbundet.

Pågående arbete och utfall beräknas vara i fas för perioden och nämnden bedömer att prognosen för 
helåret är att nämnden bidrar till att uppnå kommunens mål att skapa trygghet där individen får 
möjlighet till valfrihet. 

Nämndens mål: Barn- och ungdomsnämnden erbjuder förskola skola och fritidshem 
med trygg arbetsmiljö, fri från kränkningar och trakasserier, där elever och deras 
vårdnadshavare upplever studiero

Måluppfyllelse utfall perioden

 Mål i fas
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Prognos måluppfyllelse helår

 Mål uppnås

Beskrivning

Ett aktivt värdegrundsarbete är grundläggande för att värna de mänskliga rättigheterna, 
jämställdhet samt för att skapa förutsättningar för att ge alla barn och unga lika möjligheter. 
Barn och elever har rätt till en trygg och säker lärmiljö som präglas av goda relationer mellan 
personal och barn eller elever, och barn och elever emellan. I förskola och skola råder nolltolerans 
mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier. Alla verksamheter har en lagstadgad 
skyldighet att arbeta aktivt för att förebygga, förhindra och åtgärda all form av kränkande 
behandling. Arbetet ska dokumenteras och varje förskola och skola ska ha en plan mot kränkande 
behandling som följs upp och utvärderas regelbundet tillsammans med barn och elever. 
Undervisningen i samtliga verksamheter ska vara utformad för att kompensera för barn och elevers 
olika förutsättningar och främja studiero. Förskolan och skolan ska erbjuda en god lärmiljö utifrån 
pedagogiska, sociala och fysiska perspektiv där bemötande och stöd ger barn och elever 
förutsättningar att fokusera på utbildning och arbetsuppgifter. 
Elever, vårdnadshavare och anställda på skolan ska vara delaktiga i att skapa en trygg miljö och 
förstå vilka förhållningsregler som gäller i förskolan och skolan.
Uppföljning av anmälningar och utredningar av kränkningar  är en del av det systematiska 
kvalitetsarbetet och ligger till grund för vidare utveckling och ökad trygghet och studiero.

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund

Barn- och ungdomsnämnden bedömer utifrån samlade bilden av indikatorutfall och pågående 
utvecklingsarbete mot målet är i fas med perioden. Genomförd enkätundersökning under perioden 
visar att upplevd trygghet i förskola och skola är fortsatt hög och har ökat sedan föregående år. 
Resultatet pekar även på att verksamhetens trygghetsarbete skapar förutsättningar för trygga 
arbetsmiljöer i förskola och skola och är implementerat i den nya strukturen för det systematiska 
kvalitetsarbetet. Utvecklingsområden för att förbättra resultatet ytterligare är identifierade och 
kommer att genomföras under nästa läsår. Prognosen är att målet kommer att uppnås för helåret.

 

Uppföljning av trygghet och studiero i förskola och skola

De årliga brukarenkäterna där vårdnadshavare i förskola och skola och elever får svara på frågor om 
trygghet och studiero visar att en stor andel av de elever och vårdnadshavare som går i förskola eller 
skola i kommunen känner sig trygga i verksamheten. Resultatet har även ökat sedan föregående år. 
Även upplevelsen av skolans trygghetsarbete har ökat under läsår 2020-2021 och en hög andel av 
eleverna i årskurs 6 och 8 upplever att skolan arbetar mot kränkande behandling och att vuxna 
ingriper om någon behandlas illa.

Studiero har varit ett identifierat utvecklingsområde för de kommunala grundskolorna och 
grundsärskolan och under läsåren 2019-2020 och 2020-2021 har verksamheterna systematiskt 
arbetat med förankring av tydliga ordningsregler hos elever och vårdnadshavare. Mallar och 
stödjande material för rektor kring disciplinära åtgärder har setts över och ger ökade möjligheter till 
likvärdig hantering när ordningsreglerna inte följs. Genomförda insatser bedöms ha gett positiv 
effekt och resultatet kommer att följas upp på nytt våren 2022 för att se om effekten kvarstår.

 

Stödjande insatser till verksamhetens arbete med trygghetsarbete i förskola och skola

Inför varje läsår ska förskola och skola följa upp och revidera "Plan för att främja likabehandling och 
motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling" som en del i det förebyggande 
och främjande barn- och elevhälsoarbetet.. En översyn av arbetet med likabehandlingsplanerna har 
initierats under perioden. Det har vid översynen identifierats att barnens och elevernas delaktighet i 
planen samt kopplingen till tidigare främjande och förebyggande åtgärder som vidtagit, kan 
förtydligas och stärkas för att öka kvaliteten ytterligare.

Uppföljning av processer kring utredning av kränkningar visar att de allra flesta dokumenterade 
ärendena förekommer i grundskolan och grundsärskolan. Analys av ärendena visar att den främsta 
platsen där kränkningar sker är under raster och mellan elever. Drygt hälften av de kränkningar 
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som konstateras kan åtgärdas direkt och kräver inte någon ytterligare utredning. Antalet 
kränkningsärenden och när en kränkningsanmälan görs varierar mellan enheter. Det systematiska 
kvalitetsarbetet har identifierat att kompetensen på varje enhet behöver stärkas för att skapa 
likvärdiga bedömningar om vad som bedöms vara en kränkning, vilken ska anmälas och utredas, 
och vad som inte är en kränkning och på så sätt öka likvärdigheten i kommunen.

Utvecklingen av resultatet tyder på att det utvecklingsarbete som pågår kring främjande och 
förebyggande elevhälsoarbete gett effekt. För att bibehålla tryggheten för barn, elever och 
vårdnadshavare i verksamheten och öka upplevelsen av ett gott trygghetsarbete ytterligare behöver 
verksamheten fortsätta utveckla det elevhälsofrämjande arbetet och systematiskt följa upp 
arbetssätt kring kränkande behandling i verksamheterna.

Verksamheterna tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningen följer upp och analyserar 
resultaten av enkätsvaren kring trygghet och studiero under vårens kvalitetsdialog för tematiska 
tertialen "normer och värden, delaktighet och inflytande" för att identifiera både åtgärder och 
metoder att arbeta förebyggande och främjande.

Planerade insatser mot målet med start under kommande period 2021 

Digitalisering av stödmaterial för disciplinära åtgärder

Aktiviteten syftar till att i första hand undersöka om de disciplinära åtgärderna kan dokumenteras 
digitalt i DF Respons elevakter, det system som används för övrig dokumentation av skolans 
elevhälsoarbete, eller i andra hand digitaliseras och förenklas på annat sätt. Genom digitalisering av 
befintligt stödmaterial för disciplinära åtgärder i elevaktssystemet DF Respons ökar tillgängligheten 
till materialet för rektorer och verksamheter och ger möjlighet till mer likvärdig hantering för rektor 
vilket skapar en mer likvärdig kommunikation till elev och vårdnadshavare oavsett skola. 
Implementering av det nya stödmaterialet planeras till läsårsstart 2021-2022.

Indikator Utfall perioden Utfall 2019/2020

 Andel vårdnadshavare skolkommun som anser att deras 
barn är tryggt i förskola och familjedaghem 

98 % 96 %

 Andel vårdnadshavare skolkommun som anser att deras 
barn är tryggt i förskoleklass, åk 3 och 6 

94 %** 93 %

 Andel elever skolkommun som känner sig trygga i skolan, åk 
3 (variationsbredd skolor) 

92 % 
(variationsbredd 
64-99 %)

89 % 
(variationsbredd 
78-100 %)

 Andel elever skolkommun som känner sig trygga i skolan, åk 
8 (variationsbredd skolor) 

96 % 
(variationsbredd 
93-100 %)

81 % 
(variationsbredd 
67-88 %)

 Andel elever skolkommun som upplever studiero, åk 6 
(variationsbredd skolor) 

77 % 
(variationsbredd 
43-96 %)

74 % 
(variationsbredd 
56-86 %)

 Andel elever skolkommun som upplever studiero, åk 8 
(variationsbredd skolor) 

79 % 
(variationsbredd 
74-92 %)

65 % 
(variationsbredd 
53-84 %)

 Andel vårdnadshavare skolkommun förskoleklass som anser 
att skolan medvetet arbetar mot kränkande handlingar 
(variationsbredd skolor) 

90 % 
(variationsbredd 
75-94 %)

74 % 
(variationsbredd 
42-89 %)

 Andel elever skolkommun åk 6 som upplever att skolan 
arbetar mot kränkande handlingar (variationsbredd skolor) 

85 % 
(variationsbredd 
63-100 %)

69 % 
(variationsbredd 
45-100 %)

 Andel elever skolkommun åk 8 som upplever att skolan 
arbetar mot kränkande handlingar (variationsbredd skolor) 

75 % 
(variationsbredd 
67-91 %)

55 % 
(variationsbredd 
38-100 %)
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 Kommunala förskolorna utvärderar och reviderar inför varje 
läsår plan för att främja likabehandling och motverka 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 

* ny

 Kommunala skolorna utvärderar och reviderar inför varje 
läsår plan för att främja likabehandling och motverka 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 

* ny

* Statistik finns inte tillgängligt för perioden. Arbetet med plan för att främja likabehandling och motverka diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling sker inför läsårsstart och indikatorvärde redovisas därför under delårsrapporten.
** Sammanställd statistik för flera årskurser är inte tillgänglig från leverantören under perioden och värdet för 
nyckeltalet är, av barn- och ungdomsförvaltningen, framtaget genomsnitt för de ingående målgrupperna och ska endast 
ses som preliminärt.

Vision: Nav

Vallentuna tar plats som en lösningsorienterad drivkraft och samhällspartner, centralt i 
Stockholm/Uppsala-regionen med Arlanda som granne. Vi utvecklar vårt ledarskap, såväl inom 
kommunen som gentemot invånare och omvärlden.

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

Måluppfyllelse utfall period

 Mål i fas

Prognos måluppfyllelse helår

 Mål uppnås

Sammanfattande bedömningsgrund och målanalys

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 perioden bidragit till kommunens mål genom att kunna erbjuda god tillgång till förskola och 
skola i kommunen som en service till kommunens invånare. Barn- och ungdomsnämndens beslut 
att från läsår 2021-2022 anta en ny skolorganisation för den kommunala verksamheten skapar 
förutsättningar för hållbara och resurseffektiva förskolor och skolor att erbjuda kvalitativ 
utbildning. En skolorganisation som skapar bra förutsättningar för attraktiva tjänster har också 
möjlighet att locka fler att arbeta i kommunens skolverksamhet.

Genom att säkerställa att de utvecklingssatsningar som genomförs i nämndens verksamheter, 
exempelvis projektet "Nytt recept för skolmåltiden" och utvecklandet av rörelseytor inom Riskful 
Play, fördelas och riktas mot kommunens olika geografiska områden bidrar barn- och 
ungdomsnämnden till en växande region.

Barn- och ungdomsnämndens utvecklingsarbete för digitalisering av undervisning i modersmål och 
moderna språk möjliggör både innovativa arbetssätt och funktionella och klimatsmarta alternativ 
till att resor för elever och lärare inom kommunen. Det digitala distansarbetet, både för elever inom 
nämndens verksamheter och medarbetare, som coronapandemin har lett till och de insatser för 
digitaliseringen av processer mot kommunens samverkansaktörer nämnden har genomfört bidrar 
till att nya digitala arbetssätt och förutsättningar för hur undervisning och arbetsplatser kan formas 
även efter coronapandemin avtagit.

Nämndens samlade bedömning av pågående utvecklingsarbete är att målet kommer att uppfyllas 
för helåret.
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Nämndens mål: Barn- och ungdomsnämnden i samverkan med verksamheterna 
utvecklar innovativa och hållbara sätt att undervisa, arbeta, mötas och samverka

Måluppfyllelse utfall perioden

 Mål i fas

Prognos måluppfyllelse helår

 Mål uppnås

Beskrivning

Förskola och skola har ett uppdrag att utveckla barn och elevers digitala kompetens och främja 
deras utveckling till ansvarskännande människor som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och 
samhällslivet. Den tekniska utvecklingen, internationaliseringen samt miljöfrågornas komplexitet 
ställer nya krav på människors kunskaper och sätt att arbeta. Detta ställer i sin tur krav på 
förskolans och sko-lans digitaliseringsuppdrag. Barn- och ungdomsnämnden ska arbeta för att ta 
vara på de möjligheter som digitaliseringen erbjuder för att utveckla innovativa och hållbara sätt att 
undervisa, arbeta, mö-tas och samverka. 
Goda lärmiljöer bygger på tillgång till moderna verktyg och arbetssätt som rustar barn och elever för 
framtiden. Digitalisering skapar förutsättningar för nya arbetssätt och en hög pedagogisk kvalitet 
för barn och elever i förskola och skola. 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. De digitala innovationer, resurser och verktyg vi arbetar med syftar alla till att stötta och 
förstärka lärandet för barn och elever samt effektivisera administrativa uppgifter för medarbetarna 
och utveckla nya kollegiala samarbetsformer.
För att ta tillvara på digitaliseringens styrkor är förskolans och skolans arbete med digitala verktyg i 
relation till barn och elevers lärande en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet.

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund

Barn- och ungdomsnämnden bedömer att målets pågående utvecklingsarbete ligger i fas för 
perioden. Coronapandemin har tvingat fram en snabb digital utveckling då delar av skolans 
verksamhet och medarbetargrupper periodvis fått ställa om till digitalt arbete och 
distansundervisning. Uppföljning av distansundervisningen som skett under perioden visar att 
beredskapen i skolorna upplevs hög och att den digitala undervisningen har kunnat bedrivas som 
planerat. De förändrade förutsättningarna har skapat vissa utmaningar i att erbjuda en 
undervisning och arbetsmiljö med hög kvalitet som ger stöd och stimulans för elever och bra 
förutsättningar för medarbetare men också identifierat nya innovativa arbetssätt att fortsätta 
utveckla för att öka kvaliteten framåt. Verksamheterna tillsammans med barn- och 
ungdomsförvaltningen följer, under höstens kvalitetsdialog för tematiska tertialen "kunskaper och 
lärande", upp och analyserar hur verksamhetens pedagogiska arbete utvecklats med hjälp av 
digitala verktyg för att identifiera både åtgärder och metoder i vidare utvecklingsarbetet.

Genom fortsatt digitalisering av olika processer riktat mot fristående verksamheter som exempelvis 
ansökan om tilläggsbelopp och anmälan om frånvaro till hemkommun och anmälan om matlåda för 
elever vid tillfällig stängning av skollokalerna kopplat till coronapandemin har barn- och 
ungdomsnämnden bidragit till att utveckla tillgänglighet och kommunal service för kommunens 
samverkansaktörer och invånare och effektivare arbetsprocesser mellan verksamheterna.

Barn- och ungdomsnämnden har under perioden fortsatt kartläggning och planeringsarbetet för att 
skapa förutsättningar inför digitaliseringen av nationella prov som skulle ha startat för alla elever i 
grundskolan år 2023, men på nationell nivå är försenad. De digitala nationella proven ställer krav 
både på hög tillgång till digitala verktyg och på kompetens hos personal och elever. Nämnden 
arbetar under kommande tertial för att säkerställa beredskap att möta kraven och öka tillgången till 
digitala verktyg i skolan i syfte att skapa goda förutsättningar för digital utveckling.

Målets huvudsakliga aktiviteter och åtgärder har till stor del uppnåtts under perioden och nämnden 
bedömer att målet kommer att uppnås för helåret.
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Innovativa arbetssätt i undervisning genom digitalisering i Vallentuna kommun

Genom utvecklandet av digital undervisning kan Vallentuna kommun skapa innovativa arbetssätt 
som nyttjar lärarkompetens på ett resurseffektivt sätt och ökar elevers tillgång till behöriga lärare i 
undervisningen oavsett vilken skola de går på.

Barn- och ungdomsnämndens beslut om nya riktlinjer och därmed en ny organisering för ämnet 
modersmål från och med höstterminen 2021 ger en hållbar resursfördelning och innovativa 
arbetssätt som möjliggör samverkan i undervisningen mellan elever i kommunen. Genom att 
organisera undervisningen av ämnet modersmål som fjärrundervisning kan man få en mer 
kostnadseffektiv organisation med bibehållen och i vissa aspekter ökad kvalitet. Genom digital 
undervisning i ämnet möjliggörs att undervisningen förläggs vid samma tidpunkt för eleverna 
oavsett vilken skola de går på utan att elever eller lärare behöver resa till undervisningen. 
Organiseringen möjliggör för kommunen att kunna rekrytera behöriga lärare till 
modersmålsundervisningen oavsett boendeort för lärarna vilket förväntas leda till ökad kvalitet i 
undervisningen. Under perioden pågår arbete med att kartlägga kompetensutvecklingsbehov och ta 
fram en kompetensutvecklingsplan för digital undervisning inför hösten 2021 när nya 
organiseringen implementeras.

Distansundervisning sker även i moderna språk för vissa skolenheter i kommunen. Flera skolor 
delar på en språklärare som bedriver distansundervisning där eleverna undervisas från sin 
hemskola. Insatsen leder till en större resurseffektivitet, minskade resor inom kommunen och ökad 
tillgång till behöriga lärare även för de skolor där behovet av språklärare annars skulle vara 
begränsat och påverka tjänsternas attraktivitet.

 

Central bemanningsenhet för kommunal förskola

Barn- och ungdomsnämnden har under läsåret 2020-2021 tillsatt en central vikarieenhet kopplat 
till de kommunala förskolorna med en samordnande funktion i kombination med ett stödjande 
system för bemanning av vikarier. Insatsen har förenklat administrativa processer för pedagogisk 
personal och skolledning i förskolan och lett till en minskning av vikariekostnader och mer effektiv 
användning av de vikarier som tas in i verksamheten. Nämnden planerar att utöka projektet från 
hösten 2021 med flera grundskolor samt barn- och ungdomsförvaltningens kostenhet.

Indikator Utfall perioden Utfall 2019/2020

 Täthet digitala verktyg i förskolan (antal barn/verktyg) 0,17  0,19 

 Täthet digitala verktyg grundskola (antal elever/verktyg) *  0,67 

 Rektorn redogör och exemplifierar i sitt systematiska 
kvalitetsarbete för hur verksamhetens pedagogiska arbete 
utvecklats med hjälp av digitala verktyg och resurser och hur 
de är en naturlig och integrerad del i arbetet. 

* ny

 Antal digitaliserade serviceprocesser mot kund/extern aktör 3 ny

* Utan statistik. Statistik finns inte tillgänglig för perioden. Indikatorn följs upp under kvalitetsdialog "kunskaper och 
lärande" hösten 2021 och redovisas i delårsrapporten.
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Styrkort

Kund/invånare

 Utfall 
perioden

Helår 
2020

Helår 
2019

Rikets 
snitt

Enkätsvar Våga Visa, elever och vårdnadshavare

Andel elever som känner sig trygga i skolan, åk 3 92 % 89 % 87 %

Andel elever som känner sig trygga i skolan, åk 6 88 % 87 % 82 %

Andel elever som känner sig trygga i skolan, åk 8 96 % 82 % 84 %

Andel vårdnadshavare som anser att deras barn är 
tryggt i förskola eller familjedaghem 98 % 96 % 96 %

Andel vårdnadshavare som anser att deras barn är 
tryggt i förskoleklass, åk 3 eller 6 94 %* 93 % 89 %

Andel elever som upplever studiero, åk 6 77 % 74 % 65 %

Andel elever som upplever studiero, åk 8 79 % 65 % 63 %

Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn 
har studiero i åk 3 och 6 74 %* 76 % 63 %

* Sammanställd statistik för flera årskurser är inte tillgänglig från leverantören under perioden och värdet för nyckeltalet 
är, av barn- och ungdomsförvaltningen, framtaget genomsnitt för de ingående målgrupperna och ska endast ses som 
preliminärt.

Analys och kommentar

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. För 2021 finns dock en positiv avvikelse gällande elever i årskurs 8 
där resultatet förbättrats från 82 till 96 procent. Analys av de ingående frågor i enkäterna kopplat 
till trygghet visar på att upplevelsen av hur skolan arbetar mot kränkande behandling har 
förbättrats från föregående år. Det gäller både för elever och för vårdnadshavares upplevelse. 
Utvecklingen av resultatet tyder på att det utvecklingsarbete som skett kring främjande och 
förebyggande elevhälsoarbete het effekt och för att bibehålla tryggheten för barn, elever och 
vårdnadshavare i verksamheten och öka upplevelsen av ett gott trygghetsarbete ytterligare behöver 
verksamheten fortsätta 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 ytterligare under 2021 jämfört med tidigare år. Undantaget är 
vårdnadshavare i årskurs 6 där resultatet har sjunkit något. Studiero har varit ett identifierat 
utvecklingsområde för de kommunala grundskolorna och under läsåren 2019-2020 och 2020-2021 
har verksamheterna systematiskt arbetat vidare med förankring av tydliga ordningsregler hos elever 
och vårdnadshavare. Mallar och stödjande material för rektor kring disciplinära åtgärder har tagits 
fram och ger ökade möjligheter till likvärdig hantering när ordningsreglerna inte följs. Genomförda 
insatser har gett positiv effekt och resultatet kommer att följas upp på nytt våren 2022 för att se om 
effekten kvarstår.

Verksamheterna tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningen följer upp och analyserar 
resultaten av enkätsvaren kring trygghet och studiero under vårens kvalitetsdialog för tematiska 
tertialen "normer och värden, delaktighet och inflytande" för att identifiera både åtgärder och 
metoder att arbeta förebyggande och främjande.
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Brukarenkäten Våga visa

Trygga lärmiljöer är förutsättningar för att eleverna ska kunna ta till sig kunskaper och följs årligen 
upp utifrån genomförande av enkäter till elever och vårdnadshavare. Våga visa görs i samarbete 
med nio andra kommuner i Stockholms län vilket ger ett gemensamt genomsnitt att jämföra med 
Vallentuna kommuns resultat. Både kommunala och fristående verksamheter deltar i enkäten. 
Enkäterna besvaras med en fyrgradig skala och i redovisningen anges andelen som instämmer i 
påståendet (Stämmer mycket bra respektive Stämmer ganska bra). 

 

Utfall enkätsvar om trygghet

I årets undersökning uppger 92 procent av eleverna i årskurs 3 att de känner sig trygga i skolan. För 
årskurs 6 och 8 är resultaten 88 respektive 96 procent. Utfallet gällande elevers upplevelse av 
trygghet har ökat i alla de årskurser som svarat på enkäten. Framför allt har det skett en förbättring 
av upplevd trygghet i årskurs 8 där utfallet ökade från 82 till 96 procent och variationen på årets 
utfall endast har en variationsbredd från 93 procent till 100 procent positiva svar..

Sett till varje enhet varierar svaren gällande trygghet i årskurs 3 mellan 64 procent (Kårstaskolan) 
och 99 procent (Rosendalsskolan). I årskurs 6 varierar andelen mellan 38 procent (Kårstaskolan) 
och 100 procent (Bällstabergsskolan). I årskurs 8 varierar det mellan 93 procent (Rosendalsskolan) 
och 100 procent (Karlslundsskolan).

Vårdnadshavarna får svara på om de upplever att deras barn är tryggt i verksamheten. Resultatet 
brukar alltid vara högt bland vårdnadshavare med barn i förskola och familjedaghem, så även i år. I 
förskolan instämmer 98 procent. Bland vårdnadshavarna i förskoleklass instämmer 93 procent och i 
årskurs 3 och 6 instämmer 94 procent respektive 93 procent. Samtliga resultat för vårdnadshavarna 
är i nivå med genomsnittet för alla deltagande kommuner.

Diagram: Andel som instämmer i påståendet "Jag/mitt barn är tryggt i verksamheten", Vallentuna 
kommun samt genomsnitt för samtliga deltagande kommuner, år 2021.

Källa: Våga Visa
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Diagram: Andel elever årskurs 6 som instämmer i påståenden om skolans trygghetsarbete. 
Vallentuna kommun år 2020-2021.

Källa: Våga Visa

 

Diagram: Andel elever årskurs 8 som instämmer i påståenden om skolans trygghetsarbete. 
Vallentuna kommun år 2020-2021.

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 77 procent av eleverna och i årskurs 8 
instämmer 79 procent. Båda dessa resultat är en ökning jämfört med föregående års resultat. I 
jämförelse med genomsnittet för deltagande kommuner är resultatet för årskurs 6 något under 
snittet på 79 procent och för årskurs 8 är resultatet högre än snittet på 73 procent.

I likhet med föregående är det stor spridning inom kommunen för årskurs 6 medan 
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variationsbredden har minskat för årskurs 8. I årskurs 6 varierar andelen som instämmer mellan 43 
procent (Kårstaskolan) och 96 procent (Karbyskolan) och i årskurs 8 mellan 74 procent 
(Rosendalsskolan) och 92 procent (Karlslundsskolan).

När det gäller vårdnadshavare i årskurs 3 instämmer 79 procent i att deras barn kan fokusera på 
skolarbetet på lektionerna och i årskurs 6 instämmer 69 procent. Båda dessa resultat är under 
genomsnittet för samtliga deltagande kommuner.

Diagram: Andel som instämmer i påståendet att det går att fokusera på lektionerna, Vallentuna 
kommun 2021 jämfört med 2019-2020.

Källa: Våga Visa

Verksamhet

 Prognos 
2021

Utfall 
perioden Helår 2020 Helår 

2019

Antal elever årskurs F-3 2 010 2 056 2 057

Antal elever årskurs 4-6 1 388 1 339 1 335

Antal elever årskurs 7-9 1 203 1 214 1 216

Nått målen i alla ämnen åk 6, andel elever 83 %** 76 %** 79 %

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

* * 80 %

Nått målen i alla ämnen åk 9, andel elever 72 %** 81,5 %** 83 %

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

* 84,4 %** 84 %

Genomsnittligt meritvärde i åk 9, 17 
ämnen 226,7 ** 236 ** 239
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 Prognos 
2021

Utfall 
perioden Helår 2020 Helår 

2019

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

* 240 239

Ämnesprov i åk 9 - MA, andel elever som 
nått minst E *** *** 87 %

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

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

Andel behöriga till gymnasieskolans 
yrkesprogram i åk 9 79,5 %** 88 % 90 %

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

* 91 % 91 %

Andel behöriga till gymnasieskolan 
estetiskt program i åk 9 79,5 %** 87 % 89 %

Andel behöriga till gymnasieskolan 
ekonomi-, humanistiska och 
samhällsvetenskaps program i åk 9

77 %** 87 % 88 %

Andel behöriga till gymnasieskolan 
naturvetenskapligt och tekniskt program i 
åk 9

75,3 %** 86 % 86 %

Personaltäthet förskolor, barn per 
årsarbetare * 5,4 5,9

Andel årsarbetare i förskolan med 
förskollärarexamen * 33,5 %** 24 %

Personaltäthet grundskola, elever per 
heltidstjänst * * 13,7

Andel lärare i grundskolan med 
pedagogisk högskoleexamen * 84,8 %** 79 %

Personaltäthet fritidshemmen, elever per 
heltidstjänst * 26 26

Andel årsarbetare i fritidshemmen med 
pedagogisk högskoleutbildning * 20 %** 16 %

* Statistik finns ej tillgängligt för perioden
** Statistiken gäller endast kommunala skolorna då tillgång till skolkommunens samlade resultat inte finns tillgängligt på 
grund av SCBs sekretesspolicy. Utfall för perioden gäller resultat för höstterminen 2020
*** Nationella ämnesproven genomfördes 2020 och 2021 inte i årskurs 6 och 9 på grund av coronapandemin
u.s. Statistik för perioden finns inte tillgänglig vid tidpunkt för rapporten

Analys och kommentar

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

 

Skolval 2021

Det obligatoriska skolvalet genomförs i början av varje år till förskoleklass och årskurs sju, till 
läsåret 2021-2022 genomfördes även skolval till år 8 och år 9 utifrån Karbyskolans nya organisation 
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till en F-6 skola.

Skolvalet inför läsåret 2021-2022 visar att det totala antalet elever i förskoleklass inte skiljer sig 
volymmässigt från läsåret 2020-2021. Jämfört med föregående år finns dock skillnader gällande 
vilka skolenheter som minskar respektive ökar sitt volymintag. De skolor som har den största 
minskningen är Gustav Vasaskolan, minskningen beror på låga födelsetal i årgången och 
skolområdet. Även Karlslundsskolan och Kårsta skola minskar i antal elever i förskoleklass. Största 
volymökningen i förskoleklass återfinns på Rosendalsskolan, som ökar med 24 elever.

Skolvalet till år 7, 8 och 9 visar på avvikelser främst kopplat till Karbyskolans nya organisation vilket 
gynnar Karlslundsskolans högstadium som ökar med 24 elever i årskurs 7 till 9.

Andelen elever som väljer att gå i en skola inom skolkommunen uppgår för läsåret 2021-2022 till 
99,5 procent av kommunens folkbokförda elever.

 

Terminsbetyg hösten 2020

Denna statistik avser endast kommunala grundskolor och hämtas ur barn- och 
ungdomsförvaltningens verksamhetssystem. Det finns ingen officiell statistik för höstterminen, 
därför saknas resultat för hela lägeskommunen. I tabellen nedan ses en sammanfattning av 
resultaten för höstterminen 2020 med resultat för höstterminen 2019 inom parentes för jämförelse.

Tabell: Resultat för kommunala grundskolor i Vallentuna kommun, höstterminen 2020

 Antal elever
Genomsnittligt 
meritvärde ht 2020 (ht 
2019)

Andelen som uppnått 
kunskapskraven i alla 
ämnen ht 2020 (ht 
2019)

Åk 6 329 163,5 (149,4) 83 % (76 %)

Åk 7 287 212,4 (222) 69 % (74 %)

Åk 8 279 226,7 (215) 79 % (71 %)

Åk 9 283 226,7 (217) 72 % (72 %)

Källa: Vallentuna kommuns verksamhetssystem

Jämfört med motsvarande resultat föregående hösttermin ses en ökning av de genomsnittliga 
meritvärdena för årkurs 6, 8 och 9 medan årskurs det i årskurs 7 ses en minskning. Andelen elever 
som har uppnått kunskapskraven i alla ämnen ligger kvar på samma nivå för årkurs 9 samt har ökat 
några procentenheter för årskurs 6 och 8. För årskurs 7 har måluppfyllelsen istället minskat några 
procentenheter jämfört med samma årskurs föregående år.

Tabell: Andel godkända betyg kärnämnen för kommunala grundskolor i Vallentuna kommun, 
höstterminen 2020

 Svenska/svenska som 
andraspråk Matematik Engelska

Åk 6 91 % 89 % 95 %

Åk 7 90 % 86 % 88 %

Åk 8 91 % 89 % 93 %

Åk 9 92 % 88 % 96 %

Källa: Vallentuna kommuns verksamhetssystem
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Miljö

 Prognos 
2021

Utfall 
perioden Helår 2020 Helår 

2019

Andel inköpta ekologiska livsmedel 21,8 % 26,9 % 26,8 %

Analys och kommentar

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

Sammanfattning

Barn- och ungdomsnämndens budget består av en fast budgetram om 132,5 mnkr, samt en 
skolpengsbudget om 675,0 mnkr. De kommunala intäktsfinansierade resultatenheterna ska 
sammanlagt ha en balanserad budget.

Prognosen för den fasta ramen är en budget i balans

Budgeten för skolpeng, föräldraavgifter och statsbidraget maxtaxa prognostiserar ett överskott om 
2,5 mnkr för 2021.

De kommunala resultatenheterna prognostiserar en budget i balans.

(Mnkr)
Sparande i 
eget 
kapital

Budget 
2021

Avvikelse 
prognos 
2021

Avvikelse 
2020

Avvikelse 
2019

Barn- och ungdomsnämndens 
ram

132,5 0 2,4 6,1

Resultatenheter 1,4 0 0 2,6 0,9

Skolpeng 675,0 2,5 5,0 -1,2

Åtgärder inom ordinarie verksamhet för ekonomi i balans

Verksamhet Beskrivning av åtgärd
Prognos 
effekt, 
mnkr

Kommentar

Tabellen för åtgärder inom ordinarie verksamhet för ekonomi i balans används vid prognostiserad 
ekonomi i obalans. Då inga prognostiserade negativa budgetavvikelser förekommer för barn- och 
ungdomsnämnden redovisas inte några åtgärder i ovan tabell. 

Kostnader eller intäktsbortfall till följd av coronapandemin

Verksamhet Beskrivning av insats Utfall Prognos

Totalt utfall och prognos för nämnden
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Kommentar

Tabellen ovan syftar till att redovisa eventuella särskilda kostnader eller intäktsbortfall för barn- och 
ungdomsnämnden till följd av coronapandemin. Barn- och ungdomsnämnden har inga 
nettokostnader till följd av coronapandemin för perioden eller prognostiserat för 2021. De 
kostnader som påverkar nämnden kopplat till coronapandemin är högre sjuklönekostnader, men 
som tidigare perioder kompenseras det av försäkringskassan och verksamheternas nettokostnader 
är noll. Beslut om ekonomisk kompensation från försäkringskassan är förlängt och gäller till sista 
juni 2021.

Driftredovisning nämndens verksamheter

Verksam
het 

(mnkr)

Budget 
2021

Bokfört 
periode

n
% Prognos 

2021
Avvikel

se
Budget 

2020

Bokfört 
periode

n
% Bokslut 

2020

TOTALT

K -153,6 -48,9 32 % -153,6 0 -163,1 -56,5 35 % -169,4

I 21,1 7,2 34 % 21,1 0 14,8 7,3 49 % 23,5

N -132,5 -41,6 31 % -132,5 0 -148,3 -49,2 33 % -145,9

Nämnd och förvaltning

K -8,9 -0,5 5 % -8,9 0 -9,6 -0,5 5 % -1,4

I 0 0 0 0 0 0 0

N -8,9 -0,5 5 % -8,9 0 -9,6 -0,5 5 % -1,4

Resursfördelning

K -103,3 -35,7 35 % -103,0 0 -112,1 -38,3 34 % -120,1

I 1,0 0,5 47 % 1,0 0 1,0 0,6 55 % 1,7

N -102,3 -35,2 34 % -102,3 0 -111,1 -37,7 34 % -118,4

Förvaltningsutveckling

K -25,7 -7,7 30 % -25,7 0 -15,2 -7,6 50 % -23,0

I 15,2 5,0 33 % 15,2 0 7,0 4,6 66 % 13,8

N -10,5 -2,7 26 % -10,5 0 -8,2 3,0 36 % -9,2

Förvaltningskostnader

K -10,8 -3,5 32 % -10,8 0 -19,4 -7,6 39 % -17,1

I 0 0,1 0 0 0 0,9

N -10,8 -3,4 32 % -10,8 0 -19,4 -7,6 39 % -16,2

Väsbygården

K -4,8 -1,5 31 % -4,8 0 -6,8 -2,5 37 % -7,8

I 4,8 1,6 33 % 4,8 0 6,8 2,1 31 % 7,2

N 0 0,1 0 0 0 0,4 -0,7

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto. Driftredovisningen redovisas i miljontals kronor med en decimal 
(mnkr). Summan av delarna och totalen kan skilja sig åt. Det beror på beloppsavrundningar.

Analys och kommentar

 Nämnd och förvaltning innehåller förvaltningens oförutsedda medel, specifika satsningar samt 
kostnader kopplat till arvoden.
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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. 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.

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.

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 självkostnaderna. 
Väsbygården kommer från 1/4 ha en ny organisation som har till syfte att minska kostnaderna för 
kund och prognostiserar en budget i balans för helåret.

Förvaltningen ser att den totala ramen prognostiserar en budget i balans för 2021. 
Tilläggsbeloppskostnaden ser ut att öka under året mot budget medans kostnaderna för skolskjuts 
förväntas minska under hösten, dels beroende på ett större skolbussutnyttjande samt färre SL-kort 
som behöver köpas in på grund av nya riktlinjer.

 

BUN resultatenheter

Mnkr
Sparande 

i eget 
kapital

Budget 
2021

Bokfört 
perioden % Prognos 

avvikelse
Budget 

2020
Bokfört 

perioden % Bokslut 
2020

TOTALT

K -615,6 -200,4 33 % 0 -573,9 -197,4 34 % -604,5

I 615,6 205,2 33 % 0 573,9 198,1 35 % 611,1

N 1,4 0 4,8 0 0 0,7 2,6

621 Norra förskoleområdet

K -22,3 -7,4 33 % 0 -22,1 -7,3 33 % -21,3

I 22,3 7,4 33 % 0 22,1 7,7 35 % 22,2

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

622 Centrala förskoleområdet

K -22,1 -6,9 31 % 0 -21,5 -7,8 37 % -21,9
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Mnkr
Sparande 

i eget 
kapital

Budget 
2021

Bokfört 
perioden % Prognos 

avvikelse
Budget 

2020
Bokfört 

perioden % Bokslut 
2020

I 22,1 7,4 33 % 0 21,5 7,7 36 % 22,3

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

623 Östra förskoleområdet

K -21,2 -6,7 32 % 0 -20,4 -6,8 33 % -20,1

I 21,2 6,9 33 % 0 20,4 7,0 34 % 20,7

N 0 0,2 0 0 0,2 0,7

624 Fjärde förskoleområdet

K -16,0 -5,1 32 % 0 -16,5 -6,2 38 % -17,1

I 16,0 5,1 32 % 0 16,5 5,8 35 % 16,4

N 0 0 0 0 -0,5 -0,8

634 Skolchef

K -17,3 -1,9 11 % 0 -0,9 -3,2 373 % -16,6

I 17,3 4,3 25 % 0 0,9 4,2 493 % 16,6

N 0 2,4 0 0 1,0 0

636 Kostchef

K -39,5 -14,0 35 % 0 -40,4 -13,9 34 % -39,9

I 39,5 14,2 36 % 0 40,4 13,8 34 % 39,9

N 0 0,2 0 0 0 0

639 Bällstabergsskolan

K -52,5 -17,4 33 % 0 -48,4 -16,7 35 % -50,6

I 52,5 17,3 33 % 0 48,4 16,3 34 % 50,3

N 0 -0,2 0 0 -0,4 -0,3

640 Rosendalsskolan

K -79,6 -26,0 33 % 0 -80,7 -26,7 33 % -80,2

I 79,6 26,1 33 % 0 80,7 27,2 34 % 81,0

N 0 0,2 0 0 0,5 0,8

641 Gustav Vasaskolan

K -30,0 -10,3 34 % 0 -30,0 -10,2 34 % -30,3

I 30,0 10,5 35 % 0 30,0 9,6 32 % 29,9

N 0 0,2 0 0 -0,6 -0,4

643 Karlslundsskolan

K -52,9 -16,0 30 % 0,5 -25,9 -8,7 34 % -34,5

I 52,9 16,9 32 % 0 25,9 8,9 35 % 39,4

N 0 0,9 0,5 0 0,3 4,9

644 Karbyskolan

K -27,7 -11,2 40 % 0 -34,7 -12,1 35 % -36,1

I 27,7 9,9 36 % 0 34,7 11,8 34 % 33,8

N 0 -1,3 0 0 -0,3 -2,3
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Mnkr
Sparande 

i eget 
kapital

Budget 
2021

Bokfört 
perioden % Prognos 

avvikelse
Budget 

2020
Bokfört 

perioden % Bokslut 
2020

646 Kårstaskolan

K -13,8 -4,7 34 % -0,5 -14,2 -5,1 36 % -14,7

I 13,8 4,5 33 % 0 14,2 4,9 34 % 14,0

N 0 -0,2 -0,5 0 -0,2 -0,8

647 Lovisedalsskolan

K -71,7 -22,8 32 % 0 -67,4 -23,3 35 % -68,2

I 71,7 23,7 33 % 0 67,4 22,9 34 % 69,4

N 0 0,9 0 0 -0,5 1,2

648 Hagaskolan

K -91,0 -29,4 32 % 0 -83,1 -27,9 34 % -86,9

I 91,0 30,8 34 % 0 83,1 27,5 33 % 85,9

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

649 SU-grupp

K -14,5 -4,7 33 % 0 -14,6 -5,3 36 % -14,9

I 14,5 4,9 34 % 0 14,6 5,0 34 % 15,0

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

650 Lokalenhet

K 0 -0,2 0 0 1,2 0

I 0 0 0 0 0 0

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

652 Barn- och elevhälsan

K -13,3 -4,9 37 % 0 -16,7 -5,8 35 % -16,4

I 13,3 5,5 41 % 0 16,7 5,4 32 % 16,6

N 0 0,5 0 0 -0,4 0,2

653 Integration och SYV

K -11,1 -4,0 36 % 0 -14,6 -4,4 30 % -13,4

I 11,1 3,1 28 % 0 14,6 4,5 31 % 13,2

N 0 -0,9 0 0 0,1 -0,2

658 Olympiaskolan

K -19,0 -6,6 35 % 0 -21,8 -7,1 33 % -21,3

I 19,0 6,6 35 % 0 21,8 8,0 36 % 24,3

N 0 0 0 0 0,9 3,0

* K = kostnad, I = intäkt, N = netto

Kommentarer till avvikelse BUN resultatenheter

Den samlade prognosen för resultatenheterna är en budget i balans för 2021.

De kommunala förskolorna kommer från första juli 2021 att gå in i ny skolorganisation där vissa 
förskolor kommer ingå under vissa grundskolor. Detta kommer öka samarbetet och delning av 
ledningstjänster vilket kommer påverka ekonomi för förskolorna i en positiv riktning. Förvaltningen 
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ser att båda verksamhetsformerna gynnas av den nya organisationen, så väl ekonomisk som 
kvalitativt. Detta är en hybridversion då det finns kvar renodlade förskoleområden. Förskolornas 
samlade prognos är en budget i balans.

Karbyskolan kommer också genomgå en organisationsförändring där högstadiet (årkurs 7 - 9) 
avvecklas till läsåret 2021-2022. Årskurs 7 - 9 hade högre kostnader än intäkter vilket gör att 
Karbyskolans totala ekonomi gynnas av avvecklingen samt att skolans fastighet får ny hyresgäst i 
form av en extern förskola. Ekonomin på hösten ser ut att klara budget i balans, men det förväntade 
underskottet på våren kommer hanteras och stöttas av förvaltning och statsbidragsstöd. Prognosen 
är en budget i balans.

Kårstaskolan har ett prognostiserat underskott om 0,5 mnkr vilket till stora delar beror på få elever 
per årskurs samt att den lilla volymen av elever gör det svårt att få god ekonomi till övergripande 
funktioner. Sammanslagningen med förskolan kommer på sikt att gynna Kårstaskolans ekonomi 
och utvecklingsarbete.

Barn- och ungdomsförvaltningen ser att skolor på landsbygden har svårt att få ihop sin ekonomi på 
grund av demografiska utmaningar i form av få elever i upptagningsområdena. Många elever väljer 
skola i de mera centrala delarna och tillförsel av elever är svag. Landsbygdsskolorna får 
lokaliseringsersättning för att kompensera utmanande delningstal och för att bibehålla kompetens 
inom skolan. Utmaningar med få elever per klass är inte enbart ett problem hos skolor utanför 
centrum och kostnaden för en klass med få elever kostar nästan lika mycket som en full klass.

Olympiaskolan går inför 2021 in med en ny resursfördelningsmodell där varje barn tilldelas en 
behovsgrupp utifrån behov och utmaningar som en är kopplat till en ersättning. Det gör att den 
kommunala grundsärskolan har samma modell som för de fristående särskolorna. Prognosen är en 
budget i balans för Olympia.

Karlslundskolan har ett positivt utfall för perioden och förväntas lämna tillbaka 0,5 mnkr vid årets 
slut. Sammanslagningen som tidigare gjort visar fortfarande på goda ekonomiska möjligheter för 
rektor att hantera.

Sammantaget har resultatenheterna utmaningar kring lärarbristen och den efterföljande 
löneglidningen som sätter press på kostnaderna. Inför 2021 fick för- och grundskolor ökningar på 
pengsidan samt flertalet åtgärder som gynnar verksamheternas ekonomi. Detta medför att 
verksamheterna kan parera ökade kostnader samtidigt som kvaliteten och personalen kan 
bibehållas. Även förvaltningens hyresmodell jämnar ut de lokalkostnadsmässiga utmaningarna och 
kompenserar helt enkelt skolor med stora lokaler och få elever.

 

Skolpeng

Mn
kr

Budget 
2021

Bokfört 
perioden % Prognos 

2021
Avvikels

e
Budget 

2020
Bokfört 

perioden % Bokslut 
2020

TO
TA
LT

K -756,8 -249,7 33 % -754,3 2,5 -737,2 -248,3 34 % -731,6

I 81,8 27,7 34 % 81,8 0 82,7 28,1 34 % 82,2

N -675,0 -222,1 33 % -672,5 2,5 -654,5 -220,3 34 % -649,5

Förskola

K -238,7 -80,3 34 % -238,7 0 -247,7 -82,4 33 % -235,5

I 11,6 3,8 32 % 11,6 0 13,0 4,2 32 % 11,5

N -227,1 -76,5 34 % -227,1 0 -234,7 -78,2 33 % -224,0

Pedagogisk omsorg

K -2,2 -0,7 33 % -2,2 0 -2,3 -0,8 31 % -2,1
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Mn
kr

Budget 
2021

Bokfört 
perioden % Prognos 

2021
Avvikels

e
Budget 

2020
Bokfört 

perioden % Bokslut 
2020

I 0,1 0 44 % 0,1 0 0,1 0 31 % 0,1

N -2,1 -0,7 33 % -2,1 0 -2,2 -0,7 31 % -1,9

Grundskola

K -391,6 -127,9 33 % -389,1 2,5 -362,1 -123,7 34 % -369,9

I 12,8 4,5 35 % 12,8 0 11,9 4,1 34 % 12,5

N -378,8 -123,4 33 % -378,8 2,5 -350,2 -119,6 34 % -357,4

Förskoleklass / 6-åringar

K -37,2 -12,8 34 % -37,2 0 -38,6 -12,6 33 % -37,9

I 0,7 0,3 46 % 0,7 0 0,8 0,3 33 % 1,0

N -36,5 -12,4 34 % -36,5 0 -37,9 -12,3 33 % -36,9

Fritidshem

K -86,4 -27,8 32 % -86,4 0 -85,0 -28,5 34 % -85,1

I 2,0 0,9 43 % 2,0 0 2,0 0,8 41 % 2,6

N -84,4 -26,9 32 % -84,4 0 -83,0 -27,7 33 % -82,6

Statsbidrag

K 0 0 0 % 0 0 0 0 0 % 0

I 10,4 3,5 33 % 10,4 0 10,6 3,5 33 % 10,6

N 10,4 3,5 33 % 10,4 0 10,6 3,5 33 % 10,6

Föräldraavgifter

K 0 0 0 % 0 0 0 0 0 % 0

I 44,0 14,6 33 % 44,0 0 44,1 15,1 34 % 43,8

N 44,0 14,6 33 % 44,0 0 44,1 15,1 34 % 43,8

Omsorg obekväm arbetstid

K -0,6 -0,3 43 % -0,6 0 -1,5 -0,5 32 % -1,1

I 0,1 0 0 % 0,1 0 0,2 0 0 % 0,2

N -0,5 -0,3 47 % -0,5 0 -1,3 -0,5 37 % -0,9

Kommentarer till avvikelser skolpeng

Den totala nettobudgeten för skolpeng, omsorg på obekväm arbetstid, intäkter från föräldraavgifter 
och statsbidrag maxtaxa är 675,0 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.

Prognosen för för- och grundskolepeng prognostiserar ett överskott om 2,5 mnkr, främst på grund 
av färre elever än budgeterat.
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Investeringsredovisning

Investeringsredovisning, årligt anslag (mnkr)

Projekt Budget 
2021

Bokfört 
perioden % Prognos 

2021

Avvikels
e mot 

budget

Totalt (tkr) 6,0 1,1 18 % 6,0 0,0

Årligt anslag 6,0 1,1 18 % 6,0 0,0

Analys och kommentar

Barn- och ungdomsnämndens årliga anslag på 6,0 mnkr är planerat att användas till nödvändiga 
förändringar och åtgärder på kommunens förskolor och skolor. Flera mindre projekt är påbörjade 
men inte färdigställda och fakturerade. Prognosen för investeringsprojekten är 6,0 mnkr.

Det årliga investeringsanslaget har använts för att köpa in nödvändig arbetsutrustning till 
Rosendalsskolan Norras storkök när äldreomsorgens matproduktion flyttar in.

Även Gustav Vasaskolan och Ormsta förskola har tagit del av investeringsanslaget till utökad 
utebelysning på respektive skolgård och förskolegård.

Investeringsredovisning, fleråriga projekt (mnkr)

Projekt 2021 Totalt, projekt Klart 
år

Budget Utfall Prognos Budget Utfall Prognos

Totalt (mnkr) 12,1 2,3 8,0 928,1 405,4 874,0

Hagaskolan 3,7 0,1 0,6 439,1 381,4 385,0 2020

Skola Kristineberg 
Södra 0,0 0,0 0,0 400,0 1,3 400,0 2027

Förskola Kristineberg 
Norra 0,0 0,0 0,0 55,0 0,1 55,0 2024

Lokal vid 
Bällstabergsskolan 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 2021

Karbyskolan ombyggn 
till fsk 6,0 2,0 5,0 15,0 11,0 15,0 2020

Hjälmstaskolans kök, 
ombygg. 2,4 0,2 2,4 14,0 11,6 14,0 2020

Förskola Stensta-
Ormsta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2024

Analys och kommentar

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 
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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. Två års-besiktning utförs 
juni 2021.

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. Det som återstår är slutreglering av entreprenaden som ska vara klar till sommaren 2021.

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. Bägge entreprenaderna är färdigställda och ytorna in- och utvändigt är tagna i 
bruk, avseende utvändiga entreprenaden är den i dagsläget ej helt godkänd gällande 
dokumentation, fortsatt slutbesiktning sker i maj 2021.
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Medarbetare nämnden

Personal

 Utfall 
perioden

Helår 
2020

Helår 
2019

Antal anställda 863 837 876

Varav tillsvidareanställda 695 693 718

Antal årsarbetare 806 785 819

Medelålder (år) 45,9 46,1 45,6

Medellön (tkr) 35,4 35,3 34,3

Medianlön (tkr) 35,4 35,4 33,9

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal

 Utfall 
perioden

Helår 
2020

Helår 
2019

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 35,3 % 32,3 % 44,1 %

Sjukfrånvaro fördelad på kön

Män 5,3 % 6,5 % 4,3 %

Kvinnor 9,2 % 9,7 % 8,0 %

Sjukfrånvaro fördelad på ålder

29 år och yngre 6,3 % 8,1 % 6,4 %

30 - 49 år 8,9 % 9,1 % 8,0 %

50 år och äldre 8,4 % 9,2 % 6,3 %

Samtliga 8,4 % 9,0 % 7,1 %

Personalomsättning %

 Utfall 
perioden

Helår 
2020

Helår 
2019

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

Jämställdhet och mångfald %

 Utfall 
perioden

Helår 
2020

Helår 
2019

Antal anställda, andel män 20 % 20 % 21 %

Sammanfattande analys och kommentar

Den 30 april 2021 hade barn- och ungdomsnämnden 863 månadsavlönade medarbetare varav 695 
tillsvidareanställda. Omräknat till antal årsarbetare motsvarar detta 806 stycken, vilket är en 
ökning med 21 stycken jämfört med helår 2020. Antalet månadsavlönade anställda har ökat med 26 
stycken sedan helåret 2020, vilket till störst del utgörs av tidsbegränsade anställningar inom skola 
och förskola.

Den totala sjukfrånvaron i procent de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid uppgick till 8,4 
procent, vilket är en minskning med 0,6 procent sedan föregående helår och en minskning med 1,1 
procent jämfört med samma period föregående år då pandemin bröt ut. Sjukfrånvaron minskade 
bland både män, kvinnor och i samtliga åldersgrupper. Den totala sjukfrånvaron i procent av 
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arbetad tid per månad följde kurvan för samma period 2019 och var under april månad lägre 
jämfört med både 2020 och 2019, viket är en positiv trend.

Den totala sjukfrånvaron under det första tertialet 2021 var fortfarande högre i förhållande till helår 
2019 och samma period 2019. Vallentuna kommun som helhet och barn- och ungdomsnämnden 
har fortsatt arbetet med aktiva skyddsåtgärder i försök att minimera smittspridning. Hela 
organisationen har kontinuerligt anpassats efter nya förutsättningar och följt utvecklingen vad 
gäller myndigheternas rekommendationer. Det har resulterat i ett tydligare förhållningssätt och 
framtagande av rutiner och arbetssätt som under året kunnat anpassas efter respektive verksamhets 
behov och förutsättningar. Vissa skolenheter har stängts ned tillfälligt vid lokala utbrott eller delvis 
gått över till distansundervisning och tillgången till skyddsutrustning har förbättrats.

Diagrammet ovan visar den totala sjukfrånvaron i procent av arbetad tid per månad, jämförelse 
mellan åren 2019 - 2021

Andelen långtidssjuka mer än 60 dagar uppgick till 35,3 procent under det första tertialet, vilket är 
en ökning med 2 procent jämfört med föregående år och 2,5 procent jämfört med samma period 
föregående år. Det är samtidigt en minskning med 8,8 procent jämfört med helår 2019 och en 
minskning med 7,2 procent jämfört med samma period 2019, vilket är en positiv trend. Det 
kontinuerliga arbetet med tidiga rehabiliteringsinsatser och aktiva åtgärder som underlättar för 
individer att återgå i arbete är ett fortsatt prioriterat område. Arbetssättet som även innefattar 
stödjande samtal mellan chef och medarbetare vid korttidssjukfrånvaro väntas fortsatt bidra till 
sjunkande ohälsotal.

Personalomsättningen uppgick till 2,2 procent vilket motsvarar 15 stycken tillsvidareanställningar 
som avslutades under det första tertialet. Det är en minskning med 1,2 procent jämfört med samma 
period föregående år och en minskning med 2,5 procent jämfört med samma period 2019. Det är en 
positiv trend som möjliggör att bibehålla kompetens och stabilitet i verksamheterna. Bland de 
avslutade tillsvidareanställningarna fanns främst barnskötare, elevassistenter och lärare. 
Rörligheten bland vissa yrkesgrupper har bromsats något under pandemin och det finns fortsatta 
utmaningar att rekrytera kompetens inom vissa pedagogiska yrken.

Vallentuna kommun som helhet och barn- och ungdomsnämnden har på många olika sätt fortsatt 
det aktiva arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare, med ett systematiskt arbetsmiljöarbete 
samt för att attrahera och behålla kompetens. Kommunfullmäktige beslutade i februari 2021 om en 
ny HR-policy som ersatte det tidigare personalpolitiska programmet. HR-policyn beskriver 
Vallentuna kommuns personalpolitik och utgör en styrning och ett stöd i det fortsatta arbetet med 
att utveckla Vallentuna som en attraktiv arbetsgivare, med ett hållbart medarbetarengagemang och 
hållbart arbetsliv med effektivitet och kvalitet. På kommungemensam nivå fortsätter 
utbildningsinsatserna kring det generella och fördjupade medarbetarprogrammet, digitala 
onboarding-processer, användandet av testverktyg i rekryteringsprocesser för en transparent och 
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kvalitetssäkrad rekryteringsprocess samt strategiskt kompetensförsörjning. Årets medarbetarenkät 
påbörjades under april månad och resultat kommer att presenteras och arbetas vidare med från och 
med maj månad och framåt. Inom barn- och ungdomsnämnden har olika utbildningsinsatser 
genomförts, en ny ledningsgrupp har formats och det finns en stabil rektorsgrupp.

Resultatet av 2021 års utvärdering av Kommunkompassen visade på ett mycket bra resultat och en 
stark utveckling där SKR lyfte fram Vallentuna som ett gott nationellt exempel. Vidare visade 
utvärderingen på att påtagligt många i Vallentuna väljer att göra karriär inom kommunen, att växa 
in i nya roller och lära känna organisationen från flera perspektiv. Vallentuna var också mycket 
starka i kompassens områden 7 och 8, som handlar om ett hållbart arbetsliv och kommunen som 
arbetsgivare. Andra starka delar var område 4, effektivitet, samt område 5, brukarens fokus, där 
kommunen visar upp ett genomtänkt kundfokus som präglar alla stora processer. Det är invånaren 
och kunden som är i centrum i Vallentuna. 


