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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 9

Antal mål i fas med perioden 5 6

Antal mål inte i fas med perioden, korrigerande 
åtgärder vidtas. 1 3

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

0 0

Årsprognos

Kommungemensamma 
mål Nämndens mål

Totalt antal mål 6 9

Prognos antal mål som uppnås 5 7

Prognos antal mål som delvis uppnås 1 2

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

Vision: Varaktighet

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

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

Måluppfyllelse utfall period

 Mål i fas

Prognos måluppfyllelse helår

 Mål uppnås

Sammanfattande bedömningsgrund och målanalys

Utbildningsnämnden bedömer att målet är i fas för perioden och kommer att uppnås för helåret. 
Genom ett aktivt arbete med matsvinn, livsmedelsupphandlingar och uppföljning av skolmåltidens 
klimatpåverkan bidrar nämnden till kommunens mål att kommunens egen miljöpåverkan ska minska. 
Matsvinnet i utbildningsnämndens verksamheter i kommunen är lägre än genomsnittet för skola 
enligt Livsmedelverkets undersökning och genom att medvetandegöra kostens miljöpåverkan för 
elever, exempelvis genom projektet "Ett nytt recept för skolmåltider" och att uppmärksamma 
mängden matsvinn i skolmatsalarna ökar förutsättningen för unga och medarbetare 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 
verksamhetens miljöpåverkan. Utvecklingsarbete för att öka andelen vegetarisk kost i skolmåltiden 
och på så sätt ytterligare sänka skolmatens klimatpåverkan är identifierat och pågår.

Utbildning är en friskfaktor och under coronapandemin när gymnasieskola och vuxenutbildning 
övergick till distansundervisning har utbildningsnämnden strävat efter att, i så stor omfattning det 
varit möjligt, bibehålla verksamheten öppen för undervisning i skollokalerna för de elever eller 
undervisningsmoment som bedömts behöva det och på så vis motverka risker för försämrade 
utbildningsresultat och ohälsa för elever parallellt med att säkerställa en hållbar arbetsmiljö för 
medarbetare. Uppföljning av arbetsmiljö och sjuktal för medarbetare inom utbildningsnämnden under 
året visar på en positiv utveckling och goda förutsättningar för ett hållbart medarbetarskap inom 
utbildningsnämndens verksamheter med Vallentuna kommun som arbetsgivare.

Inför läsår 2021-2022 utvecklar Vallentuna gymnasium elevhälsoarbetet som får ett 
undervisningsnära fokus i syfte att ytterligare utveckla det tillgängliga lärandet för skolans elever. 
Kvalitetsgranskningen av Vallentuna gymnasiums arbete för att främja elevers hälsa som 
Skolinspektionen genomförde i början av 2021 visade att verksamheten ger eleverna kunskaper om 
strategier och tankesätt för att stärka den fysiska och psykiska hälsan och på så sätt bidrar till 
kommunens mål att främja god fysisk och psykisk hälsa och pågående utvecklingsarbete inom det 
området fortsätter på skolan.
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Nämndens mål: Utbildningsnämnden i samverkan med Vallentuna gymnasium stimulerar 
till och främjar goda kostvanor, fysisk och psykisk hälsa samt bidrar till förutsättningar 
för elever och medarbetare 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. Hälsa och 
lärande samspelar och att klara utbildningen är en viktig faktor för den framtida hälsan. 
Elevhälsans främsta uppgifter är att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Säkring och 
utveckling av det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet för att utveckla tillgängliga lärmiljöer 
ska vara grunden i det systematiska kvalitetsarbetet.
Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla gymnasieskolans verksamhet. Alla 
elever ska ges möjlighet att utveckla kunskap och verktyg för att kunna möta och hantera lokala såväl 
som globala miljöutmaningar. Detta ska ske genom att både undervisning och fysisk miljö formas på 
ett sätt som skapar förutsättningar för en ökad förståelse om hur samhällets funktioner, människans 
livsstil och de egna valen bidrar till en hållbar utveckling.

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund

Utbildningsnämnden bedömer att pågående utvecklingsarbete mot målet är i fas och målet bedöms 
även uppnås för helåret. Vidtagna åtgärder från föregående period har gett förväntat resultat 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 Livsmedelverkets 
snitt för 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 regioners 
medelvärde men ligger i paritet med Världsnaturfonden statistik. Nyckeltalet kommer att bevakas 
regelbundet och fortsatt arbete med att öka andelen vegetarisk kost i skolmåltiden pågår.

I och med att närundervisningen återupptas hösten 2021 som utgångspunkt kan gymnasiet återuppta 
det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet behöver som behövde anpassas till att eleverna hade 
undervisning på distans. Arbete med att förebygga ohälsa och främja hälsa är fortsatt ett 
utvecklingsområde för utbildningsnämnden och utvecklande av tydlig riktning och förväntning på 
elevhälsoarbetet på skolan fortsätter under året som en del av utvecklingsarbetet inom Samverkan för 
bästa skola.

Uppföljning av matsvinn och miljöpåverkan 
Utbildningsnämnden strävar efter en hållbar skolmåltid och följer därför årligen upp skolmåltidens 
påverkan på miljön. Genom att fokusera på inköp av svenska och lokala livsmedel bidrar 
utbildningsnämnden 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.

Genomförda mätningar av matsvinn visar att Vallentunas skolor har ett lägre matsvinn för 
skolverksamheten än det medianvärde som redovisas 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 halvera matsvinnet till 2030 men det saknas idag standardiserade mätningar och målsättning för 
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rimligt matsvinn i offentliga kök på nationell nivå.

Matens miljöpåverkan mäts genom andelen koldioxidekvivalenter per inköp kilo livsmedel. 
Vallentunas 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 
möjlighet för skolans personal att köpa hem mat från serveringslinjen enligt samma modell som 
används 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 verksamhetens arbete med miljömedvetenhet hos 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 inköp 
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 innehålla 
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 måltidsmiljön 
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 
livsmedelssystemet. 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.

Främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa

Arbetet med att förebygga ohälsa och främja hälsa är fortsatt ett utvecklingsarbete för 
utbildningsnämnden. Elevhälsoarbetets utveckling är den del av utvecklingsarbetet inom Samverkan 
för bästa skola som fortsätter året ut. Inför läsåret 2021-2022 tas ett nytt grepp kring elevhälsoarbetet 
på Vallentuna gymnasiet som får ett mer undervisningsnära fokus än tidigare i syfte att utveckla det 
tillgängliga lärandet i undervisningen.

Uppföljningen efter avslutat läsår 2021 visade att samtliga elever i år 1 på Vallentuna gymnasium 
erbjudits hälsosamtal, stärkande samtal om levnadsvanor och för att främja hälsa (social, fysisk och 
psykisk) och kan fånga upp ohälsa. Pågående insatser sedan tidigare som hälsovecka, gymkort till 
elevgrupper som identifierats ha behov av ökad idrottsundervisning fortsätter under läsår 2021-2022 
enligt plan.
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Indikator Utfall perioden Utfall 2020 Utfall 2019

 Matsvinn i skolkök (kg) 651 ny

 Andel lokala, svenska livsmedel i 
livsmedelsinköp till offentliga måltiden 

35,9 % ny

Skolmatens klimatpåverkan (kg 
CO2e)**

2,0 1,6

Indikator Utfall perioden Utfall 2019/2020 Utfall 2018/2019

Andel elever som ofta eller ibland 
deltar i ledarledd fritidsaktivitet eller 
träning elever gymnasiet årskurs 2 
(pojke/flicka) Stockholmsenkäten*

* P:56 %
F:47 % *

Grad av god psykisk hälsa (0-100) 
elever gymnasiet årskurs 2 
(pojke/flicka) Stockholmsenkäten*

* P:60 %
F:42 % *

Andel elever som erbjudits hälsobesök 
i år 1 på gymnasiet 100 % ny

* Stockholmsenkäten genomförs vartannat år jämna
**Skolmatens klimatpåverkan redovisas i form av koldioxidutsläpp per kilogram inköpta livsmedel

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

Måluppfyllelse utfall perioden

 Mål i fas

Prognos måluppfyllelse helår

 Mål uppnås

Beskrivning

Vallentuna kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna trivs, utvecklas  och känner 
att arbetet är meningsfullt. Forskning visar betydelsen av personalens kompetens och att kunniga och 
engagerade rektorer och lärare gör skillnad i ett framgångsrikt utbildningsväsende. Medarbetare är 
utbildningsnämndens främsta resurs och medarbetares kompetens och prestation är avgörande för att 
alla 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. 
Arbetsmiljön för medarbetare inom nämndens ansvarsområde ska systematiskt följas upp och 
utvecklas för att skapa ett långsiktigt hållbart arbetsliv för medarbetare och främja trivsel, engagemang 
och delaktighet. Skolledare ska stärkas i att driva skolutveckling med det pedagogiska ledarskapet i 
fokus. Ett hållbart ledarskap och engagerade medarbetare skapar goda möjligheter för en bra och 
attraktiv verksamhet som når verksamhetsmålen.



Utbildningsnämnden, Delårsrapport januari-augusti 2021 9(43)

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund

Utbildningsnämnden bedömer att pågående utvecklingsarbete mot målet är i fas med perioden och 
kommer uppnås på helår. Vallentuna gymnasium har fortsatt en hög andel lärare med 
högskoleexamen och en låg personalomsättning vilket bidrar till en stabil organisation som kan 
fokusera på utveckling av undervisningen. Insatser för att stödja och möjliggöra kompetensutveckling 
för skolledare som genomförts har gett positiv effekt enligt medarbetarenkätens resultat vilket ger 
goda förutsättningar ett bra ledarskap och arbetsmiljö för medarbetare.

 Uppföljning av personaltal och medarbetarenkät

Den medarbetarenkät som genomfördes under våren 2021 visar på ett positiv utfall gällande hållbart 
medarbetarindex och en hög andel medarbetare inom utbildningsnämnden upplever att deras arbete 
är meningsfullt. Utfallet för ledarskapsindex har ökat markant från föregående år och även hur 
medarbetare upplever sig delaktiga i utvecklingen av verksamheten har ökat från föregående år.

Nyckeltal för behörighet rapporteras in årligen till statistiska centralbyrån under november och värde 
för 2021 redovisas efter avslutat år. Utfall för 2020 är justerat utifrån att officiell statistik på 
Skolverket återigen finns tillgängligt. Nyckeltalet för andel personal på Vallentuna gymnasium visar att 
tillgång till personal med pedagogisk högskoleexamen är mycket hög och har ökat från föregående år.

Under 2021 har utbildningsnämnden fortsatt sträva efter en god samverkan med verksamheten för att 
lyckas med målsättningen att trots pågående pandemi ha en verksamhet med hög kvalitet igång och 
samtidigt skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö. Barn- och ungdomsförvaltningen tillsammans 
med verksamheten har under 2021 fortsatt följa frånvaro hos medarbetare och elever för att vid behov 
snabbt kunna sätta in insatser som krävs och skapa en hållbarhet i verksamheten. Nyckeltal för 
medarbetares sjukfrånvaro visar på ett förbättrat resultat jämfört med föregående år och nivån för 
perioden ligger liknande den för 2019 med framför allt en minskning av sjukfrånvaro för kvinnliga 
medarbetare.

Personalomsättningen har under perioden uppgått till 8 procent, vilket var i nivå med samma period 
föregående år. Omsättningen har ökat från perioden januari - april vilket är en naturlig utveckling då 
byte av tjänster inom skola är vanligt inför nytt läsår. Utfallet visar inte på några negativa avvikelser 
och det finns förutsättningar för stabilitet och bibehåller kompetens vilket är viktigt då det fortfarande 
finns utmaningar på arbetsmarknaden med hög efterfrågan på lärare och svårigheter att attrahera och 
rekrytera kompetens inom vissa pedagogiska yrken.

Indikator Utfall perioden Utfall 2020 Utfall 2019

 Andel lärare med pedagogisk 
högskoleexamen i kommunal 
gymnasieskola 

* 92 % 88,2 %

Andel skolledare som genomgått eller 
startat rektorsutbildning**

67 %** ny

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

M:3,0 %
K:4,7 %

M:3,8 %
K:6,5 %

M:3,0 %
K:5,3 %

 Personalomsättning i procent årligen, 
tillsvidareanställda medarbetare 8,0 % 7,9 % 9,8 %

 Medarbetarengagemang (HME) 
gymnasieskola motivationsindex 

80  80  79 

 Medarbetarengagemang (HME) 
gymnasieskola ledarskapsindex 81  69  70 

Medarbetare som instämmer i 
påståendet “Min närmaste chef gör 
mig delaktig genom att tex lyssna på 
mina synpunkter vid framtagning av 

3,95 3,46  3,56 
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förslag och förändringar” (medelvärde 
1-5)

Medarbetare som instämmer i 
påståendet “Mitt arbete känns 
meningsfullt” (medelvärde 1-5)

4,56  4,51  4,45 

* Tillgänglig statistik för perioden saknas, nyckeltal redovisas i verksamhetsberättelsen
** Indikatorn avser medarbetare som i huvudsak av tjänst har roll som biträdande rektor eller rektor.
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Vision: Inspiration

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

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

Måluppfyllelse utfall period

 Mål inte i fas, korrigerande åtgärder vidtas

Prognos måluppfyllelse helår

 Mål uppnås delvis

Sammanfattande bedömningsgrund och målanalys

Utbildningsnämnden genomför fortsatt under 2021 förbättringar för att skapa god kvalitet till låg 
kostnad för invånare. Utveckling av nämndens kvalitetsarbete och uppföljning av vuxenutbildningen 
ger goda förutsättningar för förbättringsarbete där behov av utveckling identifieras och de studerandes 
upplevelse av kvalitet i utbildningen har ökat under 2021 och är för Vallentuna kommun över länets 
snitt. Nämndens arbete för att öka närvaro och resultat i gymnasieskolan är prioriterat när 
utbildningen nu återgår till närundervisning och förbättringsarbetet bedöms bidra till att kvaliteten 
ökar över tid men det är osäkert om tillräcklig effekt kan uppstå på återstående tid för året för att 
nämndens mål kan uppnås på helåret. Utifrån en helhetsbedömning där nämndens kvalitetsmål inom 
gymnasieskola inte är i fas bedöms heller inte det kommungemensamma målet uppnås på helåret. 
Åtgärder vidtas för att säkerställa ett främjande och förebyggande närvaroarbete på gymnasieskolan 
som förväntas leda till att närvaro ökar för eleverna och ger förbättrade förutsättningar att tillgodose 
sig utbildningen. Åtgärder vidtas också för att utveckla undervisningskvaliteten samt att utveckla 
strukturer för tidigare och mer regelbunden resultatuppföljning i utbildningen för att skapa goda 
förutsättningar för att tidigt identifiera risk att elever inte klarar utbildningen och sätta in 
stödåtgärder.

Prioriterat fokus under 2021 varit att utveckla strukturer för det systematiska kvalitetsarbetet riktat 
mot gymnasieskola och vuxenutbildning med fokus på undervisningsutveckling samt främjande och 
förebyggande elevhälsoarbete samt att säkerställa en god tillgång till ett utbildningsutbud för elever 
inom gymnasieskola och vuxenutbildning. Coronapandemin och utbildningens övergång till 
distansundervisning har skapat utmaningar för verksamheten både vad gäller att säkerställa goda 
lärmiljöer för eleverna samt att genomföra planerade insatser för ökad närvaro och delaktighet på 
organisationsnivå.

Genom utökningen och breddning av den utbildning som erbjuds vid Vallentuna gymnasiet ökar 
möjligheterna för Vallentuna kommun att kunna erbjuda ett bra utbud inför val av gymnasieutbildning 
och förutsättningar för att kunna behålla gymnasieelever i kommunen. Utbildning inom naturbruk 
lockade till läsår 2021-2022 fler elever och inriktningen för personlig tränare (PT) inom barn- och 
fritidsprogrammet startade till läsåret som ny utbildningsinriktning. Utbildningsnämnden 
tillsammans med Vallentuna gymnasium arbetar fortsatt med marknadsföring och att 
medvetandegöra de unika utbildningarna som finns i Vallentuna för att möjliggöra att antal elever på 
skolan fortsätter öka.

Utbildningsnämnden fortsätter även inom kvalitetsarbetet att se över auktorisationsprocessen av 
utförare inom vuxenutbildningen och säkerställa att de utvecklingsarbeten som initierats blir 
implementerade och införlivas i verksamheten samt att det finns ekonomiska förutsättningar inom 
vuxenutbildningen för att garantera en utbildning med hög kvalitet. Utifrån tidigare identifierade 
utvecklingsområden för kvalitetsförbättring genomför nämnden under 2021 åtgärder för att höja 
ersättningsnivåer till utbildningsanordnare inom svenska för invandrare (sfi) för att på så sätt 
säkerställa att det finns goda förutsättningar att kunna vara geografiskt tillgängliga i nordostregionen 
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och i tillräckligt antal för att klara den ökade efterfrågan på vuxenutbildning.

Studieresultaten för gymnasie- och vuxenutbildningen läsår 2020-2021 finns tillgängliga först i slutet 
av året, coronapandemins effekter med ökad frånvaro och distansundervisning riskerar dock att 
påverka årets resultat negativt. För att uppnå nämndens mål att öka närvaro och studieresultat för 
Vallentuna gymnasium vidtas flertalet åtgärder exempelvis förstärkning av rutiner för att identifiera 
och följa upp frånvaro tidigt samt utveckling av struktur för resultatuppföljning under hela studietiden 
och insatser för att höja undervisningskvaliteten. 

Uppföljning av elevers upplevelse av utbildningen i gymnasieskolan och vuxenutbildningen visar att 
elever inom vuxenutbildningen i högre grad är nöjda med sin utbildning och resultatet har i flertalet 
områden ökat sedan föregående år. För gymnasieskolan har resultatet istället försämrats sedan 
föregående år, framför allt vad gäller delaktighet och inflytande i undervisningen och nämnden 
kommer att följa upp gymnasieskolans arbete med delaktighet i kvalitetsarbetet framåt. 
Distansundervisning har troligtvis påverkat elevernas möjligheter till mer varierad undervisning och 
möjlighet att påverka arbetssätt negativt.

Under året har nämnden aktivt arbetat med att se över hur kostnaderna kan minska utan att riskera 
kvalitetsförsämringar i verksamheterna. Inför hösten 2021 har administrations- och 
ledningsorganisationen på Vallentuna gymnasium setts över och justerats för att säkerställa en 
ekonomisk hållbarhet för skolenheten. Ett större fokus på att söka statsbidrag har bidragit till att både 
nämnden och verksamheterna har ökat sina intäkter, främst inom vuxenutbildningen. Vallentuna 
kommuns beslut om kommande samlokalisering i gymnasieskolans lokaler kommer på sikt bidra till 
en kostnadseffektiv lokalanvändning i kommunen och ge goda förutsättningar till Vallentuna 
gymnasium att driva en verksamhet med hög kvalitet.

 

Nämndens mål: Skolnärvaron på Vallentuna gymnasium ska öka och studieavbrott ska 
minska

Måluppfyllelse utfall perioden

 Mål inte i fas, korrigerande åtgärder vidtas

Prognos måluppfyllelse helår

 Mål uppnås delvis

Beskrivning

Elever med hög skolfrånvaro har sämre förutsättningar att nå höga resultat i skolan vilket påverkar 
valmöjligheterna i utbildningskedjans nästa steg. För unga som varken studerar eller arbetar finns en 
påtaglig risk för att hamna i ett långvarigt utanförskap. Unga som inte har börjat eller slutfört en 
gymnasieutbildning har identifierats ha särskilda svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden.  
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 tidigt i en elevs skolgång. Ett 
närvarofrämjande arbete handlar om tidig upptäckt och agerande i god tid för att förebygga 
problematisk frånvaro senare. I detta arbete är även orsakerna till frånvaron viktig att kartlägga tidigt 
så att rätt åtgärder sätts in för att öka närvaron, bryta mönster eller utanförskap, ge rätt stöd i 
undervisningen eller på andra sätt arbeta med ökad motivation. Rutiner och arbetssätt för att tidigt 
identifiera och utreda problematisk skolfrånvaro ska utvecklas och systematiskt utvärderas och följas 
upp i gymnasieskolan.  
Alla elever ska också känna sig sedda och veta att de är saknade om de inte närvarar i skolan. Hur väl 
elever trivs i skolan har betydelse för närvaron, likaså hur tillgänglig utbildningen är. Elevhälsans 
främjande och förebyggande arbete i skolan ska fortsätta stärkas och kompetensen och arbetet med att 
förebygga problematisk skolfrånvaro och förhindra studieavbrott på Vallentuna gymnasium ska öka. 
Samverkan internt och externt med aktörer för att samordna insatser vid problematisk skolfrånvaro 
och för att få unga i studier eller arbete ska säkerställas och stärkas och systematiskt följas upp.
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Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund

Utbildningsnämnden bedömer att pågående utvecklingsarbete mot målet inte helt är i fas och 
korrigerande åtgärder för ytterligare närvarofrämjande insatser behöver vidtas. Coronapandemin och 
övergången till distansundervisning för gymnasiets elever under större delar av 2020 och våren 2021 
har påverkat skolnärvaron och förutsättningar för pågående utvecklingsarbete för närvarofrämjande 
insatser på Vallentuna gymnasium negativt. Flertalet anpassningar genomfördes för att möjliggöra 
fysisk närundervisning för många elever då verksamheten identifierade en ökad frånvaro under våren 
men trots det har andelen elever med hög frånvaro ökat under 2021.

Åtgärder sker med start hösten 2021 för att säkerställa att processer kring utredning av frånvaro är en 
naturlig del av det närvarofrämjande arbetet och att rutiner för att tidigt identifiera och systematiskt 
följa upp skolfrånvaro utvecklas och fungerar.

 

Stödjande insatser för verksamhetens arbete med närvarofrämjande arbete

Den totala närvaron, det vill säga andelen undervisningstid som rapporterats som närvarande, är på 
samma nivå våren 2021 som under hösten 2020. Dock har den oanmälda frånvaron ökat för 
vårterminen 2021 i jämförelse med föregående termin, och den anmälda, giltiga frånvaron har istället 
sjunkit.

Vid särskild granskning av frånvaron visar det systematiska kvalitetsarbetet att andel elever med hög 
frånvaro, oavsett orsak, ökat något under våren 2021 jämfört med föregående termin. Den största 
ökningen ses främst på introduktionsprogrammen men den högsta andelen frånvarande elever finns 
på de högskoleförberedande programmen. Frånvarostatistiken påverkas av coronapandemin och 
medföljande rekommendationer, men då undervisningen under stora delar av 2020 och början av 
2021 bedrivits på distans är detta troligtvis inte huvudorsaken till frånvaron. Vallentuna gymnasium 
har i sitt systematiska kvalitetsarbete identifierat att elever upplever att digitala undervisningen har 
fått effekten att arbetstakten och arbetsbelastningen i undervisningen har ökat och att detta lett till en 
ökad stress för eleverna. Inför läsåret 2021-2022 har åtgärder gjorts för att utveckla undervisningen så 
att den förebygger ohälsa och ger eleverna bra förutsättningar för lärande.

Vallentuna gymnasium har under perioden fortsatt arbetet med förstärkta rutiner för att följa upp och 
anmäla till CSN de elever som på grund av ogiltig frånvaro inte räknas som heltidsstuderande. Initialt 
ökade insatsen kraftigt andelen elever som fick sitt studiebidrag indraget, men andelen har därefter 
sjunkit för varje termin, så också för våren 2021 och insatsen bedöms ge förväntad effekt.

Under våren har ett samarbete inom ramen för det nämndövergripande forumet Tryggare Vallentuna 
initierats för att arbeta med skolfrånvaro utifrån att det är ett gemensamt ansvar för hela kommunen. 
En arbetsgrupp kommer från hösten 2021 att samarbeta kring skolfrånvaro och identifiera vilka 
åtgärder som kan behöva vidtas på en övergripande nivå.

Indikator Utfall perioden Utfall 2019/2020

Andel elever på Vallentuna gymnasium med total frånvaro 
20-30 procent

9,9 % 10,8 %

Andel elever på Vallentuna gymnasium med total frånvaro 
över 30 procent

17,4 % 13,5 %

Rapportering till CSN, andel elever på Vallentuna gymnasium 
med ogiltig frånvaro (HT/VT)*

VT-21: 6,6 %
(HT-20: 8 %)

VT-20: 8,5 %
(HT-19: 11,2 %)

* Statistiken hämtad från CSN för läsåret 2019-2020. Vallentuna gymnasiums egen statistik för våren 2021
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Nämndens mål: Vallentuna gymnasium erbjuder en undervisning med hög kvalitet som 
ger eleverna goda möjligheter till vidare studier eller etablering på arbetsmarknaden

Måluppfyllelse utfall perioden

 Mål inte i fas, korrigerande åtgärder vidtas

Prognos måluppfyllelse helår

 Mål uppnås delvis

Beskrivning

Att ha en gymnasieexamen är en grund både för fortsatta studier och för arbetslivet och unga utan 
gymnasieexamen riskerar att bli arbetslösa och inte klara sin egen försörjning. Detta är en 
angelägenhet för hela utbildningsväsendet. Varje skolform ansvarar för att utbildningen ska ge alla 
barn och unga de bästa förutsättningarna att klara nästa utbildningsnivå eller ta nästa steg mot 
etablering på arbetsmarknaden. För det krävs en utbildning som hela tiden strävar efter att alla elever 
ska nå sin fulla potential i kombination med en kontinuerlig studie- och yrkesvägledning som är 
central för att eleven ska kunna fatta väl underbyggda beslut om fortsatta studier och framtida 
yrkesvägar.
En förutsättning för lärande och utveckling är en tillgänglig lärmiljö. En tillgänglig lärmiljö är en 
pedagogisk, social och fysisk miljö där elever utifrån sina egna unika förutsättningar utvecklas, mår väl 
och lär sig. Lärmiljön stimulerar till nytt lärande, ger utmaningar och stärker elevernas 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 elevers behov 
för lärande. 
Elevhälsans professioner ska bidra med sin specifika kompetens som ett stöd i skolans pedagogiska 
verksamhet. Arbetet ska ha elevers utveckling mot målen och dess välmående i fokus och arbeta främst 
förebyggande och främjande. Det är viktigt att lärare och elevhälsa samverkar för att tidigt identifiera 
elever som har behov av särskilt stöd för att klara sina gymnasiestudier. En ökad genomströmning på 
nationella program kräver att fler elever uppnår utbildningarnas kurs- och betygskrav, har god närvaro 
och att de inte lämnar sin utbildning i förtid.
Unga som varken studerar eller arbetar, riskerar att hamna i ett långvarigt utanförskap. Samverkan 
ska ske med andra aktörer inom och utanför kommunen och strategier för att möta dessa gruppers 
behov med effektiva insatser som leder till studier eller arbete ska systematiskt följas upp för att öka 
förutsättningar för etablering på arbetsmarknaden.

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund

Utbildningsnämnden bedömer att pågående utvecklingsarbete mot målet inte helt är i fas med 
perioden. Resultaten för Vallentuna gymnasium redovisas först i November när SCB redovisat det 
officiella resultatet. Senast tillgängliga resultaten visar på en förbättring för elever i de 
högskoleförberedande programmen medan andel avgångselever från yrkesprogrammen kraftigt 
minskade våren 2020. Barn- och ungdomsförvaltningen tillsammans med Vallentuna gymnasium har 
identifierat risken att coronapandemins effekter med ökad frånvaro och digital undervisning på 
distans kan leda till att resultaten för läsåret 2020-2021 påverkats negativt.

Åtgärder vidtas med start hösten 2021 för att utveckla undervisningen och skapa goda förutsättningar 
för lärande och utveckling i undervisningen för eleverna. Insatser riktade mot undervisningsutveckling 
i form av kollegialt lärande och lektionsbesök samt kompetensutveckling inom bedömning och 
formativ feedback genomförs under hösten 2021 och våren 2022. Åtgärder görs även för att säkerställa 
och stärka processen kring utredning av behov av särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Utifrån resultaten från de enkäter som genomfördes under våren 2021 genomförs insatser för att 
stötta elever i introduktionsprogrammen (IM) kring skolstruktur och studieplanering sätts in med 
särskilt fokus på elever i årskurs 3.

Resultatuppföljningen inom det systematiska kvalitetsarbetet har identifierat ett behov av att kunna 
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följa elevernas progression och utveckling istället för endast resultatutfall för eleverna i syfte att få en 
bättre bild av hur undervisningen skapar ett lärande samt följa upp studieresultat under hela 
studietiden på gymnasiet. Barn- och ungdomsförvaltningen i samverkan med verksamheten kommer 
att se över möjligheten att ta fram en sådan struktur under läsåret 2021-2022.

Det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas på alla nivåer i organisationen genom att verksamhets- 
och kvalitetsdialogerna knyts samman. I verksamhetsdialogen mellan barn- och ungdomsförvaltning 
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 
kvalitetsarbetet 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 
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 och ger handledning i 
systematiskt kvalitetsarbete. Under läsåret 2021-2022 planerar Vallentuna gymnasium att fortsätta 
arbetet inom Samverkan för bästa skola med att kontinuerligt synliggöra och tydliggöra, och att följa 
upp att rutiner efterlevs. Vallentuna gymnasium arbetar med två parallella insatsområden; styrning 
och ledning samt undervisning och lärande. I bägge insatser ingår handledning från Uppsala 
universitet. Skolan har inför läsåret byggt en ny organisation där ledningsfunktionerna minskats med 
en tjänst för att säkerställa en ekonomi i balans för resultatenheten, vilket påverkar arbetet inom 
projektet då tidigare organisering av projektet nu behöver justeras utifrån ny organisation.

Indikator Utfall perioden Utfall 2019/2020 Utfall 2018/2019

 Andel avgångselever med examen 
högskoleförberedande program 

* 81,8 % 73,1 %

 Andel avgångselever med examen 
yrkesprogram 

* 78,6 % 96,2 %

 Betygspoäng efter avslutad 
gymnasieutbildning, 
högskoleförberedande program 

*  12,7  12,1 

 Betygspoäng efter avslutad 
gymnasieutbildning, yrkesprogram 

*  12,8  13,0 

 Andel gymnasieelever med examen 
inom 4 år 

* 58,3 % 56,4 %

Andel elever i årskurs 2 som 
instämmer i påståendet “Jag får extra 
hjälp i undervisningen om jag 
behöver”***

63 % 65 % 63 %

Andel elever i årskurs 2 som 
instämmer i påståendet “Jag kan 
rekommendera min skola till andra 
elever”***

53 % 62 % 54 %

Andel elever i årskurs 2 som 
instämmer i påståendet “Jag får 
information och vägledning inför 
studier och arbete efter gymnasiet” 
***

37 % 48 % 37 %

Indikator Utfall perioden Utfall 2020 Utfall 2019

Kostnad/elev kommunal 
gymnasieskola

* 168 735  181 297 

* Statistik finns inte tillgängligt för perioden, nyckeltal redovisas för helår i verksamhetsberättelse
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*** Värde för indikatorn hämtas från Storstockholms gymnasieenkät som genomförs årligen i gymnasiets årskurs 2
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Nämndens mål: Vuxenutbildningen som erbjuds studerande från Vallentuna kommun ska 
hålla hög kvalitet och ge elever goda möjligheter till etablering på arbetsmarknaden.

Måluppfyllelse utfall perioden

 Mål i fas

Prognos måluppfyllelse helår

 Mål uppnås

Beskrivning

En vuxenutbildning med hög kvalitet erbjuder elever möjligheter att utveckla sina kunskaper och 
kompetens för att främja personlig utveckling och stärka individens ställning i samhället och 
arbetslivet. Det finns ett ömsesidigt beroende mellan utbildningsväsendet och näringsliv. 
Utbildningssystemet ska säkra företagens framtida kompetensbehov och dagens elever är 
morgondagens medarbetare. En utbildning som hela tiden strävar efter att alla elever ska nå sin fulla 
potential i kombination med en kontinuerlig studie- och yrkesvägledning och en vuxenutbildning med 
kort genomströmningstid som ger möjlighet till behörighetsgivande studier och karriärväxling är 
nyckelfaktorer för att öka sysselsättningsgraden. 
Kompetensförsörjningen inom flera branscher har stora utmaningar och tillgång till vuxenutbildning 
inom flera yrkesprogram är en förutsättning för att möta glappet att för få elever väljer yrkesprogram 
på gymnasiet. Utbildningsnämnden ska i samverkan med kunskapscentrum nordost (KCNO) verka för 
en vuxenutbildning med brett och flexibelt utbud för olika vägar till etablering. 
Genom ökade möjligheter till kombinationsutbildningar, omskolning till bristyrken genom att få läsa 
valda yrkesprogram även med fullgjord gymnasieutbildning, ges ökade möjlighet för kortare väg till 
etablering på arbetsmarknaden och ökade möjligheter för regionens näringsliv att växa. 
Undersökningar om upplevd kvalitet på utbildningen och säkerställande att auktorisationsprocessen 
följs är viktiga för att systematiskt följa upp och möjliggöra hög kvalitet i utbildningen.

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund

Nämnden bedömer att pågående utvecklingsarbete mot målet är i fas med perioden och att målet 
kommer uppnås för helåret.

De brukarenkäter som genomfördes under våren 2021 på en positiv utveckling sedan tidigare år och 
studerande från Vallentuna är i flertalet frågor mer nöjda med sin utbildning än snittet för länet.

Under 2021 har flertalet förbättringsåtgärder gjorts för att utveckla kvalitetsarbetet för 
vuxenutbildningen. Inom Kunskapscenter Nordost (KCNO) har arbetet fokuserat på att säkerställa att 
krav på undervisning med hög kvalitet uppfylls av de utbildningsanordnare som är auktoriserade inom 
KCNO och en skyldighet för anordnare att följa upp och redovisa sin verksamhet i 
kvalitetsredovisningar till KCNO ingår nu i auktorisationen.

Utbildningsnämnden har även fortsatt att utveckla Vallentunas kvalitetsarbete för vuxenutbildningen. 
Genom tillgång till de verksamhetssystem inom KCNO som används för att  följa upp studieresultat i 
vuxenutbildningen och en direkt tillgång till resultat för genomförda brukarenkäter ökar 
förutsättningarna för kontinuerlig uppföljning och analys för nämnden. Från 2021 sammanställs även 
en kvalitetsrapport  med resultat och analys av antal elever i de olika utbildningarna, betygsresultat 
samt ytterligare statistik om exempelvis avbrott och validering i relation till enkätutfall.

Resultaten för vuxenutbildningen för 2021 redovisas först i verksamhetsberättelsen när statistiken 
finns tillgängligt. Senast tillgängliga resultaten visar på en viss försämring vad gäller andelen elever i 
grundläggande vuxenutbildning och svenska för invandrare (sfi) som får godkända betyg jämfört med 
tidigare år. Även för dessa utbildningsinriktningar har distansundervisningen troligtvis påverkat 
resultaten negativt. För elever inom gymnasial vuxenutbildning är resultatet i liknande nivå som 
föregående år. Åtgärder vidtas under hösten 2021 inom KCNO för att höja ersättningsnivåer för sfi 
vilket identifierades som ett utvecklingsbehov i det systematiska kvalitetsarbetet, i syfte att säkerställa 
en tillgänglig utbildning inom en geografisk närhet.
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Uppföljning av elevers uppföljning av kvalitet i vuxenutbildningen

De elevenkäter som genomförts visar att de studerande i allmänhet är nöjda med sina studier och 
upplever kvalitet i utbildningen och resultatet för 2021 visar på en positiv utveckling i flertalet 
områden jämfört med 2020. Andelen studerande som kan rekommendera sin skola ökar från 
föregående år och är högre än snittet för länet. Även i vilken utsträckning utbildningen ger möjlighet 
till fortsatta studier eller arbete visar på ett förbättrat resultat som ligger över länssnittet.

Flera frågor som utvärderar undervisningens kvalitet visar på positiv utveckling. Utfallet visar på goda 
resultat vad gäller upplevd studiero, hur lärare förklarar så eleverna förstår i klassrummet och gör så 
de vill lära sig mer. För elever inom grundläggande och gymnasial nivå har även resultatet förbättrats 
gällande hur de får återkoppling på sitt arbete, att de får den hjälp de behöver samt får information om 
vad som krävs för de olika betygsstegen.

Elevenkäterna visar för 2021 fortfarande på en lägre nivå vad gäller elevernas kontakt med studie- och 
yrkesvägledare (SYV) i utbildningen och upplevelsen av den studie- och yrkesvägledning de fått även 
om Vallentunas resultat ligger över länets snitt. Den tidigare drop-in-verksamheten inom KCNO:s 
kansli har skett på distans under coronapandemin. Detta har förändrat förutsättningarna för dialog 
och möten mellan vägledare och studerande och har framförallt påverkat de elever som bäst behövt 
stöd i val av utbildningsväg. Utbildningsnämnden i samverkan med KCNO behöver som en åtgärd se 
över förutsättningar för studie- och yrkesvägledningen inom vuxenutbildningen och öka kravet på 
tillgång till SYV hos utbildningsanordnare samt öka tillgången till sådan inom KCNO-kansliet.

Vuxenutbildningen har liksom gymnasieutbildning fortsatt under 2021 genomförts på distans på 
grund av coronapandemin vilket har påverkat förutsättningarna för utbildningen i hög grad. Att 
genomföra undervisning digitalt på distans har skapat utmaningar i att kunna möta elever med större 
behov av stöd i undervisningen. Elever i vuxenutbildningen har ofta låg studievana och det har även 
identifierats utmaningar för elever att hitta en studiemiljö där man kan arbeta ostört i och med att 
undervisningen inte sker i skollokaler. Begränsad tillgång till digitala lärverktyg lämpliga för 
distansstudier för studerande är också en faktor som påverkat resultaten negativt.

Indikator Utfall perioden Utfall 2020 Utfall 2019

 Andel kursdeltagare inom grundläggande 
vuxenutbildning med godkänt betyg efter 
fullföljd kurs 

* 77 % 84 %

 Andel kursdeltagare inom gymnasiala 
vuxenutbildningen med godkänt betyg efter 
fullföljd kurs 

* 86 % 85 %

 Andel kursdeltagare inom sfi med godkänt 
betyg efter fullföljd kurs 

* 83 % 88 %

 Andel elever inom gymnasial och 
grundläggande vuxenutbildning som kan 
rekommendera sin skola till andra 

89 % 80 % 79 %

 Andel studerande inom sfi som kan 
rekommendera sin skola 

94 % 86 % 86 %

 Andel elever inom grundläggande och 
gymnasial vuxenutbildning som upplever att 
utbildningen ger ökade möjligheter till arbete 
eller fortsatta studier 

95 % 88 % 79 %

 Andel elever inom sfi som upplever att 
utbildningen ger ökade möjligheter till arbete 

89 % 79 % 83 %

 Kostnad/heltidsstuderande * 36 125  35 426 

* Statistik finns inte tillgängligt för perioden, nyckeltal redovisas för helår i verksamhetsberättelsen
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Vision: Samverkan

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

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

Måluppfyllelse utfall period

 Mål i fas

Prognos måluppfyllelse helår

 Mål uppnås

Sammanfattande bedömningsgrund och målanalys

Coronapandemin har i hög grad påverkat arbetet med elevinflytande och förutsättningarna för olika 
elevforum i verksamheten och distansundervisningen har gjort det svårt att genomföra de åtgärder 
som planerats i full skala. Utbildningsnämnden har dock fortsatt sitt arbete med att tillgängliggöra och 
effektivisera olika kommunala processer inom nämndens ansvarsområde. Genom sitt arbete med att 
förtydliga och se över de riktlinjer och rutiner som styr vilken kommunal service elever och 
vårdnadshavare inom nämndens verksamhetsområden erbjuds, säkerställs likabehandling och 
tillgänglighet till information för kommunens invånare. Arbetet med att digitalisera ansökningar och 
anmälningar till kommunen för invånare eller samverkansaktörer som är ett fokus för 
förbättringsarbetet förväntas leda till förenklad och förtydligad ansökningsprocess 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 
återkoppling 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.

Genomförda enkätundersökningar i gymnasieskola och vuxenutbildning visar att delaktighet och 
inflytande i utbildningen behöver vara ett fortsatt fokus för förbättringsarbete. För vuxenutbildningen 
visar enkätresultatet att andelen studerande som är nöjda med sitt inflytande på utbildningen har ökat 
från föregående år och för 2021 även ligger över snittet för länet. För gymnasieskolan har upplevd 
delaktighet i undervisningen dock försämrats och åtgärder, exempelvis kring klass- och elevrådsarbete 
samt hur delaktighet i undervisningen kan visualiseras och förstås av både elever och lärare, vidtas 
under hösten 2021.

Under coronapandemin gjorde Vallentuna gymnasium omfattande anpassningar och åtgärder för att 
de elever som uttryckte att de hade svårt för distansundervisning skulle få närundervisning på skolan 
och på så sätt få rätt förutsättningar för att kunna ta del av undervisningen.

De restriktioner som coronapandemin medfört har lett till att nya digitala mötesformer för samverkan 
har utvecklats och nya möjligheter har skapats. Genom digitala mötesformer har deltagande och 
delaktighet blivit mindre beroende av vart deltagare befunnit sig geografiskt och tillgängligheten har 
ökat både mellan och inom verksamheter i och utanför kommunen. Utbildningsnämnden fortsätter 
under 2021 att utveckla de digitala arbetssätten för att kunna fånga upp de positiva effekter som 
uppstått med digitala forum och se hur det kan användas även efter restriktionerna lättat så att den 
ökade tillgängligheten kvarstår där det kan ske utan att andra kvalitetsperspektiv försämras.
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Nämndens samlade bedömning är att de korrigerande åtgärder som genomförs inom nämndens 
specifika mål om delaktighet och inflytande i undervisningen kommer att bidra till en fortsatt ökad 
delaktighet för elever i verksamheten. Tillsammans med pågående insatser för att genom digitalisering 
förbättra tillgängligheten och servicen till kommuninvånarna och samverkansaktörer bedömer 
nämnden att målet kommer uppnås på helåret.
 

Översyn och utveckling av riktlinjer och rutiner

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

 

Nämndens mål: Utbildningsnämndens verksamheter har en tillgänglig undervisning där 
elever upplever stimulans, delaktighet och inflytande i utbildningen

Måluppfyllelse utfall perioden

 Mål inte i fas, korrigerande åtgärder vidtas

Prognos måluppfyllelse helår

 Mål uppnås

Beskrivning

Utbildningsnämndens verksamheter har en särskild viktig roll i att undervisa om men också tillämpa 
och utveckla demokrati tillsammans med eleverna vilka utgör framtidens Vallentuna. Det är av central 
vikt att utbildningen stimulerar elevers nyfikenhet samt visar tillit till elevers förmågor för att skapa ett 
samhällsengagemang och framtidstro. 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 gymnasie- och vuxenutbildningen ska systematiskt följas upp och 
utvecklas i förhållande till undervisningens utformning och innehåll så att eleverna kan uppleva reell 
delaktighet i utbildningen. En tillgänglig lärmiljö är viktigt för att elever ska kunna vara delaktiga och 
uppleva skolan som ett meningsfullt sammanhang och skapa förutsättningar för alla elever att vara 
delaktiga i hela utbildningen och aktiviteter. Genom delaktighet i planering och uppföljning av 
utbildningen får eleverna kontroll över sitt lärande och en god kännedom om sin prestationsförmåga i 
förhållande till målen, vilket leder till att eleverna utvecklar en positiv attityd till lärande och ser sin 
egen ansträngning som betydelsefull.
Elevenkäter och en väl fungerande synpunktshantering är viktiga för att samla in omdömen om 
upplevd kvalitet i utbildningen och systematiskt följa upp, analysera och utveckla den.

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund

Utbildningsnämnden bedömer att pågående utvecklingsarbete mot målet inte helt är i fas med 
perioden. Coronapandemin har i hög grad påverkat arbetet med elevinflytande och förutsättningarna 
för olika elevforum i verksamheten och distansundervisningen har gjort det svårt att genomföra de 
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åtgärder som planerats i full skala.

Under coronapandemin gjorde Vallentuna gymnasium omfattande anpassningar och åtgärder för att 
de elever som uttryckte att de hade svårt för distansundervisning skulle få närundervisning på skolan. 
Anpassningarna gjordes i dialog med eleverna för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att 
eleverna skulle kunna ta del av undervisningen.

I och med att eleverna från hösten 2021 på nytt får närundervisning som grund vidtas ytterligare 
åtgärder för att nå målet. Insatser tillsammans med personal för att skapa samsyn kring vad inflytande 
är och hur detta kan visualiseras startar från hösten 2021. Vallentuna gymnasium gör också åtgärder 
för att förbättra dialog mellan klassråd och elevråd samt att arbeta med elevrådet för att öka 
förutsättningarna att kunna komma igång med aktiviteter för att främja trivsel och samverkan på 
skolan.

Det systematiska kvalitetsarbetet har pekat på flera utvecklingsmöjligheter inom delaktighet och 
inflytande för gymnasieskolan som behöver arbetas med över längre tid. Vallentuna gymnasium har 
identifierat ett behov av att skapa en bättre förståelse av elevernas upplevelse av skolan och 
undervisningens kvalitet. Utifrån det har skolan påbörjat ett arbete med att synliggöra elevenkäterna 
som ett forum för elevdemokrati. Även det pågående arbetet i Samverkan för bästa skola stöder ett 
systematiskt arbete med elevernas delaktighet och inflytande i utbildningen på längre sikt.

Barn- och ungdomsförvaltningen planerar under 2021 att tillsammans med Vallentuna gymnasium 
och gymnasiets elevråd identifiera och utveckla former för ett rådgivande forum för gymnasiets elever 
liknande det globala elevråd som är etablerat för elever i grundskolans årskurs 7-9.

För vuxenutbildningen visar genomförda enkäter under perioden att andelen studerande som är nöjda 
med sitt inflytande på utbildningen har ökat från föregående år och för 2021 även ligger över snittet 
för länet.

De åtgärder som vidtas med start hösten 2021 förväntas öka förutsättningar för elevers delaktighet och 
inflytande i sin utbildning och prognosen är att målet för nämnden kommer att uppnås för helåret.

Utveckla tydlig process för huvudmannens synpunkts- och klagomålshantering

En översyn av tillgängligheten för utbildningsnämndens klagomålshantering har visat på ett behov av 
åtgärder inom området. Barn- och ungdomsförvaltningen har påbörjat åtgärder för att utveckla 
synpunkts- och klagomålsprocessen i syfte att säkerställa att ärendena hanteras likvärdigt och 
skyndsamt med tydlig återkoppling till klagomålslämnaren. Klagomålshanteringen ska ingå som en 
naturlig del i det systematiska kvalitetsarbetet på skolorna. Arbetet med klagomålshanteringen sker 
enligt plan. Ett första steg under 2021 har varit att formulera svarsmallar för mottagande 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 Utfall 2018/2019

Andel elever i gymnasieskolan årskurs 
2 som instämmer i påståendet 
“Undervisningen motiverar mig till att 
vilja lära mig mer” **

45 % 46 % 31 %

Andel elever i gymnasieskolan årskurs 
2 som instämmer i påståendet “Jag får 
vara med och påverka hur vi arbetar 
på lektionerna” **

29 % 42 % 31 %

Andel elever i gymnasieskolan årskurs 
2 som instämmer i påståendet “Mina 
synpunkter tas tillvara på ett bra sätt 
på min skola” **

36 % 41 % 30 %
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Indikator Utfall perioden Utfall 2019/2020 Utfall 2018/2019

 Andel elever inom gymnasial och 
grundläggande vuxenutbildning som är 
nöjda med sitt inflytande på 
utbildningen 

76 % 66 % 69 %

 Andel åtgärdsprogram på Vallentuna 
gymnasium där eleven varit delaktig i 
framtagandet 

* ny

* Statistik finns ej tillgängligt för perioden. Nyckeltal redovisas i verksamhetsberättelsen
** Värde för indikatorn hämtas från Storstockholms gymnasieenkät som genomförs årligen i gymnasiets årskurs 2

Vision: Innovation

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

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

Måluppfyllelse utfall period

 Mål i fas

Prognos måluppfyllelse helår

 Mål uppnås

Sammanfattande bedömningsgrund och målanalys

Utbildningsnämndens verksamheter bidrar till måluppfyllelse för det kommungemensamma målet att 
Vallentuna kommun ska skapa goda förutsättningar för att människor och företag i gemenskap ska 
kunna växa genom att  nämnden och Vallentuna gymnasium kontinuerligt utvecklar samarbete med 
företag, organisationer och institutioner inom högre utbildning för att utveckla utbildningen och 
verksamheten. Genom breddning av gymnasieutbudet i Vallentuna, genom naturbruksprogrammet 
som antog ytterligare åtta elever hösten 2021 och den nya yrkesutgången personlig tränare där 3 elever 
startade sin utbildning läsåret 2021-2022, ökar valmöjlighet i gymnasieutbildningen för elever i och 
runt Vallentuna kommun och främjar samverkan med lokala näringslivet i kommunen.

Utbildningsnämndens samarbete med lärosäten både i geografisk närhet, exempelvis Stockholm och 
Uppsala universitet och andra lärosäten med lärarutbildning, kring verksamhetsförlagd utbildning 
(VFU) positionerar Vallentuna som en attraktiv samverkanspart. Trots fortsatt coronapandemi under 
2021 har nämnden bidragit till att över 73 studenter från tio lärosäten har kunnat genomföra sin VFU i 
kommunen, Vallentuna kommun har även genom tillsättning av en kommundoktorand, som under 
perioden genomför sitt första år på doktorandutbildningen, stärkt banden mellan Stockholms 
Universitet och kommunen och lett till att ett samarbete mellan universitet och kommun nu initierats. 
Doktorandtjänsten stärker kopplingen mellan pedagogisk praktik och forskning för svenska som 
andraspråk, vilket bidrar till utveckling för kommunens utbildningsverksamheter och höjd kvalitet i 
undervisningen för eleverna.

Det internationella samarbetet för elever och personal mellan Vallentuna kommun och 
lärarutbildningen vid Butler University har påverkats av coronapandemin men genomförs i digital 
form och kommer under hösten 2021 att utökas vad gäller antal samarbetstillfällen. Kontakterna för 
samarbetet är väl förankrade i organisationen och bedömningen är att dessa ska kunna fortgå till fullo 
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så fort det nationella och internationella läget förbättrats vad gäller pandemin.

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

Nämndens samlade bedömning att det arbete som sker för att stärka samverkan med näringsliv och 
lärosäten samt utvecklandet av utbildningen vid Vallentuna gymnasium är i fas för perioden och 
bidrar till att kommunen uppnår målet för helåret.

Nämndens mål: Utbildningsnämnden arbetar aktivt för att stärka och utveckla 
samverkan med lärosäten 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 lärare är framgångsfaktorer för en 
verksamhet med hög kvalitet och det kollegiala lärandet ska vara en motor i utvecklingsarbetet inom 
gymnasie- och vuxenutbildningen. Ett stärkt och utvecklat samarbete med lärosäten och forskning, 
både nationellt och internationellt,  bidrar till att utveckling av undervisningen sker utifrån en 
vetenskaplig grund. En god samverkan med lärarutbildningar och förutsättningar för lärare i 
gymnasieskolan att handleda lärarstudenter möjliggör kompetensutveckling för anställda pedagoger i 
verksamheten. Genom att skapa, stärka och utveckla samarbete med lärosäten och lärarutbildningar 
och erbjuda verksamhetsförlagd utbildning 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 ska inspirera till studier och ge elever 
konkreta erfarenheter till gagn för fortsatta studier och yrkesval. Gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen har ett uttalat uppdrag i skollagen att samverka med samhället. Särskilt viktig för 
elevers lärande och utveckling är samverkan med närsamhället kring gymnasiets yrkesutbildningar 
och vuxenutbildningens lokala och regionala samverkan med andra utbildningsanordnare och 
myndigheter kring sitt arbetsmarknadspolitiska uppdrag. Yrkesutbildningar med hög kvalitet gynnar 
företagande och näringsliv.

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund

Utbildningsnämnden bedömer att pågående utvecklingsarbete mot målet är i fas. Coronapandemin 
har tvingat fram anpassningar och förändringar i arbetssätt men flertalet aktiviteter mot målet, 
exempelvis arbetsplatsförlagt lärande (APL) och mottagande av studenter som gör sin 
verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i lärarutbildningen har kunnat fortgå och lett till att bibehålla 
och stärka upparbetade samarbeten med näringsliv och lärosäten.

Vallentuna gymnasium arbetar kontinuerligt med internationalisering som är en del av utbildningen 
på alla program. Ett samarbete mellan lärarutbildning på Butler University i Indiana, USA och 
gymnasiet har varit etablerat under flera år. Coronapandemin har påverkat 
internationaliseringsarbetet och de utbyten som ingår i hög grad och samarbetet har skett i digital 
form. Under 2021 ökar antalet tillfällen för samarbetsmöten mellan Butler och Vallentuna kommun 
och när restriktionerna tillåter kommer internationaliseringsarbetet att återupptas till fullo igen.
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Nämndens deltagande i Samverkan för bästa skola har kunnat genomföras enligt plan och ett 
uppstartat 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. Prognosen är, utifrån 
utfallet och möjligheter att fortsätta utvecklingsarbete när pandemin avtar, att målet kommer att 
uppnås för helåret.

Uppföljning av samverkan med lärosäten och näringsliv

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 
lärosäten 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 skola.

APL har kunnat genomföras med gott utfall även under våren 2021 och eleverna på Vallentuna 
gymnasium har genomfört APL hos 85 olika arbetsgivare utanför kommunens egna verksamheter 
vilket motsvarar en liknande nivå som för hösten 2020. Ett utvecklingsområde som identifierats i det 
systematiska kvalitetsarbetet och som fortsätter föras dialog kring är att utveckla samarbetsytor med 
lärosäten kopplat till gymnasiets högskoleförberedande program för att skapa bättre förutsättningar 
för dessa elever att vara rustade för nästa steg i utbildningskedjan.

Genomförandet av programråd för yrkesprogrammen där representanter från branscherna deltar har 
påverkat till viss del av coronapandemin. Programrådet för Fordons- och transportprogrammet 
tvingades ställas in på grund av coronapandemin och på barn- och fritidsprogrammets programråd 
deltog inte några branschrepresentanter. För övriga tre yrkesprograms programråd med 
branschdeltagande har dessa genomförts enligt plan.

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 
kontinuerliga 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 Vallentuna 
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 samarbete 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 programråd för yrkesprogrammen med 
branschdeltagande

60 % ny

 Antal arbetsgivare/företag, utanför Vallentunas kommunala 
verksamhet som erbjuder APL-platser 

85 av 101 ny
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Andel elever i årskurs 2 gymnasieskolan som instämmer i 
påståendet “ I min utbildning får jag kontakt med arbetslivet 
i form av ex. föreläsare, studiebesök eller praktik” *

49 % 54 %

Andel elever i årskurs 8 grundskolan, skolkommun, som 
instämmer i påståendet ”Den studie- och yrkesvägledning jag 
får i skolan hjälper mig att välja fortsatt utbildning och 
yrkesinriktning” **

70 % 52 %

* Värde för indikatorn hämtas från Storstockholms gymnasieenkät som genomförs årligen i gymnasiets årskurs 2
** Värde för indikatorn hämtas från den årliga elevenkäten Våga visa som genomförs årligen i grundskolans årskurs 8

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 genomförs i gymnasieskolan och vuxenutbildningen bidrar nämnden 
till att skapa en trygg kommun för elever i verksamheten och målet bedöms vara i fas för perioden. 
Resultat från årets brukarenkäter i gymnasiet och vuxenutbildningen visar att tryggheten ökar på 
Vallentuna gymnasiet och för vuxenutbildningen är upplevda tryggheten på liknande nivåer som 
föregående år med undantag från elever på sfi där resultatet försämrats något. Eleverna i Vallentuna 
kommun upplever även i högre grad att verksamheten arbetar med att främja likabehandling och 
åtgärda och förebygga kränkande behandling.

Studiero är ett fortsatt prioriterat område att kvalitetsförbättra för att erbjuda en gymnasieskola med 
goda förutsättningar till höga studieresultat. Nämnden vidtar ett flertal åtgärder under 2021, 
exempelvis ordningsregler, lektionsstrukturer och att säkerställa att processer för att åtgärda och 
förebygga kränkande handling håller hög kvalitet.

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 
begränsningar coronapandemin inneburit och plan har tagits fram för att starta upp samverkan senare 
under året, beroende på det rådande läget.

Utbildningsnämnden bidrar till beredskap och att trygga livsmedelsförsörjningen för kommunen vid 
en extraordinär händelse. Under sommaren 2021 höll kommunen ett krisberedskapslager 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 hösten planeras 
en krisberedskapsövning genomföras för att stärka kommunens beredskap att värna om kommunen 
och dess invånare vid extraordinära händelser.
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Vallentuna gymnasium och barn- och ungdomsförvaltningen arbetar systematiskt med att uppdatera 
och aktualisera krisplaner och den plan som under 2020 togs fram för beredskap gällande att hålla 
kommunens utbildningsverksamhet igång vid kris eller krig uppdateras och säkerställs regelbundet.

Det pågående trygghetsarbete som sker i verksamheterna i kombination med planerade insatser för 
fördjupad förståelse gällande studiero förväntas möjliggöra fortsatt trygghet i verksamheten och 
nämnden bedömer att målet uppnås för helåret.

Nämndens mål: Utbildningsnämndens verksamheter erbjuder utbildning med trygg 
arbetsmiljö, fri från kränkningar och trakasserier, där elever upplever studiero

Måluppfyllelse utfall perioden

 Mål i fas

Prognos måluppfyllelse helår

 Mål uppnås

Beskrivning

Ett aktivt värdegrundsarbete är grundläggande för att värna de mänskliga rättigheterna, jämställdhet 
samt för att skapa förutsättningar för att ge alla barn och unga lika möjligheter. 
Elever har rätt till en trygg och säker lärmiljö som präglas av goda relationer mellan personal och 
elever, och elever emellan. I gymnasieskolan och vuxenutbildningen råder nolltolerans mot 
diskriminering, kränkande behandling och trakasserier. Alla verksamheter har en lagstadgad 
skyldighet att arbeta aktivt för att förebygga, förhindra och  åtgärda all form av kränkande behandling. 
Varje skola och anordnare ska dokumentera detta arbete och ska ha en plan mot kränkande 
behandling. 
Undervisningen i utbildningen ska vara utformad för att kompensera för elevers olika förutsättningar 
och främja studiero. Skolan ska erbjuda en god lärmiljö utifrån pedagogiska, sociala och fysiska 
perspektiv där bemötande och stöd ger eleverna förutsättningar att fokusera på utbildning och 
arbetsuppgifter. 
Elever och anställda på skolan ska vara delaktiga i att skapa en trygg miljö och förståelse för vilka 
förhållningsregler som gäller i utbildningen och på skolan.
Uppföljning av anmälningar och utredningar av kränkningar är en del av det systematiska 
kvalitetsarbetet och ligger till grund för vidare utveckling och ökad trygghet och studiero.

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund

Utbildningsnämnden bedömer utifrån samlade bilden av indikatorutfall och pågående 
utvecklingsarbete att målet är i fas med perioden. Enkätundersökningar genomförda under 2021 på 
Vallentuna gymnasium visar att eleverna upplever en trygg miljö där skolan aktivt arbetar för att 
förebygga kränkningar och resultatet har ökat sedan föregående år. Vallentuna gymnasiums 
trygghetsarbete skapar därmed förutsättningar för trygga arbetsmiljöer i och uppföljning av 
trygghetsfrågor är inkluderat i den nya strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet. I 
vuxenutbildningen upplever eleverna på grundläggande och gymnasial nivå en trygg utbildning med 
studiero. För elever på svenska för invandrare (sfi) visar enkäten en upplevelse av studiero men 
tryggheten har försämrats sedan tidigare år och utfallet behöver analyseras vidare för att åtgärder ska 
identifieras och sättas in.

Under 2021 har åtgärder vidtagits för att förbättra studiero på Vallentuna gymnasium exempelvis 
gemensamma ordningsregler och en gemensam lektionsstruktur. Inför läsår 2021-2022 kommer även 
klassråd ske utifrån hur studiero ska kunna förbättras och åtgärder vidtas för att säkerställa ansvar och 
rutiner för anmälan och utredning vid misstänkta kränkningar.

Utifrån en upplevelse av ökad trygghet och ett förbättrat trygghetsarbete samt den effekt vidtagna 
åtgärder förväntas leda till bedömer nämnden att målet uppnås för helåret.
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 Uppföljning av trygghet och studiero i vuxenutbildning

Den årliga enkäten där elever inom vuxenutbildningen får svara på frågor om trygghet och studiero 
visar att elever inom sfi upplever en minskad grad av trygghet 2021 än tidigare år. Det är ett trendbrott 
från tidigare år då resultatet för 2021 även är lägre för elever inom sfi än grundläggande och gymnasial 
nivå där årets resultat är i liknande nivå som tidigare. Resultatet behöver analyseras vidare för att 
skapa en djupare förståelse och sättas i relation till de effekter som coronapandemin och 
distansundervisningen kan ha fått på utbildningen och elevernas trygghet.

Studiero i vuxenutbildningen har dock ökat för båda svarsgrupperna för andra året i rad och en hög 
andel elever upplever nu att det är arbetsro på lektionerna inom utbildningen. Resultatet är även högre 
för Vallentuna kommun än genomsnittet för länet.

Stödjande insatser till verksamhetens arbete med trygghetsarbete i gymnasieskolan

Det systematiska kvalitetsarbetet visar att Vallentuna gymnasium har relativt få anmälningar om 
kränkande behandling under ett år. Av de som anmälts är kränkningarna generellt verbala och sker 
under lektionstid eller raster, oftast när vuxna inte finns i närheten. De flesta kränkningar sker mellan 
elever och fler flickor än pojkar är utsatta för kränkningar enligt dokumentationen.

Inför varje läsår följer elevhälsoteamet och skolledningen på Vallentuna gymnasium upp och reviderar 
"Plan för att främja likabehandling och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling" som en del i det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet. En översyn av arbetet med 
likabehandlingsplanen har initierats under perioden. Det har vid översynen identifierats att elevernas 
delaktighet i planen samt kopplingen till tidigare främjande och förebyggande åtgärder som vidtagit, 
kan förtydligas och stärkas för att öka kvaliteten ytterligare.

Vallentuna gymnasium tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningen följde under vårens 
kvalitetsdialog för tematiska tertialen "normer och värden, delaktighet och inflytande" upp och 
analyserar resultaten av enkätsvaren kring trygghet och studiero för att identifiera både åtgärder och 
metoder att arbeta förebyggande och främjande. Åtgärder för att tillsammans med eleverna diskutera 
studiero och denna kan öka, samt hur strukturer för att säkerställa att processen för kränkande 
handlingar fungerar genomförs från hösten 2021.

Ett nytt stödmaterial för disciplinära åtgärder för lärare och rektorer har tagits fram inför hösten 
2021 för att säkerställa 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 Utfall 2018/2019

Andel elever i gymnasieskolan årskurs 
2 som upplever studiero 
(pojkar/flickor) **

35 %
P: 44 %
F: 21 %

58 %
P: 63 %
F: 40 %

37 %

Andel elever i gymnasieskolan årskurs 
2 som är trygga i skolan (pojkar/flickor) 
**

73 %
P: 82 %
F: 62 %

63 %
P: 69 %
F: 40 %

80 %

Andel elever i gymnasieskolan årskurs 
2 som är nöjda med skolans arbete 
mot mobbning (pojkar/flickor) **

62 %
P: 67 %
F: 57 %

51 %
P: 54 %
F: 43 %

43 %

 Andel elever inom grundläggande och 
gymnasial vuxenutbildning som 
upplever studiero 

91 % 89 % 65 %

Andel elever inom sfi som upplever 
studiero

89 % 82 % 83 %
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 Andel elever inom grundläggande och 
gymnasial vuxenutbildning som är 
trygga i skolan 

75 % 77 % 79 %

 Andel elever inom sfi som är trygga i 
skolan 

72 % 95 % 95 %

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

ja ny

* Statistik finns inte tillgängligt för perioden och redovisas i kommande tertialrapporter
** Värde för indikatorn hämtas från Storstockholms gymnasieenkät som genomförs årligen i gymnasiets årskurs 2

Vision: Nav

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

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

Måluppfyllelse utfall period

 Mål i fas

Prognos måluppfyllelse helår

 Mål uppnås

Sammanfattande bedömningsgrund och målanalys

För att bidra till det kommungemensamma målet har utbildningsnämnden verkat för att kunna 
erbjuda en attraktiv utbildning för den växande elevgruppen av gymnasieelever i regionen. 
Utbildningsnämnden bevakar gymnasieregionens elevprognoser och sökmönster gällande val av 
utbildningar för att säkerställa en tillgång till utbildning för gymnasieelever i kommunen. Kapaciteten 
på Vallentuna gymnasium är fortsatt högre än det antal elever som studerar på skolenheten och det 
finns beredskap att ta emot fler elever i utbildningen vilket bidrar till kommunens möjlighet att vara 
en del i en växande storstadsregion. Till läsåret ökade det totala antalet elever på Vallentuna 
gymnasium med 25 elever, ökningen skedde framförallt i nationella program. De 
högskoleförberedande programmen har läsår 2021-2022 fler elever per klass och bygg- och 
anläggningsprogrammet är fullt trots en utökning av antal platser. Under 2021 har nämnden breddat 
det gymnasieutbud som finns i kommunen och läsåret 2021 erbjöds barn- och fritidsprogrammet med 
inriktning mot personlig tränare vilket ökade elevers valmöjlighet och kommunens förutsättningar att 
kunna behålla gymnasieelever i skolkommunen. Tre elever antogs till inriktningen och har påbörjat sin 
utbildning. Naturbruksprogrammet som startade föregående år har till läsåret 2021-2022 ytterligare 
åtta nya elever som går utbildningen.

Utbildningsnämnden arbetar för att inom vuxenutbildningen erbjuda de utbildningar som eleverna 
efterfrågar och där möjligheter till anställning finns. Analys och översyn pågår inom KCNO för att öka 
tillgången till utbildningar inom ett närmre geografiskt läge och på så sätt erbjuda en vuxenutbildning 
med hög tillgänglighet för invånare i Vallentuna kommun.

Det digitala distansarbetet, både för elever inom nämndens verksamheter och medarbetare, som 
coronapandemin har lett till och de insatser för digitaliseringen av processer mot kommunens 



Utbildningsnämnden, Delårsrapport januari-augusti 2021 29(43)

samverkansaktörer nämnden har genomfört bidrar till att nya digitala arbetssätt och förutsättningar 
för hur undervisning och arbetsplatser kan formas även efter coronapandemin avtagit. Nämndens 
samlade bedömning är att målet kommer att uppfyllas för helåret.

Nämndens mål: Utbildningsnämnden i samverkan med verksamheten utvecklar 
innovativa och hållbara sätt att undervisa, arbeta, mötas och samverka

Måluppfyllelse utfall perioden

 Mål i fas

Prognos måluppfyllelse helår

 Mål uppnås

Beskrivning

Utbildningsväsendet ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor som aktivt 
deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet. Förändringar i arbetslivet, digitaliseringen och den 
tekniska utvecklingen, internationaliseringen samt miljöfrågornas komplexitet ställer nya krav på 
människors kunskaper och sätt att arbeta. Detta ställer i sin tur krav på skolans arbetsformer och 
arbetsorganisation. 
Utbildningsnämnden ska arbeta för att ta vara på de möjligheter som digitaliseringen erbjuder för att 
utveckla innovativa och hållbara sätt att undervisa, arbeta, mötas och samverka. 
Goda lärmiljöer bygger på tillgång till moderna verktyg och arbetssätt som rustar eleverna för 
framtiden och arbetslivet. Digitalisering skapar förutsättningar för nya arbetssätt och en hög 
pedagogisk kvalitet i utbildningen. En digitalisering av skolan är en förutsättning för att erbjuda en 
tillgänglig undervisning och erbjuda alla 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 eleverna samt effektivisera administrativa uppgifter för medarbetarna och utveckla nya 
kollegiala samarbetsformer.
För att ta tillvara på digitaliseringens styrkor är skolans arbete med digitala verktyg i relation till 
elevers lärande är en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet.

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund

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

Genom fortsatt digitalisering av olika processer riktat mot fristående verksamheter som ansökan om 
tilläggsbelopp och anmälan om matlåda för elever distansundervisning under coronapandemin har 
utbildningsnämnden bidragit till att utveckla tillgänglighet och kommunal service för kommunens 
samverkansaktörer och invånare och effektivare arbetsprocesser mellan verksamheterna.

Målets huvudsakliga aktivitet och åtgärder har till stor del uppnåtts under perioden och nämnden 
bedömer att målet kommer att uppnås för helåret.
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 Indikator Utfall perioden Utfall 2020

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

* ny

 Antal digitaliserade serviceprocesser mot kund/extern aktör 2 ny

* Statistik finns inte tillgänglig för perioden och redovisas i verksamhetsberättelsen
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Styrkort

Kund/invånare

 Utfall 
perioden

Helår 
2020

Helår 
2019

Länets 
snitt

Enkätsvar Vallentuna gymnasium åk 2*

Jag känner mig trygg på min skola 73 % 63 % 80 % 87 %

Det är arbetsro på mina lektioner 35 % 58 % 37 % 58 %

Undervisningen motiverar mig till att vilja lära mig 
mera 45 % 46 % 31 % 43 %

Mina lärare är kunniga i sina ämnen 71 % 76 % 83 % 78 %

Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för 
att uppnå de olika betygen 64 % 58 % 65 % 55 %

Mina synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min 
skola 36 % 41 % 30 % 45 %

Jag kan rekommendera mitt gymnasieprogram till 
andra elever 72 % 67 % 68 % 73 %

Jag kan rekommendera min skola till andra elever 53 % 62 % 54 % 68 %

Enkätsvar vuxenutbildning och SFI

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

89 % 80 % 79 % 83 %

Andel studerande inom SFI som kan rekommendera 
sin skola 94 % 86 % 86 % 85 %

* Värde för indikatorn hämtas från Storstockholms gymnasieenkät som genomförs årligen i gymnasiets årskurs 2

Analys och kommentar

Båda elevenkäterna där elever i gymnasieskolans årskurs två får svara på frågor om trygghet och 
studiero visar att tryggheten har ökat på Vallentuna gymnasium jämfört med föregående år. Resultatet 
har förbättrats både vad gäller hela målgruppen och för respektive flickor och pojkar. Även 
upplevelsen av skolans trygghetsarbete har ökat under läsåret 2020-2021 och en högre andel elever 
upplever att skolan arbetar mot kränkande behandling än tidigare.

Studiero har fortsatt varit ett identifierat utvecklingsområde för Vallentuna gymnasium under 2021. 
Frågan undersöks i både skolinspektionens Skolenkät och Storstockholms gymnasieenkät i årskurs 2 
men resultaten visar på stora skillnader mellan enkäterna. Gymnasieenkäten har ett resultat som visar 
att elevernas upplevelse av arbetsro har minskat kraftigt från föregående år, med en stor variation 
mellan de olika gymnasieprogrammen. Resultaten för Skolenkäten visar istället på en förbättrad 
studiero, både i jämförelse över tid och med gymnasieenkäten.

Verksamheterna följer, enskilt och tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningen, upp och 
analyserar resultaten av enkätsvaren kring trygghet och studiero under vårens kvalitetsdialog för 
tematiska tertialen "normer och värden, delaktighet och inflytande" för att identifiera både åtgärder 
och metoder att arbeta förebyggande och främjande. Utifrån att de två elevenkäterna fått utfall med 
stora skillnader kommer uppföljningen och analysen även behöva fokusera på att förstå vad som ligger 
bakom de olika resultaten.
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För vuxenutbildningen har andelen studerande som kan rekommendera sin skola ökat för tredje året i 
rad både gällande sfi och grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning. Årets resultat är även högre 
än snittet för Kunskapscenter nordost (KCNO).

 

Brukarenkät gymnasieskolan årskurs 2

Storstockholm (Storsthlm) genomför varje vår en enkätundersökning med elever i gymnasieskolan 
årskurs 2. Enkäten innehåller drygt tjugo frågor fördelade på fem områden: trygghet och trivsel, 
lärande, inflytande, utbildningsval - framtida arbetsliv och helhetsomdöme. Eleverna har svarat på en 
femgradig skala där 1-2 är negativt, 3 är neutralt och 4-5 är positivt. I redovisningen nedan avses 
andelen som är positiva/instämmer. I årets undersökning svarade 103 elever på Vallentuna 
gymnasium vilket motsvarar 72 procent. Föregående år var svarsfrekvensen 85 procent och året 
dessförinnan svarade 95 procent.

Under 2021 har elever i gymnasieskolan årskurs 2 även genomfört Skolinspektionens Skolenkät som 
genomförs vartannat år. Enkäten innehåller drygt fyrtio frågor fördelade på fjorton områden kopplat 
till undervisning, värdegrund, delaktighet, trygghet och studiero samt elevhälsa. På samma sätt som 
gymnasieenkäten redovisas svaren i andel elever som instämmer i olika påståenden. 92 elever 
genomförde enkäten vilket motsvarar 68 procent av eleverna på Vallentuna gymnasium.

Utfall enkätsvar om trygghet och studiero

Andelen elever på Vallentuna gymnasium som i 2021 års enkäter svarat att de känner sig trygga i 
skolan är 73 respektive 82 procent vilket är en ökning i jämförelse med föregående år. Även andra 
frågor kopplat till trygghet och elevhälsoarbete, att det är en positiv stämning på skolan och att man är 
nöjd med skolans arbete mot mobbing, har ökat från föregående år. Resultatet är dock under 
genomsnittet för länet i gymnasieenkäten, jämförelse med rikssnitt i Skolenkäten visar på lägre 
trygghet för flickor än snittet men högre för pojkar på Vallentuna gymnasium.

Skolan för statistik och gör årligen uppföljningar angående kränkande behandling i det systematiska 
kvalitetsarbetet. Uppföljning av processer kring utredning av kränkningar visar att Vallentuna 
gymnasium har relativt få dokumenterade ärenden under ett år. Kränkningarna sker oftast verbalt och 
den främsta platsen där kränkningar sker är under lektionstid eller raster, ett flertal kränkningar har 
också skett via digitala verktyg eller sociala medier. De flesta kränkningar sker mellan elever och fler 
flickor än pojkar är utsatta för kränkningar enligt dokumentationen.

Upplevelsen av arbetsro har stor skillnad i utfall för de två genomförda enkäterna, vilket behöver 
analyseras och följas upp av verksamheten framåt för att få en fördjupad förståelse. Studiero har enligt 
gymnasieenkäten minskat kraftigt från föregående år där 35 procent av eleverna upplever studiero 
2021, medan för 2020 var det resultatet 58 procent. Skolenkäten visar istället på ett förbättrat resultat 
där 65 procent av eleverna upplever studiero 2021. Gymnasieenkäten där resultatet fördelas på olika 
program visar att resultatet varierar i hög grad mellan de olika programmen på gymnasiet. Elever på 
barn- och fritid, samt ekonomiprogrammet upplever att studiero saknas medan elever på 
introduktionsprogrammen upplever studiero i hög grad.

Även resultaten kopplat till undervisningen vad gäller frågor om variation i undervisningen, lärares 
stöd och återkoppling på studieresultatet har minskat från föregående år enligt gymnasieenkäten och 
frågor kopplat till lärares återkoppling på studieresultat ligger fortfarande över genomsnittet för länet 
medan övriga frågor är lägre än genomsnittet. Skolenkäten visar på dessa frågor ett resultat på samma 
nivå som förra gången enkäten genomfördes men fler elever instämmer i påståenden om lärares stöd 
och återkoppling i Skolenkäten än motsvarande frågor i gymnasieenkäten.

Även i  frågor om undervisningens ledning, stimulans och stöd finns en stor spridning i resultatet 
mellan de olika gymnasieprogrammen. Elever på samhällsprogrammet är mindre nöjda med studiero 
och undervisningen än elever på introduktionsprogrammen, handel och administrationsprogrammet 
eller fordon- och transportprogrammet.
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Diagram: Jämförelse mellan liknande frågor i Storstockholms gymnasieenkät och Skolinspektionens 
Skolenkät 2021.

Källa: Storstockholms gymnnasieenkät och Skolinspektionens Skolenkät 2021

Utfall enkätsvar om delaktighet och ansvar

Sett till de olika områdena i gymnasieenkäten så är resultatet lägst för "inflytande" i årets 
undersökning liksom föregående år. Resultatet i gymnasieenkäten har även sjunkit från 2020. I 
området ingår tre frågor som handlar om eleverna får vara med och påverka innehållet i 
undervisningen eller påverka hur de arbetar under lektionerna och om elevernas synpunkter tas 
tillvara på ett bra sätt på skolan. 25 respektive 29 procent av eleverna svarar i gymnasieenkäten att de 
får vara med och påverka innehållet i undervisningen respektive hur de arbetar under lektionerna. 36 
procent av de svarande instämmer i att deras synpunkter tas tillvara på ett bra sätt. Eleverna på de 
högskoleförberedande programmen, barn- och fritidsprogrammet samt handel och 
administrationsprogrammet är mindre nöjda i frågorna om delaktighet. Högst resultat kring 
delaktighetsfrågorna finns på fordons- och transportprogrammet och introduktionsprogrammet. 
Skolenkäten omfattar också frågor som gäller elevers delaktighet och inflytande, på samma sätt som i 
andra frågeområden är utfallet i Skolenkäten mer positiv än i gymnasieenkäten. 53 respektive 62 
procent av eleverna svarar i gymnasieenkäten att de får vara med och påverka innehållet i 
undervisningen respektive hur de arbetar under lektionerna.
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Verksamhet

 Utfall 
perioden Helår 2020 Helår 2019

Antal elever i Vallentuna gymnasium 344 345 342

- varav folkbokförda i andra kommuner 109 102 94

Andel förstahandssökande till Vallentuna gymnasium 9 % 10 % 7 %

Andel elever med examen från yrkesprogram åk 3 * 79 % 96 %

Andel elever med examen från högskoleförberedande 
program åk 3 * 82 % 73 %

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

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

Genomsnittlig betygspoäng åk 3, högskoleförberedande 
program (examen eller studiebevis) * 12,7 12,1

Genomsnittlig betygspoäng åk 3, högskoleförberedande 
program (examen) * 13,5 13,3

Andel heltidstjänster med pedagogisk högskoleexamen, 
Vallentuna gymnasium * 92 % 88 %

Andel studerande inom grundläggande vuxenutbildningen 
med godkända kursbetyg * 77 % 84 %

Andel studerande inom gymnasiala vuxenutbildningen med 
godkända kursbetyg * 86 % 85 %

* Utfall ej tillgänglig för perioden
** Statistik kommer från kommunens egna verksamhetssystem och kan behöva korrigeras när officiell statistik finns 
tillgänglig

Analys och kommentar

Slutlig antagning till Vallentuna gymnasium 2021

Statistik från gymnasieantagningen visar att det vid slutliga antagningen är 133 elever antagna till 
Vallentuna gymnasium hösten 2021 fördelat på 78 pojkar och 55 flickor. Av de elever som antagits är 
90 elever folkbokförda i Vallentuna kommun. Flest är antagna till samhällsvetenskapsprogrammet 
följt av ekonomiprogrammet och bygg- och anläggningsprogrammet.

Tabell: Antal elever antagna per program till Vallentuna gymnasium, oavsett folkbokföringsort

Program Antal antagna

Barn- och fritidsprogrammet (Lärlingsutbildning) BF 10

Bygg- och anläggningsprogrammet BA 16

Ekonomiprogrammet EK 20

Fordons- och transportprogrammet FT 8

Handels- och administrationsprogrammet HA 11
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Program Antal antagna

Introduktionsprogram IM inkl programinriktat val* 31

Naturbruksprogrammet (Lärlingsutbildning) NB 5

Samhällsvetenskapsprogrammet SA 32

Totalt 133

Källa: Indra

*Programinriktat val är till för de elever som saknar några betyg för behörighet till ett nationellt 
program. Syftet är att följa det nationella programmet samtidigt som eleven läser upp sin behörighet. 
På Vallentuna gymnasium är det elever antagna till programinriktat val mot bygg- och anläggning (1), 
barn- och fritid (3), fordons- och transport (4) och samhällsvetenskap (2).

Antalet elever ändras alltid vid terminsstart och en period framåt. Hur många som faktiskt går på 
Vallentuna gymnasium och i vilka program kan ses först en bit in på terminen.

 

Slutlig antagning för elever folkbokförda i Vallentuna 

Av de 516 elever, folkbokförda i Vallentuna som antogs till gymnasieskolor hösten 2021 har flest antal 
antagits till Åva gymnasium följt av Vallentuna gymnasium och Tibble gymnasium campus Täby. 
Totalt sett har eleverna fördelats på 64 olika gymnasieskolor vid antagningen.

Flest elever har antagits till Samhällsvetenskapsprogrammet, följt av Ekonomiprogrammet och 
Teknikprogrammet.

Tabell: Antal elever antagna per gymnasieskola, folkbokförda elever i Vallentuna

Gymnasieskola Antal antagna

Åva gymnasium 113

Vallentuna gymnasium 90

Tibble gymnasium campus Täby 77

Täby Enskilda Gymnasium 35

Praktiska Gymnasiet Täby 23

Danderyds gymnasium 18

Hvilan Gymnasium Stockholm 11

Sparre Gymnasium 9

Täby yrkesgymnasium 9

Väsby Nya Gymnasium 9

Mimers gymnasium Täby 6

NTI Gymnasiet Stockholm 6

Stockholms Idrottsgymnasium 6

Övriga* 104

Totalt 516

Källa: Indra

*Värdet för övriga är fördelat på 51 gymnasieskolor.
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 Personal vid Vallentuna gymnasium

Vallentuna gymnasium fortsätter att höja sin kompetens för andra året i rad. 
Statistiken från Skolverket visar att det var 33,5 heltidstjänster under läsåret 2020-2021 och då ingår 
en heltidstjänst för rektor. Av lärarna var det 92 procent som hade en pedagogisk högskoleexamen, 
vilket är en ökning jämfört med 2019 då utfallet var 88 procent. Förutom året 2018, då Vallentuna 
gymnasium låg i nivå med både Stockholms län och riket, har Vallentuna gymnasium legat på en högre 
nivå än länet och riket från 2014 och fram till och med senaste läsåret. Med årets resultat lyckas 
Vallentuna gymnasium också nå en högre nivå än toppåret 2014 då andelen heltidstjänster med 
pedagogisk högskoleexamen låg på 91 procent.

Diagram: Andel heltidstjänster med pedagogisk högskoleexamen i Vallentuna gymnasium, 
Stockholms län samt riket, läsåren 2014/2015 - 2020/2021

Källa: Skolverket

Miljö

 Prognos 
2021

Utfall 
perioden Helår 2020 Helår 

2019

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

Analys och kommentar

För perioden, januari till augusti 2021, ligger utfallet av andelen inköpta livsmedel som är ekologiska 
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 
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producerade livsmedel som inte alltid samtidigt är ekologiska. Både lokalt producerade och ekologiska 
livsmedel är oftast dyrare än andra varor vilket skapar behov av prioriteringar vid inköp utifrån 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 koldioxidutsläpp 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 
coronapandemin.

Sammanfattning

Mnkr
Sparande i 

eget 
kapital

Budget 
2021

Avvikelse 
prognos 

2021

Avvikelse 
2020

Avvikelse 
2019

Utbildningsnämndens ram 34,7 0,5 3,9 3,4

Vallentuna gymnasium -6,3 0 -0,5 -2,1 -0,3

Gymnasieskolpeng 157,3 4,0 5,5 -4,3

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

Totalt utfall och prognos för nämnden

Kommentar

Utbildningsnämndens nettokostnader har inte påverkats på grund av coronapandemin i någon hög 
utsträckning. De kostnadsökningar som tillkommit har kompenserats med statsbidrag.
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Driftredovisning nämndens verksamheter

Verksam
het 
(mnkr)

Budget 
2021

Bokfört 
periode

n
% Prognos 

2021
Avvikel

se
Budget 

2020

Bokfört 
periode

n
% Bokslut 

2020

TOTALT

K -42,0 -24,7 64 % -41,5 0,5 -36,5 -17,7 48 % -37,1

I 7,3 3,7 32 % 7,3 0 2,8 2,5 80 % 7,3

N -34,7 -21,0 48 % -34,2 0,5 -33,7 -15,1 45 % -29,8

Nämnd och förvaltning

K -25,0 -16,0 64 % -25,0 0 -26,0 -14,6 56 % -23,7

I 0,3 0,8 248 
%

0,3 0 0,3 0,2 55 % 0,3

N -24,7 -15,1 64 % -24,7 0 -25,7 -14,4 56 % -23,5

Huvudmannen (KCNO)

K -17,0 -8,7 51 % -16,5 0,5 -10,5 -7,9 75 % -13,4

I 7,0 2,8 41 % 7,0 0 2,5 3,6 145 
%

7,0

N -10,0 -5,9 59 % -9,5 0,5 -8 ,,20 -4,3 54 % -6,4

K

I

N

K

I

N

K

I

N

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

Analys och kommentar

Budgetramen för utbildningsnämndens fasta ram, inklusive Kunskapscentrum Nordost (KCNO), 
uppgår till 34,7 mnkr. Prognosen sammantaget är ett överskott om 0,5 mnkr.

Kunskapscentrum Nordost (KCNO) är ett samarbete mellan ett flertal kommuner i Norrort med syfte 
att samordna vuxenutbildning. Prognosen är ett mindre överskott om 0,5 mnkr.

Osäkerheten finns i myndighetsutövningsposterna så som skolskjuts och tilläggsbelopp, men nämnden 
har budgeterat med reserver för att täcka upp eventuellt ökade behov.
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Nämnd och förvaltning innehåller bland annat budgetposterna stödverksamhet, gymnasieantagning, 
skolskjuts och tilläggsbelopp för gymnasiesärskola. Förvaltningen prognostiserar även här att 
kostnaderna inte överstiger budget.

Nämnden har fått ett statsbidrag för sommarjobbare på 0,58 mnkr som täcker stora delar av 
kostnaden för sommarjobbare samt att bidraget även gått till att öka antalet sommarjobbare.

UN resultatenhet

Mnk
r

Ing. 
värde 

sparande 
i eget 

kapital

Budget 
2021

Bokfört 
perioden %

Prognos 
avvikelse 

2021

Budget 
2020

Bokfört 
perioden % Bokslut 

2020

662 Vallentuna gymnasium

K -50,0 -33,7 67 % -0,5 -47,0 -33,7 72 % -51,2

I 50,0 30,5 61 % 0 47,0 30,6 65 % 49,1

N -6,3 0 -3,2 -0,5 0 -3,1 -2,1

* K = kostnad, I = intäkt, N = netto

Kommentarer till avvikelse UN resultatenhet

Vallentuna gymnasium har fått ca 132 elever till den nya årskurs 1, vilket gör att hela gymnasiet nästan 
når 400 elever, detta kommer gynna verksamheten på längre sikt ekonomiskt.

Gymnasiets tidigare underskott behöver på sikt sparas in och det kommer krävas åtgärder som skapar 
en långsiktig och hållbar ekonomi framgent. Verksamheten har gjort åtgärder i ledningsstrukturen och 
från och med höstterminen 2021 har verksamheten minskat med en biträdande rektor samt minskat 
på administrativa kostnader.

Prognosen blir fortsatt ett underskott om 0,5 mnkr.

Gymnasieskolpeng summering

Mnk
r

Budget 
2021

Bokfört 
perioden % Prognos 

2021 Avvikelse Budget 
2020

Bokfört 
perioden % Bokslut 

2020

Gymnasieskolpeng summering

K -162,3 -100,8 62 % -158,3 4,0 -157,2 -98,0 62 % -152,0

I 5,0 3,2 64 % 5,0 0 4,4 3,0 68 % 4,6

N -157,3 -97,6 62 % -153,3 4,0 -152,8 -95,0 62 % -147,3

* K = kostnad, I = intäkt, N = netto

Kommentarer till avvikelse gymnasieskolpeng

Budgetramen för gymnasieskolpengen uppgår till 157,3 mnkr.

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

Precis som för 2020 är det sannolikt att fler väljer teoretiska program än praktiska som är vanligt i en 
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lågkonjunktur, vilket kan betyda lägre kostnader. För utfallet januari-augusti syns det på 
kostnadssidan att fler elever väljer program med lägre priser samt färre elever totalt än budget.

Prognosen för helåret blir ett överskott om 4,0 mnkr.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning, årligt anslag (mnkr)

Projekt Budget 
2021

Bokfört 
perioden % Prognos 

2021

Avvikels
e mot 

budget

Totalt (tkr) 0,3 0,2 68 % 0,3 0,0

Årligt anslag 0,3 0,2 68 % 0,3 0,0

Analys och kommentar

Det årliga anslaget har använts för att investera i ett utbildningspaket för högvoltfordon till fordons- 
och transportprogrammet.

Under våren har brandsäkerhetsåtgärder genomförts och flertalet dörröppnare har installerats för att 
säkerställa att brandutrymningen fungerar tillfredställande för alla som vistas i gymnasiets lokaler.

Investeringsredovisning, fleråriga projekt (mnkr)

Projekt 2021 Totalt, projekt Klart 
år

Budget Utfall Prognos Budget Utfall Prognos

Totalt (mnkr)

Analys och kommentar
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Medarbetare nämnden

Personal

 Utfall 
perioden

Helår 
2020

Helår 
2019

Antal anställda 48 51 53

Varav tillsvidareanställda 48 51 50

Antal årsarbetare 46,0 49,8 50,2

Medelålder (år) 47,6 46,8 46,6

Medellön (tkr) 41,5 40,6 39,5

Medianlön (tkr) 41,9 40,4 39,7

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 92,6 % 79,6 % 66,6 %

Sjukfrånvaro fördelad på kön

Män 3,0 % 3,8 % 3,0 %

Kvinnor 4,7 % 6,5 % 5,3 %

Sjukfrånvaro fördelad på ålder

29 år och yngre 0 % 0,2 % 0,5 %

30 - 49 år 6,7 % 5,7 % 2,7 %

50 år och äldre 0,2 % 4,3 % 8,3 %

Samtliga 3,0 % 5,0 % 4,1 %

Personalomsättning %

 Utfall 
perioden

Helår 
2020

Helår 
2019

Tillsvidareanställda medarbetare 7,8 % 7,9 % 9,8 %

Jämställdhet och mångfald %

 Utfall 
perioden

Helår 
2020

Helår 
2019

Antal anställda, andel män 56 % 57 % 54 %

Sammanfattande analys och kommentar

Den 31 augusti 2021 hade utbildningsnämnden 48 månadsavlönade medarbetare, samtliga 
tillsvidareanställda, vilket är färre jämfört med helår 2020 (51).

Den totala sjukfrånvaron i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid uppgick till 3,0 
procent, vilket är lägre än helåren 2020 och 2019, samt samma perioder föregående år. Den största 
andelen av den totala sjukfrånvaron utgjordes av långtidssjuka mer än 60 dagar som uppgick till 92,6 
procent. Förändringen i det nyckeltalet får stor effekt inom en liten nämnd med få antal medarbetare. 
Det kontinuerliga arbetet med rehabiliteringsinsatser och aktiva åtgärder som underlättar för 
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individer att återgå i arbete är ett fortsatt prioriterat område inom hela Vallentuna kommun. 
Arbetssättet som även innefattar stödjande samtal mellan chef och medarbetare vid 
korttidssjukfrånvaro väntas bidra till sjunkande ohälsotal.

Vallentuna kommun som helhet och utbildningsnämnden har under året fortsatt arbetet med aktiva 
skyddsåtgärder i försök att minimera smittspridning. Hela organisationen har kontinuerligt anpassats 
efter nya förutsättningar och följt utvecklingen vad gäller myndigheternas rekommendationer. Det 
resulterade i ett tydligare förhållningssätt och framtagande av rutiner och arbetssätt som under året 
kunnat anpassas efter respektive verksamhets behov och förutsättningar. För utbildningsnämnden 
inleddes året med fjärrundervisning och gick långsamt över mot ett öppnande av gymnasiet under 
våren. Statistiken vad gäller korttidssjukfrånvaro som fortsatt varit låg, visar att utbildningsnämnden 
lyckats begränsa smittspridning och sjukdom även under senare delen av 2021.

Personalomsättningen uppgick till 7,8 procent viket motsvarar 4 tillsvidareanställningar som avslutats 
under perioden. Det är i nivå med föregående år och samma period föregående år då tre 
tillsvidareanställningar avslutades. Det finns fortfarande utmaningar på arbetsmarknaden med hög 
efterfrågan på lärare och svårigheter att attrahera och rekrytera kompetens inom vissa pedagogiska 
yrken. Rörligheten på arbetsmarknaden har också minskat bland vissa yrkesgrupper under pandemin. 
Utbildningsnämnden ser det som positivt att kunna bibehålla kompetens vilket skapar stabilitet i 
verksamheten.

Kommunens årliga medarbetarundersökning som bestod av en fördjupad medarbetarenkät 
omfattande 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 kommunledningen 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 
medarbetares 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. Gymnasieskolans resultat ökade markant inom indexområdena ledarskap, styrning samt 
inom det totala HME-resultatet. 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! 
Vallentuna gymnasium kommer under hösten att arbeta vidare med resultatet av medarbetarenkäten 
på gruppnivå med aktiviteter för att bevara styrkor och förbättra utvecklingsområden under hösten 
2021.

Medarbetarenkät 2021

Område Gymnasieskola 
2021

Kommunen, 
totalt 2021

Gymnasieskola 
2020

Kommunen, totalt 
2020

Motivation 80 83 80 83

Ledarskap 81 85 69 83

Styrning 76 83 66 81

HME 79 84 72 82


