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Inledning 

Rapporten 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 6 7 

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

0 1 

Antal pausade mål på grund av omständigheter 
utanför nämndens kontroll och påverkansmöj-
lighet 

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. Ut-
vecklingen 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 i fas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 
 

Sammanfattande bedömningsgrund och målanalys 

Barn- och ungdomsnämnden bedömer att målet är i fas för perioden och kommer att uppnås för 
helåret. 

Genom sitt aktiva arbete med matsvinn, livsmedelsupphandlingar och uppföljning av skolmåltidens 
klimatpåverkan bidrar barn- och ungdomsnämnden till kommunens mål att kommunens egen mil-
jöpåverkan ska minska. Matsvinnet i barn- och ungdomsnämndens verksamheter är lägre än ge-
nomsnittet för förskola och skola enligt Livsmedelverkets undersökning och genom att medvetan-
degöra kostens miljöpåverkan för barn och elever, exempelvis genom projektet "Ett nytt recept för 
skolmåltider" och att uppmärksamma mängden matsvinn i skolmatsalarna ökar förutsättningen för 
barn och unga i kommunen att göra miljömässigt hållbara val. 

Tidigare vidtagna åtgärder för att kunna följa upp matsvinn och miljöpåverkan i verksamheterna 
har fått förväntad effekt och en struktur och metod för att systematiskt följa upp och utveckla verk-
samhetens miljöpåverkan. Utvecklingsarbete för att öka andelen vegetarisk kost i skolmåltiden och 
på så sätt ytterligare sänka skolmatens klimatpåverkan är identifierat och pågår. 

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 ekolo-
gisk hållbarhet. 

Förskola och skola är en friskfaktor och under coronapandemin som fortgått under 2021 har barn- 
och ungdomsnämnden fortsatt 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 
parallellt med att säkerställa en hållbar arbetsmiljö för medarbetare. Uppföljning av arbetsmiljö och 
sjuktal för medarbetare under året visar på en positiv utveckling och goda förutsättningar för ett 
hållbart medarbetarskap inom barn- och ungdomsnämndens verksamheter med Vallentuna kom-
mun som arbetsgivare.  

Genom barn- och ungdomsnämndens kompetensutvecklings- och kompetensförsörjningsinsatser 
riktade mot personal i fritidshemmet, som syftar till ökad behörighet och kompetens, bidrar nämn-
den till kommunens mål om social hållbarhet och skapar förutsättningar för framtida kompetens-
försörjning i kommunen samt en ökad verksamhetskvalitet för elever i fritidshemmet. 
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Nämndens mål: Barn- och ungdomsnämndens verksamheter stimulerar till fysisk akti-

vitet, 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 i fas 

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 stimu-
lera 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 försko-
lor och skolor till en hälsosam livsstil för barn och elever.  
Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans och skolans verk-
sam-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 är i fas och målet 
bedöms även uppnås för helåret. Vidtagna åtgärder från föregående period har gett förväntat resul-
tat och mätvärden och mallar för uppföljning är tagna i bruk. 

Nyckeltal för målet visar på ett matsvinn om 50 gram per matgäst vilket är lägre än Livsmedelver-
kets snitt för förskola och skola och inköp av lokala svenska livsmedel motsvarar 35,9 procent av 
totala inköp vilket är en högre andel än tidigare uppföljda mätvärden ekologiska livsmedel. 

Utfall för skolmåltidens miljöpåverkan visar en något högre nivå än Sveriges kommuner och region-
ers medelvärde men ligger i paritet med Världsnaturfonden statistik. Nyckeltalet kommer att beva-
kas regelbundet och fortsatt arbete med att öka andelen vegetarisk kost i skolmåltiden pågår. 

De utvärderingar som gjorts kring aktiviteter inom nämndens strategi för ökad rörelse visar på posi-
tiv utveckling gällande elevers inställning till rörelse i skolan och pågående aktiviteter är löpande 
under utveckling för att skapa ännu bättre förutsättningar att främja goda levnadsvanor för barn 
och elever i Vallentunas skolor. 

  

Uppföljning av matsvinn och miljöpåverkan 

Barn- och ungdomsnämnden strävar efter en hållbar skolmåltid och följer därför årligen upp skol-
måltidens påverkan på miljön. Genom att fokusera på inköp av svenska och lokala livsmedel bidrar 
barn- och ungdomsnämnden till den regionala livsmedelsstrategin, svensk självförsörjning och god 
djuromsorg. 35,9 procent av livsmedelsinköpen som gjorts under perioden kommer från Sverige och 
5 procent av dem är lokalt inköpt Vallentunafärs, nötfärs från djur med ursprung i Vallentuna. In-
köp av svenska och lokala livsmedel bidrar till den regionala livsmedelsstrategin, svensk självför-
sörjning och god djuromsorg. 

Genomförda mätningar av matsvinn visar att Vallentunas skolor har ett lägre matsvinn än median-
värdet för förskola, skola och äldreboende i Livsmedelverkets undersökning; 50 gram per matgäst 
jämfört med 60-70 gram. I FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, finns målet att 
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halvera matsvinnet till 2030 men det saknas idag standardiserade mätningar och målsättning för 
rimligt matsvinn i offentliga kök på nationell nivå. 

Matens miljöpåverkan mäts genom andelen koldioxidekvivalenter per inköp kilo livsmedel. Vallen-
tunas livsmedelsinköp från januari till augusti 2021 hade utfallet 2,0 kg CO2e per kilo livsmedel, 
vilket är i paritet med Världsnaturfondens statistik för en svensk måltid, men mer än medelvärdet 
1,9 kg i Sveriges kommuners och regioners statistiksystem. Utfallet visar på högre miljöpåverkan än 
under hösten 2020. Orsak till detta är att vårterminen har fler skoldagar samt att serveringar av 
Vallentunafärsen och övrigt nötkött varit fler under våren 2021 vilket ger en högre belastning på 
klimatet. Enligt RISE (Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner) är målet max 0,5 kg 
CO2e per måltid för att målet om en global uppvärmning om max 1,5 grader ska nås. 

Mätningarna i skolköken fortsätter under hösten 2021. Målsättningen är att dokumentera matsvinn 
under två mätperioder med samma veckomeny; en vecka i början av terminen och en vecka i slutet. 
Resultatet skickas även till Livsmedelsverket och Sveriges Lantbruksuniversitet som bidrag till 
forskningen om matsvinn. För att ytterligare minska på matsvinnet införs under höstterminen möj-
lighet för skolans personal att köpa hem mat från serveringslinjen enligt samma modell som an-
vänds i Nacka kommun. För att ytterligare bidra med lägre klimatpåverkan från livsmedel behöver 
köttkonsumtionen minska och konsumtionen av vegetabilier öka. En del i det nationella projektet 
Nytt recept på skolmåltider som Vallentuna deltar i behandlar elevernas vilja att välja klimatsmarta 
livsmedel. 

  

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 beprö-
vade. Insatserna fortsätter läsåret 2021 - 2022 enligt plan med den förväntade effekten på lång sikt 
att eleverna ska stimuleras till en mer aktiv fritid och att ökad rörelse under skoldagen leder till 
förbättrade kunskapsresultat för eleverna. 

Läsåret 2021-2022 blir det fjärde läsåret som "Lek, Idrott, Kultur ger Energi" (LIKE) pågår. Elever i 
år 2 och 3 får prova på fyra olika aktiviteter ledda av lokala ledare inom idrott eller kultur. LIKE har 
under våren utvärderats med alla elever i årskurs 2 och 3. Resultatet visar att 97 procent av alla 
elever tycker att det är roligt att röra på sig, 95 procent tycker det är roligt att ha LIKE och 92 pro-
cent deltar i någon fritidsaktivitet. Även deltagande ledare är övervägande positiva, men det har 
framkommit att det funnits problem med lokalerna och att restriktioner under pandemin har för-
svårat genomförandet i verksamheten. 

Strategin för mer rörelse har även som mål att stärka fritidshemmens roll. Fritidshemmens personal 
fick under läsåret 2020 - 2021 kompetensutveckling inom friluftsliv och utomhuspedagogik i sam-
arbete med Friluftsfrämjandet. Fritidshemmen har fått ”miljökistor” med metoder och material för 
att aktivt kunna arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor. 

I Vallentuna kommuns förskolor och skolor organiseras olika insatser för att främja psykisk hälsa 
och förebygga ohälsa. Insatserna fortsätter enligt plan under läsåret 2021-2022. Under våren ut-
redde barn- och ungdomsförvaltningen möjligheter att införa ytterligare insatser kopplat till pre-
ventiva åtgärder för psykisk hälsa med fokus på elever i grundskolan och flera av de kommunala 
grundskolorna hoppas kunna starta enskilda insatser under slutet av 2021 eller början av 2022 be-
roende på hur coronapandemin utvecklas, parallellt med att fortsatt övergripande utredning pågår. 

  

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 fortgår enligt plan och två idéer har 
tagits fram för vidare projektarbete under 2021. 

Inom hävstången "Inköp och upphandling av hållbara livsmedel" innebär Vallentunas idé att in-
köp till offentlig måltid kan ske via en annan väg, än den traditionella upphandlingen enligt lagen 
om offentlig upphandling. Upphandling och inköp är en nyckelfaktor för att skolmåltiden ska inne-
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hålla hållbara livsmedel och bidra till ett hållbart livsmedelssystem. Vallentuna kommuns idé är att 
prova dynamiskt inköpssystem som öppnar upp för mindre, lokala producenter och innovativa 
start-up-företag att sälja sina produkter, tjänster och starta samarbeten med kommunen. Idén ska 
testas under 2021 för att se om det fungerar att offentlig måltid gör inköp på detta sätt. Fokus för 
kommunens inköp är hållbara livsmedel samt att knyta inköpen till det pedagogiska uppdraget. 

Inom hävstången "Skolmåltidens koppling till det pedagogiska uppdraget" kommer Vallentunas 
ide med arbetsnamnet Riskful food att testas. Genom att använda skolmåltiden, köket och måltids-
miljön som pedagogiska verktyg där både kök och pedagoger samarbetar kan barn och unga lära sig 
mer om hållbar mat samtidigt som det skapas mer engagemang och kunskap om måltiden och livs-
medelssystemet. Med Riskful food-konceptet vill kommunen skapa mystik och locka fram intresset 
hos eleverna, utmana bilden av vad som är "farlig mat" och få matgästen att utmana sig själv att 
våga smaka. Med mystik och en genomtänkt pedagogik förväntas konceptet ge matgästen förståelse 
för vad som är hållbar mat och vad som egentligen är farligt/riskfyllt. 

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 pro-
jektet som förväntas sprida information om natur och friluftsliv och bidra till att uppfylla flera av 
kommunens miljömål. 
Projektet förväntas även möjliggöra praktisk tillämpning av den kompetensutveckling i friluftsliv 
och utomhuspedagogik som kommunens fritidspersonal genomgår i det pågående projektet "Natur-
pedagogik på Vallentunas fritids", vilket ger elever ökade möjligheter att under skoltid utöva fri-
luftsliv 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 kart-
läggning av skolskogar, framtagande av pedagogiskt material, förslag till lektionsupplägg samt eta-
blering av ”base camps” med tillhörande material. 

Indikator Utfall perioden Utfall 2020 Utfall 2019 

 Matsvinn i skolkök (kg)  651 ny  

 Andel lokala, svenska livsmedel i livs-
medelsinköp till offentliga måltiden  

35,9 % ny  

Skolmatens klimatpåverkan (kg 
CO2e)** 

2,0 1,6 ny 

Indikator Utfall perioden Utfall 2019/2020 Utfall 2018/2019 

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

85 %  
(69-98 %) 

81 %  
(43-100 %) 

80 % 

Grad av god psykisk hälsa (0-100) ele-
ver årskurs 9 (pojke/flicka) Stock-
holmsenkäten* 

* 
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 erbjudits hälsobesök 
i årskurs 4 och 8 

99,7 % ny  



Barn- och ungdomsnämnden, Delårsrapport januari-augusti 2021 9(47) 

* Stockholmsenkäten genomförs vartannat år, jämna år och redovisar senast tillgängliga utfall 
** Skolmatens klimatpåverkan redovisas i form av koldioxidutsläpp per kilogram inköpta livsmedel 

Nämndens mål: Barn- och ungdomsnämnden är en attraktiv arbetsgivare som rekryte-

rar, 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 kän-
ner att arbetet är meningsfullt. Skolforskning visar betydelsen av personalens kompetens och att 
kunniga och engagerade rektorer, förskollärare, lärare, fritidspedagoger och barnskötare gör skill-
nad 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 lång-
siktig 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 ut-
vecklas för att skapa ett långsiktigt hållbart arbetsliv för medarbetare och främja trivsel, engage-
mang 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 peri-
oden och att målet kommer att uppnås för helåret. Nämndens aktiva arbetsmiljöarbete och insatser 
för att vara en attraktiv arbetsgivare, och attrahera och behålla kompetens har fortsatt under peri-
oden. Pågående utbildningssatsningar riktat mot personal i fritidshemmen följer utsatt plan och 
förväntas leda till ökad behörighet och kvalitet i undervisningen för barn i kommunens fritidshem. 

Nyckeltal för behörighet rapporteras in under november till SCB. Utfall för 2020 finns nu tillgäng-
ligt efter att Skolverket återigen får publicera statistik. De utbildningssatsningar som genomförs ger 
än så länge inte någon direkt påverkan på andel personal med pedagogisk högskoleexamen i verk-
samheten då utbildningarna inte är slutförda och ännu inte resulterat i examen för deltagarna. De 
första deltagarna i utbildningen tar examen under början av 2022. Nyckeltal för fritidshemmet 
identifierar trots det en viss ökning av personal med pedagogisk högskoleexamen. Även för lärare i 
förskolan och grundskolan visar indikatorerna på en viss ökning från föregående år. 

Den medarbetarenkät som genomfördes under våren 2021 visar på en fortsatt positiv utveckling 
gällande hållbart medarbetarindex både i förskola och skola samt och en hög andel medarbetare 
inom barn- och ungdomsnämnden upplever att deras arbete är meningsfullt. 

Under 2021 har barn- och ungdomsnämnden fortsatt sträva efter en god samverkan med verksam-
heten för att lyckas med målsättningen att hålla förskola och skola öppna för barn och elever och 
samtidigt skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö. Barn- och ungdomsförvaltningen tillsam-
mans med verksamheten har under 2021 fortsatt följa frånvaro hos medarbetare och barn i verk-
samheten för att vid behov snabbt kunna sätta in insatser som krävs och skapa en hållbarhet för 
både kommunens invånare och medarbetare i verksamheten. Nyckeltal för medarbetares sjukfrån-
varo visar på ett förbättrat resultat jämfört med föregående år och nivån för perioden ligger lik-
nande den för 2019. 

Personalomsättningen i förskola och skola visar på en minskning i jämförelse föregående år och är 
för perioden i samma nivå som för 2019. Omsättningen ökade något från perioden januari - april 
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vilket är en naturlig utveckling då byte av tjänster inom förskola och skola är vanligt inför nytt läsår. 
Periodens utfall visar på en positiv trend som möjliggör att bibehålla kompetens och stabilitet i 
verksamheterna men behöver bevakas då coronapandemin kan ha påverkat medarbetares inställ-
ning till att byta arbete vilket kan få effekter kommande läsår. 

  

Insatser för kompetensförsörjning och kompetensutveckling 

De fortbildningsinsatser som barn- och ungdomsnämnden startade 2019 för att förse tillsvidarean-
ställda med barnskötarkompetens och erbjuda intresserade en treårig utbildning till fritidshemlä-
rare, går nu in på sitt tredje och sista läsår. Tio medarbetare är sedan tidigare anmälda till fritids-
hemslärarutbildning vid Södertörns högskola parallellt med sitt arbete inom Vallentuna kommun. 
Under läsår 2019-2020 utexaminerades 23 nya barnskötare och läsåret 2020-2021 14 stycken. Yt-
terligare 19 medarbetare påbörjar sin utbildning till barnskötare och till hösten. 

Fortbildningsinsatserna beslutades utifrån den kartläggning av utbildningsnivå på medarbetare i 
kommunen fritidshem som genomfördes 2019. Kartläggningen visade att endast 42 av 132 medar-
betare hade relevant utbildning för sin tjänst och en kompetensutvecklingsplan togs fram för att 
under tre läsår erbjuda utbildning för medarbetare och på så sätt öka kompetensen i fritidshemmet. 

Barnskötarutbildningen har upplevts som krävande av våra tidigare deltagare, som oftast saknar 
studievana, och därför har upplägget anpassats under insatsens gång. De som klarat av utbildningen 
upplever att de fått en annan förståelse och ett ökat engagemang för sitt uppdrag. Förutsättningarna 
för att leva upp till läroplanens uppdrag har därmed ökat. 

Flera andra inplanerade utbildningsinsatser för fritidshemmets personal har fått en korrigerad tids-
plan på grund av pandemin, men de är planerade att genomföras under läsåret 2021-2022. 

Från augusti 2020 krävs lägst barnskötarutbildning för att få en tillsvidareanställning inom barn- 
och ungdomsnämndens kommunala verksamheter. Från augusti 2022 blir lägst barnskötarutbild-
ning även ett krav för redan anställda i Vallentuna kommun för att få behålla en tillsvidaretjänst. 
Dessa beslut är en följd av de höjda kraven i skollag och läroplan. 

  

Indikator Utfall perioden Utfall 2020 Utfall 2019 

 Andelen förskollärare i kommunala 
förskolan med pedagogisk högskoleex-
amen  

* 35 % 34 % 

 Andel lärare i kommunala grundskolan 
med pedagogisk högskoleexamen  

* 81,2 % 80,9 % 

 Andel lärare i grundsärskolan med 
pedagogisk högskoleexamen  

* 57 % 61,9 % 

 Andel medarbetare i kommunala 
fritidshemmet med pedagogisk hög-
skoleexamen  

* 18 % 17 % 

Andel skolledare som genomgått eller 
startat rektorsutbildning 

88 %** ny  

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

M: 4,4 % 
K: 8,2 % 

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

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

 Personalomsättning årligen, tillsvida-
reanställda medarbetare  

7,5 % 14,5 % 15,8 % 

 Medarbetarengagemang (HME) för-
skola totalindex (medelvärdesindex 0-
100)  

84  83   75  

 Medarbetarengagemang (HME) 84  82   82  
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grundskola totalindex (medelvärdesin-
dex 0-100)  

 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”  

85 % 83 % 81 % 

 Andel medarbetare som instämmer i 
påståendet “Mitt arbete känns me-
ningsfullt”  

96 % 95 % 94 % 

* Statistik för indikatorn finns inte tillgänglig för perioden utan redovisas i verksamhetsberättelsen 
**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 rö-
relse framåt, där idéer kan födas och växa. 

Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska bedriva kostnadsef-

fektiv verksamhet av hög kvalitet. 

Måluppfyllelse utfall period 

 Mål i fas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 
 

Sammanfattande bedömningsgrund och målanalys 

Barn- och ungdomsnämnden bedömer att utvecklingsarbetet mot målet är i fas för perioden och att 
målet kommer att uppnås på helår. 

Under 2021 har barn- och ungdomsnämndens verksamheter lagt stort fokus på utveckling av det 
systematiska kvalitetsarbetet i förskola och skola i syfte att genom förbättringsarbete öka undervis-
ningskvaliteten och därmed barn och elevers förutsättningar för lärande och i förlängningen deras 
valmöjligheter i framtiden. 

Den samlade måluppfyllelsen och meritvärdet för elever som avslutar grundskolan i kommunens 
grundskolor, har över tid en ökande trendkurva, och det preliminära meritvärdet för de kommunala 
grundskolornas årskurs 9 visar på en fortsatt positiv utveckling jämfört med föregående år. Enkät-
undersökningar som vårdnadshavare och elever i verksamheten genomfört visar på en positiv ut-
veckling gällande hur kvaliteten i förskola och skola upplevs i kommunen. 

Det närvarofrämjande arbetssätt som implementerats och syftar till att elever med frånvaro tidigt 
identifieras har påverkats av coronapandemin som lett till en ökad frånvaro men frånvaron sjunker 
fortsatt för varje termin sedan pandemins start. Förbättringsåtgärder med fokus på att utveckla en 
systematik i verksamheterna gällande att tidigt identifiera behov av utveckling både gällande när-
varo och studieresultat och sätta in rätt insatser pågår och fortsätter under 2021. 

Genom deltagande i Flerstämmig undervisning i förskolan (Fundif) har de kommunala förskolorna i 
Vallentuna kommun arbetat med att utveckla undervisningen i förskolan och på så sätt öka kvali-
teten i den verksamhet som barn och vårdnadshavare erbjuds i Vallentunas kommunala förskolor. 
Det fortsatta förbättringsarbetet fokuserar på att ta fram kvalitetsindikatorer för vad kvalitet i för-
skolan innebär för att skapa ännu bättre förutsättningar för likvärdig förskoleverksamhet och ett 
systematiskt kvalitetsarbete som ger goda möjligheter till förbättringsarbete. 
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Barn- och ungdomsnämnden har under 2021 med medel från skolmiljarden kompenserat skolorna 
för den extra kostnad som uppstod i och med nya läraravtalet. Fördelningen av statsbidraget syftar 
till att stärka skolornas möjlighet att bibehålla befintlig kompetens och personal i organisationen 
trots ökade kostnader under innevarande budgetår. 

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

Under 2021 har införandet av en vikarieenhet kopplat till förskolorna med en samordnande funkt-
ion och stödjande system som förenklat arbetet och minskat kostnader för vikarier i förskolans 
verksamhet utvärderats och utvecklats. Insatsen har lett till minskat administrativt arbete för skol-
ledare och pedagogisk personal i förskolan, vilka istället kan fokusera på undervisningsuppdraget. 
Hösten 2021 har bemanningsenheten utökats så att även grundskoleverksamheter kan ta del av 
bemanningsenhetens stöd med att tillsätta, anställa och introducera vikarier. Planen är att stödet 
ska omfatta alla verksamheter inom förvaltningen när implementeringsarbetet är klart. 

Genom effektivt lokalnyttjande i kommunen exempelvis genom minskad lokalyta för barn- och 
ungdomsförvaltningen, öppna förskolans flytt in i kommunala fastigheter, nämndsövergripande 
samverkan med kultur- och fritidsnämnden kring lokaler för bibliotek och fritidsverksamhet i be-
fintliga skollokaler samt omorganisering av tillagnings- och mottagningskök för förskolorna, bidrar 
barn- och ungdomsnämnden till att säkerställa att kommunens lokalresurser används på ett kvalita-
tivt och kostnadseffektivt sätt. 

Pågående effektiviseringsarbeten med vikarieenhet, lokaleffektivisering, kostorganisation i försko-
lan och effektivisering av städ i verksamhetens lokaler förväntas minska kostnader och genom om-
fördelning av frigjorda resurser till kärnverksamheten, öka kvaliteten i förskola och skola. 

Nämndens mål: Skolnärvaron i Vallentunas kommunala grund- och grundsärskola ska 

öka och andelen elever med problematisk frånvaro ska minska 

Måluppfyllelse utfall perioden 

 Mål i fas 

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 pro-
blematisk 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 utvärde-
ras och utvecklas i verksamheterna.   
Alla barn och elever ska också känna sig sedda och veta att de är saknade om de inte närvarar i verk-
samheten. Hur väl elever trivs i skolan har betydelse för närvaron, likaså hur tillgänglig utbildning-
en är. Elevhälsans främjande och förebyggande arbete i skolan ska fortsätta stärkas och kompeten-
sen och arbetet med att förebygga problematisk skolfrånvaro i Vallentunas kommunala skolor ska 
öka. 

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund 

Andelen elever med mycket hög frånvaro har fortsatt att sjunka under vårterminen 2021 i jämfö-
relse med både höstterminen 2020 och vårterminen 2020. 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 
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säkerligen av att elever stannat hemma vida minsta symptom. 

I jämförelse mellan höstterminen 2020 och vårterminen 2021 har frånvaron på ett övergripande 
plan stigit i grupperna om 0-10 procent och 30 procent eller mer frånvaro. I grupperna 10-20 pro-
cent och 20-30 procent frånvaro har andelen istället sjunkit något. 
Uppföljningen av skolfrånvaro visar på skillnader mellan skolenheterna där vissa skolenheter har en 
sjunkande frånvaro i samtliga grupper och andra skolenheter har en ökad frånvaro i vissa grupper. 
Eftersom det finns skillnader mellan skolenheterna sker uppföljningen alltid på enhetsnivå. På så 
sätt kan de åtgärder som behöver vidtas anpassas efter skolenhetens unika behov och förutsättning-
ar. 

  

Stödjande insatser för närvarofrämjande arbete 

Implementeringsarbetet, av Riktlinjer för barns rätt till utbildning -skolpliktsbevakning och skol-
frånvaro och tillhörande kommungemensamma rutiner för närvarofrämjande arbete i grund- och 
grundsärskola som barn- och ungdomsnämnden antog i slutet av 2020, följdes 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 gällande hur rutinerna följes i praktiken vilket även synliggörs i 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. En djupare analys 
av överensstämmelsen mellan frånvaro och startade utredningar visar dock att överensstämmelsen 
är högre för den statistiska frånvarogruppen, total frånvaro över 30 procent. En förklaring till resul-
tatet kan vara att coronapandemin med rekommendationen att stanna hemma vid minsta symptom 
kan ha resulterat i att en stor andel av elever med frånvaro i tidigt skede bedömts inte behöva en 
startad utredning utan redan vid första enkla kartläggningen bedömts ha orsaker till frånvaron som 
inte var oroväckande. 

Åtgärder vidtas fortsatt under hösten 2021 för att säkerställa att arbetssättet implementeras och blir 
en del av det systematiska kvalitetsarbetet och närvarofrämjande arbetet både ute verksamheten 
och på huvudmannanivå. 

Indikator Utfall perioden Utfall 2019/2020 

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

VT-21: 10,9 %  
HT-20: 12,7 % 

VT-20: 16,0 %  
HT-19: 5,3 % 

Andel elever i kommunala grund- och grundsärskolan med 
uppstartad utredning av frånvaro** 

2,5 % ny 

* 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 förut-

sättningar 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 utbild-
ningsväsendet. 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 
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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 ut-
vecklas, 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  hel-
hetssyn 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 dokumente-
ras.  
Särskilt behöver barns och elevers individuella förutsättningar uppmärksammas i övergångar mel-
lan 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 

Barn- och ungdomsnämnden bedömer att pågående utvecklingsarbete mot målet är i fas med peri-
oden. Resultatet av måluppfyllelse och meritvärde visar på en ökning i kunskapsresultaten generellt 
sett, men också en fortsatt ökad variationsbredd. Barn- och ungdomsförvaltningen har ett flertal 
pågående aktiviteter för att utveckla kvalitetsarbetet på alla nivåer, på enhets,- verksamhets- och 
huvudmannanivå. Syftet är att öka resultaten och skapa förutsättningar för en större likvärdighet 
för barn och elever. Pågående insatser för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet förväntas ge 
fortsatt effekt på ökat lärande i undervisningen under läsåret 2021 - 2022 och nämnden bedömer 
att målet uppnås för helåret. 

Det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 har ökat för tredje terminen i rad enligt det preliminära 
resultatet. Sedan vårterminen 2019 har genomsnittet ökat från 231 till årets 239,3. Samtliga skolen-
heter höjer sitt egna genomsnitt i årskurs 9 med undantag för de särskilda undervisningsgrupperna 
som har ett lägre genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 för vårterminen 2021 i jämförelse med vår-
terminen 2020. 

Den obligatoriskt anordnade lovskolan, för elever i årskurs 8 och 9 som riskerade att inte bli behö-
riga till ett nationellt yrkesprogram, organiserades för 2021 lokalt på skolenheterna istället för som 
tidigare år på en centralt bestämd skola. Skolinspektionen genomförde under perioden en gransk-
ning av den obligatoriskt anordnade lovskolan vilket inte visade på några avvikelser för Vallentuna 
kommun och inte heller lämnade några rekommendationer för förbättringar. Årets lovskola resulte-
rade i en stor resultatförbättring jämfört med tidigare år framför allt på enskilda skolenheter. För 
elever på Rosendalsskolan fick lovskolan en positiv effekt i form av 16 upplästa betyg fördelat på nio 
elever. Utvärdering av lovskolan kommer att göras under hösten för att kunna dra slutsatser framåt 
vilka orsaker som legat till grund för resultatet. 

Måluppfyllelsen i årskurs 6 för vårterminen 2021 har ökat från 75,9 procent till 80,7 procent enligt 
det preliminära resultatet. Måluppfyllelsen i årskurs 9 ligger kvar på 83 procent för andra terminen 
i rad på övergripande nivå. Mellan skolenheterna skiljer det sig något åt där vissa enheter förbättrat 
sitt resultat medan några har tappat något. 

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. Arbe-
tet är pågående och implementering av kvalitetsindikatorerna startar under hösten 2021 och utfall 
för indikatorerna redovisas i slutet av året. 

Det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas på alla nivåer i organisationen genom att verksamhets- 
och kvalitetsdialogerna knyts samman. I verksamhetsdialogen mellan barn- och ungdomsförvalt-
ning och rektor lyfts problem, guldkorn och utvecklingsmöjligheter inom den enskilda skolans eller 
förskolområdets verksamhet, vilka sedan lyfts i kvalitetsdialogen, som förs mellan alla rektorer och 
förvaltningsledning. På så sätt tydliggörs kopplingen mellan vad och hur i det systematiska kvali-
tetsarbetet och utvecklingsprocessen sätts i fokus, samtidigt som ett kollegialt lärande sker. Med de 
nationella målen som bas utkristalliseras nya utvecklingsområden, vilka ligger till grund för nästa 
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års verksamhetsplan och läsårsplaner. 
Arbetet inom Samverkan för bästa skola går in på sin sista termin. Det är ett treårigt projekt i regi 
av Skolverket och där Uppsala Universitet kommer ut till de medverkande skolorna eller försko-
lorna och ger handledning i systematiskt kvalitetsarbete. Huvudmannen har flera parallella insatser 
med handledning igång; för förvaltningsledningen, det centrala elevhälsoarbetet, förskolans rekto-
rer samt för Bällstabergsskolans och Karbyskolans ledningsgrupper. 

Det specialpedagogiska nätverkets arbete intensifieras till hösten och riktar fokus mot de övergri-
pande utvecklingsfokus som beslutats i barn- och ungdomsnämndens verksamhetsplan i syfte att 
öka likvärdigheten, utveckla förutsättningar för tillgängligt lärande och förflytta fokus från åtgärd-
ande till förebyggande och främjande elevhälsoarbete. 

Kommungemensamma processer för samarbetet mellan förskola och skola vid barnets övergång till 
förskoleklass har tagits fram och de kommer att implementeras under läsåret 2021-2022. Proces-
serna ska skapa goda förutsättningar för alla barn som börjar skolan. I arbetet ingår också gemen-
samma processer för arbetet med språk- lås- och skrivutveckling, där aktiviteter som Före Born-
holms modellen, bildstödstjänsten Widgit Online och gemensamma föreläsningar inom språkut-
veckling erbjuds till alla förskolor och skolor inom kommunen. Under sommaren har sommarjobb-
ande ungdomar för andra året i rad fungerat som läsinspiratörer på fritidshem och förskola. 

Specialkostansökningarna ses över. Det har under de senaste tio åren uppkommit ett ökat tryck på 
skolköken vad gäller behov hos matgästerna av alternativ mat än den ordinarie skollunchen. Beho-
ven uppfattas inte endast kopplade till medicinska skäl. För att skapa likvärdighet, säkerställa att 
rätt barn får rätt mat, att tillgängliga resurser utnyttjas till rätt ändamål och att kärnuppdraget ut-
förs, finns behov av att ta fram en modell för sambedömning av specialkostansökningarna mellan 
skola, elevhälsa och skolkök. Under läsåret 2020-2021 har sambedömning testats på några skolor 
och arbetet med att implementera en gemensam modell för alla fortsätter under läsåret 2021-2022. 

De genomförda utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser som barn- och ungdomsnämnden 
genomfört under 2021 bidrar till att säkra kompetens i verksamheten och skapa ökade förutsätt-
ningar för undervisningskvalitet vilket ger barn och elever i kommunen en ökad möjlighet till lä-
rande och utveckling och förberedelse för nästa steg i utbildningskedjan. 

Indikator Utfall perioden Utfall 2019/2020 

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

* 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 sko-
lor)  

*** *** 

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

*** *** 

 Andel elever i kommunala grundskolan årskurs 6 som upp-
nått kunskapskraven i alla ämnen (variationsbredd skolor)  

80,7 % **  
(0-93 %) 

75,9 %  
(11-89 %) 

 Andel elever i kommunala grundskolan årskurs 9 som upp-
nått kunskapskraven i alla ämnen (variationsbredd skolor)  

82,9 % **  
(25-100 %) 

81,5 %  
(14-96 %) 

 Genomsnittligt meritvärde för kommunala grundskolan 
årskurs 9 (variationsbredd skolor)  

239,3**  
(80-270,8) 

236  
(127-259) 

 Andel elever kommunala grundskolan årskurs 9 med behö-
righet till ett nationellt program i gymnasieskolan (variat-
ionsbredd skolor)  

88 % ** 
(60-100 %) 

88 %  
(67-97 %) 

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

98 % 
(95-100 %) 

93 %  
(86-100 %) 

 Andel positiva svar kommunala grundskolan elever åk 6 på 93 % 89 %  
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frågan “Lärarna hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det” 
(variationsbredd skolor)  

(75-100 %) (85-100 %) 

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

94 % 
(88-100 %) 

76 %  
(65-100 %) 

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

95 % 
(82-100 %) 

94 %  
(62-100 %) 

 Andel positiva svar vårdnadshavare kommunal förskola, “Jag 
kan rekommendera mitt barns förskola”  

91 % 
(79-100 %) 

93 % 

Indikator Utfall perioden Utfall 2020 

 Kostnad/barn i förskola hemkommun  * 137 651 

 Kostnad/elev grundskola hemkommun  * 109 669 

* Statistik finns inte tillgängligt för perioden, nyckeltal redovisas för helår i verksamhetsberättelsen 
** Statistiken är hämtad från kommunens egna betygssystem och visar preliminärt utfall för vårterminen 2021 och kan 
komma att ändras när officiellt resultat publiceras i slutet av året. 
*** Nationella proven genomfördes inte med nationell inrapportering 2020 eller 2021 på grund av coronapandemi 

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, skap-
as ett Vallentuna där människor kan leva nära allt. 

Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska erbjuda god service 

och möjligheter till inflytande. 

Måluppfyllelse utfall period 

 Mål i fas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 
 

Sammanfattande bedömningsgrund och målanalys 

Genom sitt arbete med att förtydliga och se över de riktlinjer och rutiner som styr vilken kommunal 
service barn, elever och vårdnadshavare inom nämndens verksamhetsområden erbjuds, säkerställs 
likabehandling och tillgänglighet till information för kommunens invånare. Arbetet med att digitali-
sera ansökningar och anmälningar till kommunen för invånare eller samverkansaktörer som är ett 
fokus för barn- och ungdomsnämnden förväntas leda till förenklad och förtydligad ansökningspro-
cess för invånare och samverkansaktörer, effektivare administration för kommunen samt effektivare 
kommunikation och handläggning av ärenden. 

Under perioden har nämnden påbörjat arbetet med att utveckla processen för hur synpunkter och 
klagomål som inkommer till kommunen hanteras. Syftet med förbättringsarbetet är att säkerställa 
att skapa en tydlig och tillgänglig gång kring hur invånare i kommunen kan lämna synpunkter på 
nämndens verksamheter, att inkomna ärenden hanteras likvärdigt och skyndsamt med tydlig åter-
koppling till klagomålslämnaren. Genom att stärka strukturen kring att inkomna synpunkter och 
klagomål är en naturlig del av kommunens systematiska förbättringsarbete ökar även invånares 
inflytande och delaktighet i verksamheten. 

Under coronapandemin har nya digitala mötesformer för samverkan mellan skola - hem utvecklats 
till följd av gällande restriktioner. Digitala föräldramöten, utvecklingssamtal har ökat förutsättning-
ar för vårdnadshavare att delta och därmed kunna vara delaktiga i olika frågor gällande verksam-
heterna. Barn- och ungdomsnämnden fortsätter under 2021 att utveckla de digitala arbetssätten för 
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att kunna fånga upp de positiva effekter som uppstått med digitala forum och se hur det kan använ-
das även efter restriktionerna lättat så att den ökade tillgängligheten kvarstår där det kan ske utan 
att andra kvalitetsperspektiv försämras. 

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 Vallen-
tunas landsbygd. 

Barn- och ungdomsnämnden genomför ett antal prioriterade utvecklingsarbeten för att öka upplevd 
delaktighet hos elever och vårdnadshavare i nämndens verksamheter vilket är ett uppsatt mål i 
barn- och ungdomsnämndens verksamhetsplan. Resultat från undersökningar i förskola och skola 
visar att upplevd delaktighet ökar i verksamheterna. Insatser som globala elevrådet och elevers del-
tagande i kommunens övergripande projekt bidrar till ökad elevdelaktighet i samhällsfrågor. Ande-
len elever och vårdnadshavare i skolan som upplever att de har delaktighet och inflytande i under-
visningen är dock som helhet fortfarande lågt och nämnden vidtar åtgärder för att upplevd delak-
tighet i undervisningen ska fortsätta öka. Barn- och ungdomsnämndens mål är specifikt kopplat till 
undervisningens utformande och innehåll vilket är reglerat i läroplan och den samlade bedömning-
en är att nämndens arbete som helhet med insatser för ökad tillgänglighet och service för invånare, 
föreningar och företag bidrar till att uppnå kommunens mål. 

  

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 likabe-
handling av och tillgänglighet för allmänheten. Samtliga riktlinjer kopplade till barn- och ungdoms-
nämndens verksamheter finns på Vallentuna kommuns hemsida. Under perioden har revidering av 
riktlinjer skett utifrån behov som identifierades under 2020. Tillgängliggörandet av och kommuni-
kationen kring dessa bedömer barn- och ungdomsförvaltningen har varit god. Det finns förutsätt-
ningar 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 pro-
cessen, 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 revi-
dering 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 Vallen-
tuna. Enligt barnkonventionen som är lag sedan 2020, ska barnets bästa alltid beaktas i beslutsfat-
tande 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 ele-
vers 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 vårdnadsha-
vare ska uppleva reell delaktighet i utbildningen. En tillgänglig lärmiljö, anpassad till barn och ele-
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vers 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 kun-
skaper 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 
olika roller, är grundläggande för att kunna ge barn och elever bästa tänkbara utbildning. Ett ut-
vecklat intresse för utbildningen samt positiva förväntningar på både barn, medarbetare och vård-
nadshavare visar tydligt för barnen att förskolan och skolan är viktig. Brukarenkäter och en väl fun-
gerande 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. Den brukarenkät som genomfördes under början av 2021 visade på en positiv ut-
veckling gällande elevers upplevelse av delaktighet men resultatet som helhet är fortfarande lågt och 
är lägre än genomsnittligt resultat för de kommuner som deltar i enkätundersökningen.  Barn och 
elevers delaktighet och inflytande i undervisningen är ett fortsatt utvecklingsområde för nämnden 
och en fråga som förskola, grund- och grundsärskolan behöver arbeta med genom fortsatt utveckl-
ing av forum för barns och elevers delaktighet, exempelvis klassråd och elevråd och att planeringen 
av undervisningen i förskolan och skolan utgår från barnens intressen och utforskande. Området är 
prioriterat i läsårsplanerna 2021-2022 för både förskola och skola. 

Barn- och ungdomsförvaltningen har identifierat ett behov av att stärka strukturer och processer för 
barnkonsekvensanalyser som en naturlig del i förändringsarbete både på övergripande nivå som på 
lokal nivå och arbete kring detta planeras starta under hösten 2021. 

Åtgärd vidtas även för att säkerställa att dokumentation sker kring elever och vårdnadshavares del-
aktighet i framtagande av åtgärdsprogram och utformning av särskilt stöd. Genomförd internkon-
troll under augusti 2021 identifierade ett behov av att göra justeringar i hur delaktighet i processen 
säkerställs och dokumenteras och åtgärder görs under hösten 2021 vilket beräknas få effekt under 
slutet av året. 

Som en effekt av coronapandemin har verksamheten utvecklat olika former av digitala mötesformer 
för samverkan mellan skola-hem. Det systematiska kvalitetsarbetet har identifierat att exempelvis 
digitala föräldramöten och utvecklingssamtal har ökat förutsättningar för vårdnadshavare att delta 
och därmed kunna vara delaktiga i samverkan med skolan. Arbete pågår för att fånga upp de posi-
tiva effekter som uppstått med digitala forum och se hur det kan användas även efter restriktioner-
na lättat. 

Det globala elevrådet är en av förvaltningens stödjande insatser för att främja barn, elevers och 
vårdnadshavares delaktighet. Engagemanget från eleverna i globala elevrådet har varit stort under 
perioden. Insatsens mål med ökat elevinflytande och delaktighet samt att öka elevernas förståelse 
för den demokratiska processen har delvis uppnåtts och arbetet fortsätter under resterande året för 
att utveckla former för samverkan med de lokala elevråden ytterligare. Globala elevrådet har arbetat 
med frågor kring klimat och miljö och elevernas synpunkter har drivit flera av kommunens olika 
miljösatsningar framåt, exempelvis ”Ett nytt recept för skolmåltider” där globala elevrådet samlat in 
idéer och synpunkter från eleverna i sina skolor. 

En översyn av tillgängligheten för barn- och ungdomsnämndens klagomålshantering har visat på 
ett behov av åtgärder inom området. Barn- och ungdomsförvaltningen har påbörjat att utveckla 
synpunkts- och klagomålsprocessen för att säkerställa att ärendena hanteras likvärdigt och skynd-
samt med tydlig återkoppling till klagomålslämnaren. Klagomålshanteringen ska ingå som en natur-
lig del i det systematiska kvalitetsarbetet på förskolorna och skolorna. Arbetet med klagomålshante-
ringen sker enligt plan. Ett första steg under 2021 har varit att formulera svarsmallar för motta-
gande och avslut av inkomna klagomål. Ytterligare förbättringar planeras genom funktionsbrevlåda 
och tydligare information på hemsida för att öka tillgängligheten. 

Indikator Utfall perioden Utfall 2019/2020 

 Forum för föräldrasamverkan i form av skolsamråd och för-
äldrasamråd organiseras varje termin i kommunala förskolan 

* ny 
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och skolan  

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

52 % ny 

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

82 %  
(40-100 %) 

83 %  
(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 %  
(52-100 %) 

88 %  
(63-100 %) 

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

61 %  
(26-83 %) 

57 %  
(34-100 %) 

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

51 %  
(35-76 %) 

50 %  
(27-64 %) 

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

44 %  
(34-56 %) 

36 %  
(26-56 %) 

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

70 %  
(47-100 %) 

71 %  
(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 %  
(40-94 %) 

81 %  
(69-100%) 

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

43 %  
(14-64 %) 

41 %  
(29-57 %) 

* Nyckeltalet ingår i det systematiska kvalitetsarbetets tematiska tertial Samverkan och Övergångar som genomförs vid 
slutet av året och redovisas i verksamhetsberättelsen. 

Vision: Innovation 

I Vallentuna uppmuntras idéer, åsikter, nyfikenhet och lärande. Alla bidrar till att öka attraktions-
kraften 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 förut-

sättningar 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, lokalt för-
enings- 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 
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skolmåltiden bidrar nämnden till kommunens arbete mot de globala hållbarhetsmålen Agenda 
2030. 

Genom barn- och ungdomsnämndens samarbete med lärosäten både i geografisk närhet, exempel-
vis Stockholm och Uppsala universitet och andra lärosäten med lärarutbildning, kring verksamhets-
förlagd utbildning (VFU) positionerar Vallentuna som en attraktiv samverkanspart. Trots fortsatt 
coronapandemi under 2021 har barn- och ungdomsnämnden bidragit till att över 73 studenter från 
tio lärosäten har kunnat genomföra sin VFU i kommunens förskolor och skolor. Vallentuna kom-
mun har även genom tillsättning av en kommundoktorand, som under perioden genomför sitt första 
år på doktorandutbildningen, stärkt banden mellan Stockholms Universitet och kommunen och lett 
till att ett samarbete mellan universitet och kommun nu initierats. Doktorandtjänsten stärker kopp-
lingen mellan pedagogisk praktik och forskning för svenska som andraspråk, vilket bidrar till ut-
veckling 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 livsmedelsför-
sörjning 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 

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 sam-
arbete med lärosäten och forskning, både nationellt och internationellt, bidrar till utveckling av 
undervisningen på vetenskaplig grund. En god samverkan med lärarutbildningar och förutsättning-
ar för lärare att handleda lärarstudenter möjliggör kompetensutveckling för anställda pedagoger i 
verksamheten. Genom att skapa, stärka och utveckla samarbete med lärosäten och lärarutbildning-
ar 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 peri-
oden och uppnås för helår. Coronapandemin har tvingat fram anpassningar och förändringar i ar-
betssätt men flertalet samarbeten har kunnat genomföras utan större påverkan på förväntat utfall 
och inarbetade samarbeten och arbetssätt har goda förutsättningar för att återupptas när coro-
napandemin förhoppningsvis avtar under läsåret 2021-2022. Under hösten kommer även ett sam-
arbete mellan Ung Företagsamhet och de kommunala grundskolorna samt Vallentuna kommuns 
näringslivsstrateg initieras. 
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Nämndens deltagande i Samverkan för bästa skola har kunnat genomföras enligt plan och ett upp-
startat samarbete mellan Vallentuna kommun och Stockholms universitet kopplat till kommunens 
kommundoktorand bidrar till att stärka undervisning på vetenskaplig grund och på så sätt höja 
kvaliteten i utbildningen vilket ger eleverna ökade möjligheter till lärande. 

  

Stödjande insatser för samverkan med lärosäten, föreningar och näringsliv 

Under våren 2021 var PRAO för elever i grund- och grundsärskola skolförlagd på grund av coro-
napandemin och rådande restriktioner. Detta påverkade elevernas möjligheter att möta arbetslivet 
och kommunens samverkan med näringslivet och föreningar. Under hösten 2021 planerar verk-
samheterna att kunna fatta beslut huruvida det är möjligt att kunna återuppta PRAO ute på arbets-
platser under läsåret. 

Under läsåret 2021-2022 planeras de internationella samarbetena kunna återupptas och arbete 
pågår för att utöka antalet skolor i kommunen som ingår i internationella samarbeten och utbyten. 
Arbetet kommer dock att behöva följa utvecklingen kring coronapandemin och planen kan behöva 
förändras beroende på hur läget ser ut. 

Vallentuna kommun har under våren 2021 fortsatt tagit emot VFU-studenter trots att pandemin har 
skapat utmaningar för att ta in externa personer i verksamheterna och att undervisningen i hög grad 
bedrivits i digital form. Under våren 2021 har kommunen tagit emot 73 studenter från tio olika läro-
säten vilket innebär ytterligare 18 studenter och ett lärosäte jämfört med hösten 2020. 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. 

Utveckling av VFU-strategi för Vallentuna kommun på grund av förändrade förutsättningar 

Ett forum för samarbete kring VFU frågor har etablerats med övriga Nordostkommuner med konti-
nuerliga möten och erfarenhetsutbyte. En ny gemensam VFU-strategi är tänkt att på sikt leda fram 
till ökat samarbete mellan Vallentuna kommun och de lärosäten som finns i regionen samt Uppsala 
universitet. 
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. Det 
har skett förändringar för både Stockholms universitet och Uppsala Universitet som påverkar Val-
lentuna kommuns arbete med VFU. Vallentuna kommun står än så länge utanför både Stockholms 
universitets organisation med kluster och Uppsala universitets modell med partnerskolor och barn- 
och ungdomsförvaltningen har därför initierat ett arbete med en VFU-strategi för att förebygga 
minskad samverkan kring VFU. VFU-strategin har också som syfte att utveckla former för samar-
bete med andra lärosäten framförallt kring VFU för studenter som läser på distans. 

Indikator Utfall perioden Utfall 2019/2020 

 VFU, antal lärosäten för lärarutbildning i samverkan med 
Vallentuna kommun  

VT-21: 10 
(HT-20: 9) 

ny 

 Antal studenter per läsår som genomför sin VFU i Vallentuna 
kommun  

VT-21:73 
(HT-20: 55) 

ny 

 Andel praoplatser utanför Vallentunas kommunala verksam-
het  

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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* Nyckeltalet ingår i det systematiska kvalitetsarbetets tematiska tertial Samverkan och Övergångar som genomförs vid 
slutet av året och redovisas i verksamhetsberättelsen. 
** 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 lika-
behandling och åtgärda och förebygga kränkande behandling. 

En översyn och revidering av arbetssätt för samverkan inom ramen för Tryggare Vallentuna har lett 
för utvecklade former för hur uppföljning av trygghetsläge ska kunna säkerställas och utvecklas. 
Samverkan har initierats med brandkår men har inte kunnat genomföras på grund av de begräns-
ningar coronapandemin inneburit och plan har tagits fram för att starta upp samverkan senare un-
der året, beroende på det rådande läget. 

Barn- och ungdomsnämnden bidrar till beredskap och att trygga livsmedelsförsörjningen för kom-
munen vid en extraordinär händelse. Under sommaren 2021 höll kommunen ett krisberedskapsla-
ger av livsmedel för att vara beredd på oväntade händelser. Lagret som har en kapacitet att hålla i 2-
14 dagar, innehöll livsmedel som kan förvaras i rumstemperatur och som kan konsumeras utan el 
och vatten. Användandet av krislagret ger kunskap till kökspersonal i kommunen som, om en extra 
ordinär händelse skulle inträffa, då är bekanta med produkterna och kan hantera dem. Under hös-
ten planeras en krisberedskapsövning genomföras för att stärka kommunens beredskap att värna 
om kommunen och dess invånare vid extraordinära händelser. 

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 är 
att målet uppnås för helåret. 

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, jämställd-
het 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 perso-
nal 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 skyl-
dighet 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 förutsätt-
ningar 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 kvali-
tetsarbetet 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 ut-
vecklingsarbete mot målet är i fas med perioden och att målet uppnås för helåret. Den enkätunder-
sökning som genomfördes under våren 2021 visar att upplevd trygghet i förskola och skola är fort-
satt hög och har ökat sedan föregående år. Resultatet pekar även på att verksamhetens trygghetsar-
bete skapar förutsättningar för trygga arbetsmiljöer i förskola och skola och är implementerat i den 
nya strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet. Förskolor och skolor i Vallentuna följer inför 
varje läsår upp och reviderar sin "Plan för att främja likabehandling och motverka diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling" som ett led i det förebyggande och främjande barn- och 
elevhälsoarbetet. Arbete med att öka barn och elevers delaktighet i den processen kommer fortsätta 
under läsåret 2021-2022. 

Inför läsåret 2021-2022 har det säkerställts att ordningsregler tas fram på alla skolenheter och 
kommuniceras med elever och vårdnadshavare som ett led i arbetet med att förbättra studiero. Ge-
nom digitalisering av processer för disciplinära åtgärder ökar tillgänglighet och stöd för rektor att 
vid behov vidta åtgärder för att säkerställa trygghet och studiero i kommunens skolor och ger sam-
tidigt barn- och ungdomsnämnden goda förutsättningar att följa upp processen i det övergripande 
systematiska kvalitetsarbetet. Fritidshemmen stöder det förebyggande arbetet genom särskilt ar-
rangerade rastaktiviteter och kompetensutveckling inom området är inplanerad till höstlovet. 

Ett nytt stödmaterial för disciplinära åtgärder för lärare och rektorer har tagits fram för att säker-
ställa en tillgänglig, likvärdig och rättssäker process. Förvaltningen har tidigare haft stödmaterialet 
för skollagens olika disciplinära åtgärder i blankettform. Under vårterminen har stödmaterialet 
bearbetats digitalt och från höstterminens start dokumenteras alla disciplinära beslut i den digitala 
elevakten i DF Respons, det system som används för dokumentation av skolans elevhälsoarbete. 

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 %  
(64-99 %) 

89 %  
(78-100 %) 

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

96 %  
(93-100 %) 

81 %  
(67-88 %) 

 Andel elever skolkommun som upplever studiero, åk 6 (vari- 77 %  74 %  
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ationsbredd skolor)  (43-96 %) (56-86 %) 

 Andel elever skolkommun som upplever studiero, åk 8 (vari-
ationsbredd skolor)  

79 %  
(74-92 %) 

65 %  
(53-84 %) 

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

90 %  
(75-94 %) 

74 %  
(42-89 %) 

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

85 %  
(63-100 %) 

69 %  
(45-100 %) 

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

75 %  
(67-91 %) 

55 %  
(38-100 %) 

 Kommunala förskolorna utvärderar och reviderar inför varje 
läsår plan för att främja likabehandling och motverka diskri-
minering, trakasserier och kränkande behandling  

Ja ny 

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

Ja ny 

Vision: Nav 

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

Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun bidrar aktivt till en väx-

ande storstadsregion. 

Måluppfyllelse utfall period 

 Mål i fas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 
 

Sammanfattande bedömningsgrund och målanalys 

Nämndens samlade bedömning är att pågående utvecklingsarbete är i fas för perioden och att målet 
kommer att uppfyllas för helåret. 

En god skol- och förskoleverksamhet bidrar till att Vallentuna kommun är attraktiv, tillgänglig och 
utvecklande för de som bor eller vill flytta till kommunen. Genom ett aktivt lokalförsörjningsarbete 
där befolkningsprognoser och planerad bebyggelse bevakas för att säkerställa rätt kapacitet och 
tillgång till förskola och skola för kommunens invånare bidrar barn- och ungdomsnämnden till att 
möjliggöra en hållbar befolkningsökning i kommunen. 

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 at-
traktiva tjänster har också möjlighet att locka fler att arbeta i kommunens skolverksamhet. 

Genom att säkerställa att de utvecklingssatsningar som genomförs i nämndens verksamheter, ex-
empelvis 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 
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moderna språk möjliggör både innovativa arbetssätt och funktionella och klimatsmarta alternativ 
till att resor för elever och lärare inom kommunen och ökar tillgång till behöriga lärare och en 
undervisning med hög kvalitet. Det digitala distansarbetet, både för elever inom nämndens verk-
samheter 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 effektiva arbetsplatser kan utformas. 

Nämndens mål: Barn- och ungdomsnämnden i samverkan med verksamheterna ut-

vecklar 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 de-
ras utveckling till ansvarskännande människor som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och sam-
hällslivet. 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 möj-
ligheter 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 peri-
oden och att målet kommer uppnås för helåret. Coronapandemin har tvingat fram en snabb digital 
utveckling då delar av skolans verksamhet och medarbetargrupper under 2020 och 2021 periodvis 
fått ställa om till digitalt arbete och distansundervisning. Uppföljning av distansundervisningen som 
gjordes under våren 2021 visar att beredskapen i skolorna upplevdes hög och att den digitala under-
visningen har kunnat bedrivas som planerat. De förändrade förutsättningarna har skapat vissa ut-
maningar 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. 

Den digitala utvecklingen har möjliggjort nya digitala mötesformer som ökat tillgänglighet för vård-
nadshavare att exempelvis delta på föräldramöten, utvecklingssamtal eller andra samverkansforum 
mellan hem och skola. Även för medarbetare inom barn- och ungdomsnämndens olika verksamhet-
er har digitala arbetsformer ökat möjlighet till effektivt arbete och att minska på resor mellan möten 
och arbetsplatser. 

Barn- och ungdomsnämnden inför digitaliserad fjärrundervisning av ämnet modersmål från och 
med höstterminen 2021. Omorganiseringen ger en mer kostnadseffektiv organisation med större 
undervisningsgrupper per lärare. Då all undervisning förläggs till efter skoltid kan eleverna vara 
delaktiga i det sociala sammanhanget under skoldagen. Den nya undervisningsformen har förbe-
retts med fortbildning av modersmålslärarna, genom både Skolverkets webbkurs och föreläsningar 
arrangerade av kommuner med erfarenhet av fjärrundervisning. Statsbidrag har används till att 
köpa in digitala verktyg och egna hörlurar till modersmålseleverna och -lärarna. Den digitaliserade 
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fjärrundervisningen har väckt stort intresse bland arbetssökande och andelen legitimerade mo-
dersmålslärare ökar från 29 till 79 procent inför höstterminen. 

Inför hösten 2021 har statsbidrag använts för att stödja de verksamheter med en lägre täthet digi-
tala verktyg samt att säkerställa tillgången till digitala verktyg för modersmålselever i och med digi-
taliseringen av modersmålsundervisningen. Syftet är att öka likvärdigheten och förutsättningen att 
arbete med digitalisering i undervisningen. Statsbidrag har även riktats mot kompetensutveckling i 
digital undervisning och ett IT-stöd för modersmålsenheten för att säkerställa att digitaliseringen av 
modersmålsundervisningen ska ha goda förutsättningar att hålla en hög kvalitet på undervisningen. 

Arbetet med att digitalisera olika processer för ökad tillgänglighet och service har fortsatt under 
2021. Under våren digitaliserades tre olika processer, ansökan om tilläggsbelopp, anmälan om från-
varo till hemkommun samt anmälan om matlåda vid stängning av skollokaler kopplat till coro-
napandemin. Inför läsår 2021-2022 har stödmaterial för disciplinära åtgärder digitaliserats vilket 
ökar tillgängligheten till materialet för rektorer och ger möjlighet till en mer likvärdig hantering 
mellan skolenheter och ut mot elever och vårdnadshavare. Under hösten 2021 startar en inventering 
av de kvarvarande pappersblanketter som finns inom barn- och ungdomsnämndens verksamhets-
område för att ta fram en plan och prioritering för fortsatt arbete. 

Läsåret 2020-2021 skapades en centralt placerad bemanningsenhet för att stötta tillsättningen av 
vikarier till förskolan. Till höstterminen 2021 har bemanningsenheten utökats så att även grundsko-
leverksamheter kan ta del av bemanningsenhetens stöd med att tillsätta, anställa och introducera 
vikarier. Tanken är att stödet ska omfatta alla verksamheter inom förvaltningen när implemente-
ringsarbetet är klart. 

Indikator Utfall perioden Utfall 2019/2020 

 Täthet digitala verktyg i förskolan (antal barn/verktyg)  0,21  0,19  

 Täthet digitala verktyg grundskola (antal elever/verktyg)  0,71**  0,67  

 Rektorn redogör och exemplifierar i sitt systematiska kvali-
tetsarbete för hur verksamhetens pedagogiska arbete ut-
vecklats 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 

* Statistik finns inte tillgänglig för perioden och redovisas i verksamhetsberättelsen 
** Avser digitala verktyget iPad som är registrerat i barn- och ungdomsförvaltningens centrala system. Utöver de centralt 
registrerade digitala verktygen arbetar flertalet skolenheter även med andra digitala verktyg som Cromebooks eller bär-
bara datorer som registreras lokalt på enheten. Det gör att tillgången till digitala verktyg för elever i grundskolan är 
högre än nyckeltalet visar. 
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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 

75 % 76 % 63 %  

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 verksam-
heten. 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 före-
gående år. Det gäller för både elever och 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 
studiero har förbättrats ytterligare under 2021 jämfört med tidigare år. Undantaget är vårdnadsha-
vare i årskurs 6 där resultatet har sjunkit något. Studiero har varit ett identifierat utvecklingsom-
råde för de kommunala grundskolorna och under läsåren 2019-2020 och 2020-2021 har verksam-
heterna systematiskt arbetat vidare med förankring av tydliga ordningsregler hos elever och vård-
nadshavare. 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 resul-
taten 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. 

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. En-
käterna besvaras med en fyrgradig skala och i redovisningen anges andelen som instämmer i påstå-
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endet (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 trygg-
het 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 

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

Diagram: Andel elever årskurs 8 som instämmer i påståenden om skolans trygghetsarbete. Vallen-
tuna 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 skol-
arbetet 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 variationsbred-
den 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). 
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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 ge-
nomsnittet 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  2 009 2 056 2 057 

Antal elever årskurs 4-6  1 395 1 339 1 335 

Antal elever årskurs 7-9  1 208 1 214 1 216 

Nått målen i alla ämnen åk 6, andel elever  81 % ** 77 % 79 % 

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

 * 80 % 80 % 

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

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

 * 84 % 84 % 

Genomsnittligt meritvärde i åk 9, 17 äm-
nen 

 239,3 ** 237,6 239 

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

 * 240,8 239 

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

 *** *** 87 % 
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Prognos 

2021 
Utfall 

perioden 
Helår 2020 

Helår 
2019 

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 yr-
kesprogram i åk 9 

 88 %** 87 % 90 % 

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

 * 89 % 91 % 

Andel behöriga till gymnasieskolan este-
tiskt program i åk 9 

 88 %** 87 % 89 % 

Andel behöriga till gymnasieskolan eko-
nomi-, humanistiska och samhällsveten-
skaps program i åk 9 

 86 %** 86 % 88 % 

Andel behöriga till gymnasieskolan natur-
vetenskapligt och tekniskt program i åk 9 

 85 %** 85 % 86 % 

Personaltäthet förskolor, barn per årsar-
betare 

 * 5,4 5,9 

Andel årsarbetare i förskolan med förs-
kollärarexamen 

 * 25 % 24 % 

Personaltäthet grundskola, elever per 
heltidstjänst 

 * 13,2 13,7 

Andel lärare i grundskolan med pedago-
gisk högskoleexamen 

 * 78 % 79 % 

Personaltäthet fritidshemmen, elever per 
heltidstjänst 

 * 26,3 26 

Andel årsarbetare i fritidshemmen med 
pedagogisk högskoleutbildning 

 * 17 % 16 % 

* Statistik finns ej tillgängligt för perioden 
** Statistiken gäller endast kommunala skolorna då tillgång till skolkommunens samlade resultat inte finns tillgängligt än. 
Utfall för perioden gäller resultat för vårterminen 2021 
*** Nationella ämnesproven genomfördes 2020 och 2021 inte i årskurs 6 och 9 på grund av coronapandemin 

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 ele-
vens folkbokföringskommun. 

Befolkningsprognos och lokaler 

Befolkningen förväntas årligen öka med mellan 124 till 971 personer de närmaste tio åren. År 2031 
förväntas kommunens befolkning att uppgå till drygt 40 083 invånare, jämfört med 34 119 invånare 
våren 2020. Inom samma tidsperiod beräknas antalet skolelever mellan 6 och 15 år öka från cirka 
5196 elever år 2020 till 5390 elever år 2031. Antalet förskolebarn mellan 1 och 5 år förväntas öka 
från ca 2 139 till 2536 barn inom samma tidsperiod. 

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

Lokalförändringar och skolorganisation från höstterminen 2021 

Den blygsamma befolkningsökningen på ca 194 personer i skolålder inom en tioårsperiod innebär 
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ett behov av att anpassa lokalyta efter antalet i elever i kommunens grundskolor. Barn- och ung-
domsförvaltningen har därför tillsammans med verksamheterna påbörjat ett arbete för att möjlig-
göra ett effektivt lokalutnyttjande. Vilket innebär att förändringar i lokalvolym har påbörjats för 
Kårstaskolan, Karlslundsskolan, Rosendalsskolan/Olympiaskolan och Gustav Vasaskolan under 
2021. 

Terminsbetyg våren 2021 

Denna statistik avser endast kommunala grundskolor och hämtas ur barn- och ungdomsförvalt-
ningens verksamhetssystem. Det finns ingen officiell statistik för vårterminen, därför saknas resul-
tat för hela lägeskommunen. I tabellen nedan ses en sammanfattning av resultaten för vårterminen 
2021 med resultat för vårterminen 2020 inom parentes för jämförelse. 

Tabell: Preliminärt resultat för kommunala grundskolor i Vallentuna kommun, vårterminen 2021 

  Antal elever 
Genomsnittligt merit-
värde vt 2021 (vt 2020) 

Andelen som uppnått 
kunskapskraven i alla 
ämnen vt 2021 (vt 
2020) 

Åk 6 331 230,8 (220,8) 80,7 % (76 %) 

Åk 7 282 213,8 (222,8) 69,9 % (77 %) 

Åk 8 277 230,5 (219,8) 76,9 % (74 %) 

Åk 9 280 239,3 (235,6) 82,9 % (83 %) 

Källa: Vallentuna kommuns verksamhetssystem 

Det genomsnittliga meritvärdet för årskurs 6, 8 och 9 är högre än föregående år och andelen som 
uppnått kunskapskraven har ökat. I årskurs 7 har både meritvärdet och andelen som uppnått kun-
skapskraven i alla ämnen sjunkit något. 

Tabell: Andel godkända betyg i kärnämnen för kommunala grundskolor i Vallentuna kommun, 
vårterminen 2021 

  
Svenska/svenska som 
andraspråk 

Matematik Engelska 

Åk 6 92 % 92 % 95 % 

Åk 7 89 % 87 % 89 % 

Åk 8 92 % 88 % 93 % 

Åk 9 97 % 94 % 97 % 

Källa: Vallentuna kommuns verksamhetssystem 

I jämförelse med höstterminen så har andelen godkända betyg i kärnämnena ökat i samtliga ämnen 
för årskurs 6 och 9. I årskurs 7 har det ökat något i engelska men minskat något i både 
svenska/svenska som andraspråk och matematik. I årskurs 8 har det ökat i svenska/svenska som 
andraspråk men minskat i matematik. 

Tabell: Ämnesbetyg kommunala grundskolor i Vallentuna kommun, vårterminen 2021 

  Flest höga betyg (A+B) 
Flest underkända betyg (F + streck 
+ anpassad studiegång) 

Åk 6 
Moderna språk, Engelska, Idrott och 

hälsa 
Matematik, Idrott och hälsa, Geografi 

Åk 7 Slöjd, Moderna språk, Bild Matematik, Kemi, Engelska 

Åk 8 Slöjd, Engelska, Idrott och hälsa, Bild Matematik, Kemi, Biologi 
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  Flest höga betyg (A+B) 
Flest underkända betyg (F + streck 
+ anpassad studiegång) 

Åk 9 
Slöjd, Hem- och konsumentkunskap, 

Engelska 
Matematik, Biologi, Kemi, Hem- och 

konsumentkunskap 

Källa: Vallentuna kommuns verksamhetssystem 

De ämnen med flest höga betyg var under vårterminen 2021 moderna språk, engelska och slöjd. 
Matematik fortsätter vara ett av de ämnen där flest elever inte når hela vägen upp till godkänt betyg. 

Personalstatistik 

Statistik gällande personal i verksamheten samlas årligen in under hösten och publiceras nästkom-
mande vår av skolverket. Statistiken nedan redovisas på heltidstjänster och inte på antalet an-
ställda. Exempelvis motsvarar två personer som arbetar 50 procent en heltidstjänst. 

Personal i förskola 

Diagram: Andel heltidstjänster med förskollärarexamen i Vallentuna kommun, Stockholms län 
samt riket 2014-2020 

 

Källa: Skolverket 

Sedan 2014 har andelen heltidstjänster med förskollärarexamen i Vallentuna kommun ökat något 
fram till 2020. Däremot ligger fortfarande genomsnittet i både riket och Stockholms län högre. 

Diagram: Andel heltidstjänster med förskollärarexamen i Vallentuna kommun uppdelat på kom-
munal och fristående regi 2015-2020 
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Källa: Skolverket 

Sedan 2014 har andelen heltidstjänster med förskollärarexamen i kommunal regi ökat från 28 pro-
cent till dagens 33 procent. Hos fristående aktörer har det ökat med en procentenhet sedan 2014 
från 20 procent till dagens 21 procent. 

Personal i grundskola 

Diagram: Andel lärare med pedagogisk examen i Vallentuna kommun, Stockholms län och totalt i 
riket, läsåren 2014/2015 - 2019/2020 

 

Källa: Skolverket 

Andelen lärare med pedagogisk examen i Vallentuna kommun har legat på en relativt stabil nivå 
sedan 2014 med små variationer över tid. Trenden visar dock att andelen lärare med pedagogisk 
examen är högre i riket och för 2020 landar på samma nivå i Stockholms län som i Vallentuna 
kommun. 
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Diagram: Andel lärare med pedagogisk examen i Vallentuna kommun uppdelat på kommunal och 
fristående huvudman, läsåren 2014/2015-2019/2020 

 

Källa: Skolverket 

Andelen lärare med pedagogisk examen i Vallentuna kommun uppdelat på huvudman visar att sko-
lenheter i kommunal regi har högre andel lärare med pedagogisk examen än de med fristående regi. 
Medan de kommunala skolorna legat på en relativt stabil nivå gjorde de fristående aktörerna ett 
stort lyft mellan 2014 och 2016, från 49 procent till 77 procent. Från 2017 och framåt har dock ande-
len lärare med pedagogisk examen hos skolor med fristående regi sjunkit och ligger på 65,2 procent 
för 2020. 

Personal i fritidshem 

Diagram: Andel heltidstjänster i fritidshemmen med pedagogisk högskoleexamen i Vallentuna 
kommun, Stockholms län och totalt i riket 2014-2020 
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Källa: Skolverket 

Sedan 2018 har Vallentuna kommun höjt andelen heltidstjänster i fritidshem med pedagogisk hög-
skoleexamen. Däremot ligger Vallentuna kommun fortfarande långt under genomsnittet för både 
riket och Stockholms län. 

Miljö 

  
Prognos 

2021 
Utfall 

perioden 
Helår 2020 

Helår 
2019 

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

Analys och kommentar 

För perioden, januari till augusti 2021, ligger utfallet av andelen inköpta livsmedel som är ekolo-
giska under helårsresultaten för både 2019 och 2020. Utfallet ligger även något under föregående 
års utfall för samma period som då låg på 25,5 procent. Sedan 2018 har resultatet sjunkit från 30 
procent. 

Utifrån Vallentuna kommuns måltidspolicy, som beslutades 2019, ska inköp av livsmedel sträva 
mot livsmedel med låg klimat- och miljöpåverkan samt med god djurhållning. Det gör att inköp i 
verksamheterna under 2021 och 2020 har fokuserat på och prioriterat inköp av säsongsbetonade, 
svenska och lokalt producerade livsmedel. De nya prioriteringarna har påverkat inköp av ekologiska 
livsmedel då det i inköpsprocesserna har skett en växling från ekologiska varor till svenskt och lokalt 
producerade livsmedel som inte alltid samtidigt är ekologiska. Både lokalt producerade och ekolo-
giska livsmedel är oftast dyrare än andra varor vilket skapar behov av prioriteringar vid inköp uti-
från ett ekonomiskt hållbart perspektiv. 

Ekologiska livsmedel har påverkan på miljöaspekter som till exempel biologisk mångfald, rena hav 
och sjöar, öppna landskap samt god djurhållning. Ekologiskt är dock inte alltid synonymt med låg 
klimatpåverkan utifrån mängden koldioxidutsläpp, något som är ett mål för nämnden. För att 
sträva mot målet att minska direkt klimatpåverkan genom att sänka livsmedels koldioxidutsläpp 
kan därför lokalt och svenskt eller val av varugrupp livsmedel istället för ekologiskt ge bättre effekt 
på utsläppen. Barn- och ungdomsförvaltningen rekommenderar utifrån riktningen i måltidspolicyn 
och nämndens miljömål att styrkortet från 2022 växlar över till att följa upp livsmedlens koldioxid-
utsläpp och matsvinn istället för andelen ekologiska livsmedel. 
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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 coro-
napandemin. 

Sammanfattning 

Mnkr 
Sparande i 
eget kapi-

tal 

Budget 
2021 

Avvikelse 
prognos 

2021 

Avvikelse 
2020 

Avvikelse 
2019 

Barn- och ungdomsnämndens 
ram 

 132,5 2,0 2,4 6,1 

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

Skolpeng  675,0 8,0 5,0 -1,2 

      

Åtgärder inom ordinarie verksamhet för ekonomi i balans 

Verksamhet Beskrivning av åtgärd 
Prognos 
effekt, 
mnkr 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Kommentar 

Kostnader eller intäktsbortfall till följd av coronapandemin 

Verksamhet Beskrivning av insats Utfall Prognos 
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Totalt utfall och prognos för nämnden   

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 nettokost-
nader 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 
september 2021. Finns en viss osäkerhet hur sjuktalen utvecklar sig under hösten och hur staten i 
sådana lägen kompenserar hela, delar eller inga kostnader. 

Driftredovisning nämndens verksamheter 

Verk-
samhet 
(mnkr) 

Budget 
2021 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2021 
Avvi-
kelse 

Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2020 

TOTALT          

K -156,8 -94,5 60 % -155,3 1,5 -163,1 -108,0 66 % -169,4 

I 
21,1 13,1 62 % 21,6 0,5 14,8 15,0 101 

% 
23,5 

N -135,7 -81,5 60 % -133,7 2,0 -148,3 -93,0 63 % -145,9 

Nämnd och förvaltning     

K -12,1 -1,8 15 % -10,1 2,0 -9,6 -0,9 10 % -1,4 

I 0 0  0 0 0 0  0 

N -12,1 -1,8 15 % -10,1 2,0 -9,6 -0,9 10 % -1,4 

Resursfördelning  

K -103,3 -67,9 66 % -103,3 0 -112,1 -73,8 66 % -120,1 

I 1,0 0,8 80 % 1,0 0 1,0 1,0 97 % 1,7 

N -102,3 -67,1 66 % -102,3 0 -111,1 -72,8 66 % -118,4 

Förvaltningsutveckling  

K -25,7 -16,1 62 % -25,7 0 -15,2 -14,8 97 % -23,0 

I 
15,2 10,1 67 % 15,2 0 7,0 9,3 133 

% 
13,8 

N -10,5 -5,9 56 % -10,5 0 -8,2 -5,4 67 % -9,2 

Förvaltningskostnader  

K -10,8 -7,0 65 % -11,3 -0,5 -19,4 -13,2 68 % -17,1 

I 0 0,5  0,5 0,5 0 0,2  0,9 

N -10,8 -6,6 61 % -10,8 0 -19,4 -13,0 67 % -16,2 

Väsbygården  

K -4,8 -1,7 35 % -4,8 0 -6,8 -5,3 78 % -7,8 

I 4,8 1,6 33 % 4,8 0 6,8 4,5 66 % 7,2 

N 0 -0,1  0 0 0 -0,8  -0,7 
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Verk-
samhet 
(mnkr) 

Budget 
2021 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2021 
Avvi-
kelse 

Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2020 

K = kostnad, I = intäkt, N = netto. Driftredovisningen redovisas i miljontals kronor med en decimal. Sum-
man av delarna och totalen kan skilja sig åt. Det beror på beloppsavrundningar. 

Analys och kommentar 

Ramen prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr. 

Nämnd och förvaltning innehåller förvaltningens oförutsedda medel, specifika satsningar samt 
kostnader kopplat till arvoden. Barn- och ungdomsförvaltningens bedömning är att alla reserver 
inte kommer behöver nyttjas. Dock finns en del sparat för oförutsedda händelser. Prognosen för 
ansvaret är ett överskott om 2,0 mnkr. 

Inom resursfördelning ingår förvaltningens resursfördelningsmodell, det vill säga lokaliseringser-
sättning, skolskjuts, inkluderingsersättning, tilläggsbelopp och strukturersättning. Inkluderingser-
sättningen 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. Strukturer-
sättning är en resursfördelning som har till uppgift att kompensera för olika socioekonomiska förut-
sättningar. För att fördela strukturersättningen använder Vallentuna kommun i likhet med flera 
andra kommuner Skolverkets analysverktyg SALSA (Skolverkets Arbetsverktyg för LokalaSam-
bandsAnalyser). 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 lokali-
serade utanför den centrala tätorten, för närvarande tre stycken. Detta stöd kompenserar för in-
täktsminskningen 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. 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. Prognosen är en budget i balans. 

Under ansvaret förvaltningsutveckling finns den centrala förvaltningens personalkostnader samt 
administrationsorganisationens lönekostnader. Prognos på budget i balans. 

Verksamheten Väsbygården utgörs av köksverksamheten på äldreboendet Väsbygården. Verksam-
heten har socialförvaltningen som kund och säljer portioner direkt till förvaltningen som fakturerar 
slutkund. Verksamheten ska ha ett pris per portion som matchar självkostnaderna. 

BUN resultatenheter 

Mnkr 
Sparande 

i eget 
kapital 

Budget 
2021 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 
avvikelse 

Budget 
2020 

Bokfört 
perioden 

% 
Bokslut 

2020 

TOTALT     

K  -618,2 -408,0 66 % 0 -573,9 -400,0 70 % -604,5 

I  618,2 407,5 66 % 0 573,9 397,2 69 % 611,1 

N 4,0 0 -0,5  0 0 -2,9  6,6 

621 Norra förskoleområdet     

K  -22,3 -11,5 52 % 0 -22,1 -14,5 66 % -21,3 

I  22,3 11,2 50 % 0 22,1 15,2 69 % 22,2 
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Mnkr 
Sparande 

i eget 
kapital 

Budget 
2021 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 
avvikelse 

Budget 
2020 

Bokfört 
perioden 

% 
Bokslut 

2020 

N  0 -0,3  0 0 0,7  0,9 

622 Centrala förskoleområdet     

K  -22,1 -14,6 66 % 0 -21,5 -15,2 71 % -21,9 

I  22,1 14,7 66 % 0 21,5 14,9 69 % 22,3 

N  0 0,1  0 0 -0,3  0,4 

623 Östra förskoleområdet     

K  -21,2 -13,6 64 % 0 -20,4 -13,5 66 % -20,1 

I  21,2 13,5 64 % 0 20,4 13,9 68 % 20,7 

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

624 Fjärde förskoleområdet     

K  -16,0 -8,2 51 % 0 -16,5 -12,1 73 % -17,1 

I  16,0 7,8 49 % 0 16,5 11,5 70 % 16,4 

N  0 -0,3  0 0 -0,6  -0,8 

634 Skolchef     

K  -19,9 -5,2 26 % 0 -0,9 -12,0  -16,6 

I  19,9 8,4 42 % 0 0,9 7,4  16,6 

N  0 3,2  0 0 -4,6  0,0 

636 Kostchef     

K  -39,5 -27,0 68 % 0 -40,4 -25,6 63 % -39,9 

I  39,5 28,7 72 % 0 40,4 27,3 67 % 39,9 

N  0 1,6  0 0 1,7  0,0 

639 Bällstabergsskolan     

K  -52,5 -34,7 66 % 0 -48,4 -34,0 70 % -50,6 

I  52,5 34,6 66 % 0 48,4 32,9 68 % 50,3 

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

640 Rosendalsskolan     

K  -79,6 -53,9 68 % 0 -80,7 -53,5 66 % -80,2 

I  79,6 52,6 66 % 0 80,7 53,6 66 % 81,0 

N  0 -1,3  0 0 0,2  0,8 

641 Gustav Vasaskolan     

K  -30,0 -22,5 75 % 0 -30,0 -20,6 69 % -30,3 

I  30,0 22,7 76 % 0 30,0 19,3 64 % 29,9 

N  0 0,2  0 0 -1,3  -0,4 

643 Karlslundsskolan     

K  -52,9 -33,2 63 % 0,5 -25,9 -19,2 74 % -34,5 

I  52,9 33,5 63 % 0 25,9 21,5 83 % 39,4 

N  0 0,3  0,5 0 2,3  4,9 

644 Karbyskolan     



Barn- och ungdomsnämnden, Delårsrapport januari-augusti 2021 41(47) 

Mnkr 
Sparande 

i eget 
kapital 

Budget 
2021 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 
avvikelse 

Budget 
2020 

Bokfört 
perioden 

% 
Bokslut 

2020 

K  -27,7 -24,4 88 % 0 -34,7 -24,5 70 % -36,1 

I  27,7 21,4 77 % 0 34,7 23,2 67 % 33,8 

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

646 Kårstaskolan     

K  -13,8 -10,5 76 % -0,5 -14,2 -10,1 71 % -14,7 

I  13,8 9,9 72 % 0 14,2 9,4 66 % 14,0 

N  0 -0,5  -0,5 0 -0,7  -0,8 

647 Lovisedalsskolan     

K  -71,7 -46,1 64 % 0 -67,4 -45,3 67 % -68,2 

I  71,7 47,4 66 % 0 67,4 45,6 68 % 69,4 

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

648 Hagaskolan     

K  -91,0 -60,5 66 % 0 -83,1 -57,5 69 % -86,9 

I  91,0 61,7 68 % 0 83,1 55,4 67 % 85,9 

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

649 SU-grupp     

K  -14,5 -9,9 68 % 0 -14,6 -10,3 71 % -14,9 

I  14,5 9,5 66 % 0 14,6 9,6 66 % 15,0 

N  0 -0,3  0 0 -0,7  0,1 

650 Lokalenhet     

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

I  0 0  0 0 0  0 

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

652 Barn- och elevhälsan     

K  -13,3 -10,8 81 % 0 -16,7 -11,1 66 % -16,4 

I  13,3 11,3 85 % 0 16,7 11,4 68 % 16,6 

N  0 0,5  0 0 0,3  0,2 

653 Integration och SYV     

K  -11,1 -7,2 65 % 0 -14,6 -8,7 60 % -13,4 

I  11,1 5,5 50 % 0 14,6 9,0 62 % 13,2 

N  0 -1,7  0 0 0,3  -0,2 

658 Olympiaskolan     

K  -19,0 -13,2 69 % 0 -21,8 -14,6 67 % -21,3 

I  19,0 13,0 69 % 0 21,8 16,0 73 % 24,3 

N  0 -0,1  0 0 1,5  3,0 

* K = kostnad, I = intäkt, N = netto 
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Kommentarer till avvikelse BUN resultatenheter 

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

Karbyskolan genomgår 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 eko-
nomi 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. 

Förskolorna i Vallentuna kommun har från 1 juli 2021 en ny organisation som delvis består av 
renodlade områden med förskolor samt förskolor tillsammans med grundskolor bildar ett rektors-
område. Det är för tidigt att ekonomiskt analysera omorganisationen och redogörelse görs i nämn-
dens verksamhetsberättelse efter årets slut. Dock ser förvaltningen att de grundskolor som efter 1 
juli har en tillhörande förskola utgör en större organisation med ett ökat samarbete som positiv 
bieffekt. Förskolorna prognostiserar en budget i balans vid årets slut. 

Lovisedalsskolan har ett positivt utfall för perioden och har trots det lyckats rekrytera ytterligare en 
biträdande rektor som kommer stärka skolledningen och gynna eleverna. Lovisedalsskolan har väl-
fyllda lokaler och bra delningstal, vilket till största del påverkar verksamhetens ekonomi. Prognosen 
är en budget i balans. 

Karlslundskolan har ett positivt utfall för perioden och förväntas lämna tillbaka 0,5 mnkr vid årets 
slut. Sammanslagningen som tidigare gjorts visar fortfarande på goda ekonomiska möjligheter för 
rektor att hantera. Sammantaget har resultatenheterna utmaningar kring lärarbristen och den efter-
följande 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 lokal-
kostnadsmässiga utmaningarna och kompenserar helt enkelt skolor med stora lokaler och få elever. 

Skolpeng 

Mn
kr 

Budget 
2021 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 

2021 
Avvi-
kelse 

Budget 
2020 

Bokfört 
perioden 

% 
Bokslut 

2020 

TO
TA
LT 

         

K -756,8 -495,4 66 % -748,8 8,0 -737,2 -492,0 67 % -731,6 

I 81,8 54,6 67 % 81,8 0 82,7 55,0 67 % 82,2 

N -675,0 -440,8 65 % -667,0 8,0 -654,5 -437,0 67 % -649,5 

Förskola      

K -238,7 -158,1 66 % -238,7 0 -247,7 -162,1 65 % -235,5 

I 11,6 7,5 65 % 11,6 0 13,0 8,1 62 % 11,5 

N -227,1 -150,6 66 % -227,1 0 -234,7 -154,0 66 % -224,0 

Pedagogisk omsorg      

K -2,2 -1,5 67 % -2,2 0 -2,3 -1,4 60 % -2,1 

I 0,1 0,1 88 % 0,1 0 0,1 0,1 60 % 0,1 

N -2,1 -1,4 66 % -2,1 0 -2,2 -1,3 61 % -1,9 

Grundskola      

K -391,6 -255,9 65 % -383,6 8,0 -362,1 -247,1 68 % -369,9 

I 12,8 9,1 71 % 12,8 0 11,9 8,1 68 % 12,5 

N -378,8 -246,7 65 % -370,8 8,0 -350,2 -239,0 68 % -357,4 
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Mn
kr 

Budget 
2021 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 

2021 
Avvi-
kelse 

Budget 
2020 

Bokfört 
perioden 

% 
Bokslut 

2020 

Förskoleklass / 6-åringar      

K -37,2 -25,2 68 % -37,2 0 -38,6 -25,2 65 % -37,9 

I 0,7 0,6 83 % 0,7 0 0,8 0,6 71 % 1,0 

N -36,5 -24,6 68 % -36,5 0 -37,9 -24,6 65 % -36,9 

Fritidshem      

K -86,4 -54,2 63 % -86,4 0 -85,0 -55,5 65 % -85,1 

I 2,0 1,6 81 % 2,0 0 2,0 1,6 81 % 2,6 

N -84,4 -52,6 62 % -84,4 0 -83,0 -53,8 65 % -82,6 

Statsbidrag      

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

I 10,4 6,9 67 % 10,4 0 10,6 7,1 67 % 10,6 

N 10,4 6,9 67 % 10,4 0 10,6 7,1 67 % 10,6 

Föräldraavgifter      

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

I 44,0 28,7 65 % 44,0 0 44,1 29,5 67 % 43,8 

N 44,0 28,7 65 % 44,0 0 44,1 29,5 67 % 43,8 

Omsorg obekväm arbetstid      

K -0,6 -0,5 78 % -0,6 0 -1,5 -0,9 57 % -1,1 

I 0,1 0,0 68 % 0,1 0 0,2 0,1 47 % 0,2 

N -0,5 -0,4 79 % -0,5 0 -1,3 -0,8 58 % -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 bar-
nen 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 8,0 mnkr. Överskottet beror 
på färre elever än budget, och då främst inom grundskoleverksamheten. 

Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning, årligt anslag (mnkr) 

Projekt 
Budget 

2021 
Bokfört 

perioden 
% 

Prognos 
2021 

Avvi-
kelse 
mot 

budget 

Totalt (tkr) 6,0 1,7 28 % 6,0 0,0 

Årligt anslag 6,0 1,7 28 % 6,0 0,0 
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Projekt 
Budget 

2021 
Bokfört 

perioden 
% 

Prognos 
2021 

Avvi-
kelse 
mot 

budget 

      

      

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 Rosen-
dalsskolan Norras storkök när äldreomsorgens matproduktion flyttar in. 

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

Under resterande del av året planeras investeringsanslaget att användas till bland annat Gustav 
Vasaskolan, Olympiaskolan och Karlslundsskolan. Dessa verksamheter minskar sina verksamhets-
lokaler och anpassningar behöver göras för att lokalerna ska bli tillfredställande. 

Investeringsredovisning, fleråriga projekt (mnkr) 

Projekt 2021 Totalt, projekt 
Klart 
år 

 Budget Utfall Prognos Budget Utfall Prognos  

Totalt (mnkr) 73,6 2,5 7,8 983,1 405,5 927,3  

Hagaskolan 52,8 0,2 0,4 439,1 381,4 383,3 2020 

Skola Kristineberg 
Södra 

0,0 0,0 0,0 400,0 1,3 400,0 2027 

Förskola Kristineberg 
Norra 

0,5 0,0 0,0 55,0 0,1 55,0 2024 

Lokal vid Bällstabergs-
skolan 

5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 2021 

Karbyskolan ombyggn 
till fsk 

13,9 2,1 5,0 15,0 11,1 15,0 2020 

Hjälmstaskolans kök, 
ombygg. 

0,8 0,2 2,4 14,0 11,6 14,0 2020 

Förskola Stensta-
Ormsta 

0,6 0,0 0,0 55,0 0,0 55,0 2025 

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 begärde vid  upp-
dragsgenomgången att skolan skulle 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 fort-
satta planeringsarbetet påbörjades. Kommunfullmäktige fastställde investeringsbudgeten ursprung-
ligen 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 komponentavskrivningspro-
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jektet, som bedrevs under hösten 2016 och våren 2017, konstaterades att det inte var 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 383,3 miljoner 
kronor, innebärande en positiv avvikelse på 55,8 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 slutbesikti-
gad och godkänd. Skolan stod klar för verksamhetsstart till höstterminen 2019, med officiell invig-
ning i augusti. I juni 2021 utfördes två års-besiktningen av Hagaskolan och åtgärdande av punkter 
efter detta pågår. 

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 kost-
nadsbedömning 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 totalentre-
prenad. Entreprenadarbetena startade i januari 2020 och är klara till slutet av december 2020. Det 
som återstår är slutreglering av entreprenaden som ska vara klar under hösten 2021. 

Garnstugan, ombyggnad för förskola och gård Karbyskolan  

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick hösten 2019 i uppdrag att genomföra ombyggnationen till för-
skola inom del av Karbyskolan inklusive anpassningar av gården. Detta efter beslut i kommunfull-
mäktige 2019-10-14, budget för projektet är 15 miljoner kronor. Projekteringen påbörjades i decem-
ber 2019 och två entreprenörer har upphandlats, en för invändiga och en för utvändiga arbeten. 
Bägge entreprenaderna är färdigställda och godkända. Avseende utvändiga pågår fortfarande eko-
nomiska diskussioner om slutreglering. Bedömningen är att projektet kommer att hamna klart un-
der budget, men ingen förändring har gjorts förrän överenskommelser enligt ovan är träffade. 
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Medarbetare nämnden 

Personal 

  
Utfall 

perioden 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Antal anställda 826 837 876 

Varav tillsvidareanställda 705 693 718 

Antal årsarbetare 779 785 819 

Medelålder (år) 46,0 46,1 45,6 

Medellön (tkr) 36,1 35,3 34,3 

Medianlön (tkr) 36,4 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 35,8 % 32,3 % 44,1 % 

Sjukfrånvaro fördelad på kön    

Män 4,3 % 6,5 % 4,3 % 

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

Sjukfrånvaro fördelad på ålder    

29 år och yngre 5,8 % 8,1 % 6,4 % 

30 - 49 år 7,5 % 9,1 % 8,0 % 

50 år och äldre 7,6 % 9,2 % 6,3 % 

Samtliga 7,3 % 9,0 % 7,1 % 

Personalomsättning % 

  
Utfall 

perioden 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Tillsvidareanställda medarbetare 7,4 % 14,5 % 15,8 % 

Jämställdhet och mångfald % 

  
Utfall 

perioden 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Antal anställda, andel män 22 % 20 % 21 % 

Sammanfattande analys och kommentar 

Den 31 augusti 2021 hade barn- och ungdomsnämnden 826 månadsavlönade medarbetare vilket är 
färre jämfört med föregående år och den första tertialen (januari - april). Förändringen utgörs av ett 
färre antal tidsbegränsade anställningar, vilket är vanligt förekommande under perioden då många 
tidsbegränsade anställningar avslutas i samband med att läsåren avslutas. Antal tillsvidareanställ-
ningar har ökat med 12 sedan föregående år och andelen årsarbetare har ökat sedan föregående 
period. 

Den totala sjukfrånvaron i procent de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid uppgick till 7,3 
procent och var fortsatt lägre jämfört med föregående helår och samma period föregående år, vilket 
var en positiv utveckling. Sjukfrånvaron minskade bland både män, kvinnor och i samtliga ålders-
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grupper. Vallentuna kommun som helhet och barn- och ungdomsnämnden har sedan våren 2020 
arbetat kontinuerligt med aktiva skyddsåtgärder i försök att minimera smittspridning. Hela organi-
sationen har under året anpassats efter nya förutsättningar och följt utvecklingen vad gäller myn-
digheternas rekommendationer. Det resulterade i ett tydligare förhållningssätt och framtagande av 
rutiner och arbetssätt som under året kunnat anpassas efter respektive verksamhets behov och för-
utsättningar. Vissa skolenheter har stängts ned tillfälligt vid lokala utbrott eller delvis gått över till 
distansundervisning. Tillgång till skyddsutrustning har förbättrades samtidigt. Under den senare 
delen av perioden stabiliserades situationen, vilket innefattade lägre frånvaro bland elever och per-
sonal och som också ledde till mer närundervisning. 

Av den totala sjukfrånvaron under perioden, uppgick andelen långtidssjuka mer än 60 dagar till 
35,8 procent vilket är i nivå med samma period föregående år. 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 7,4 procent vilket motsvarar 53 stycken tillsvidareanställningar 
som avslutats mellan januari till augusti. Siffran var fortsatt lägre jämfört med samma period före-
gående år (14,5 procent). Rörligheten bland vissa yrkesgrupper har bromsats något under pandemin 
och det finns fortsatta utmaningar att rekrytera kompetens inom vissa pedagogiska yrken. Barn- 
och ungdomsnämnden ser det som mycket positivt att kompetens bibehålls och att rörligheten 
minskat, vilket i sin tur bidrar till en stabil situation för barn och elever. 

Kommunens årliga medarbetarundersökning som bestod av en fördjupad medarbetarenkät omfat-
tande ca 50 frågor, samt mätning av hållbart medarbetarengagemang (HME) genomfördes under 
april månad. Svarsfrekvensen var 84 procent och resultatet presenterades i maj. Resultatet visade 
att medarbetarna i kommunen som helhet i mycket hög grad upplever att deras arbete engagerar 
dem (95%) och att man totalt sett är nöjd med sin nuvarande arbetssituation. Förtroendet för kom-
munledningen och att man vill rekommendera Vallentuna kommun som arbetsgivare är några av de 
frågor som ökat allra mest i årets undersökning. Resultatet i år var extra glädjande då alla medarbe-
tares arbetsförutsättningar under lång tid påverkats på olika sätt av den rådande pandemin. 

Resultatet visade också en ökning för kommunen som helhet i den årliga HME-undersökningen. 
Återigen ökade kommunens resultat både totalt och för de tre indexområdena motivation, ledarskap 
och styrning. Både förskolans- och grundskolans totala HME-resultat ökade och var i nivå med 
kommunen som helhet. Förskolans resultat ökade inom områdena motivation och styrning och 
grundskolan resultat ökade inom områdena ledarskap och styrning. 

Det positiva utfallet är ett kvitto på att det systematiska arbetet med att utveckla kommunen som 
arbetsgivare har lönat sig, och visar att kommunens prioriteringar inom ledarskap, medarbetarskap, 
kvalitets- och verksamhetsutveckling fortsätter vara framgångsrikt! Barn- och ungdomsnämndens 
verksamheter kommer att arbeta vidare med resultatet av medarbetarenkäten på avdelningsnivå 
med aktiviteter för att bevara styrkor och förbättra utvecklingsområden under hösten 2021. 

Medarbetarenkät 2021 

Område 
Kommunen, 
totalt 2021 

Förskola 
2021 

Grundskola 
2021 

Kommunen, 
totalt 2020 

Förskola 
2020 

Grundskola 
2020 

Motivation 83 83 84 83 82 84 

Ledarskap 85 83 85 83 83 84 

Styrning 83 86 82 81 83 79 

HME 84 84 84 82 83 82 
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