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3. Svar på motion (S) Åtgärder för att minska köttkonsumtionen (UN 

2011.164) 

Beslut 

Utbildningsnämnden anser att eleverna själva ska ta ställning till vad de ska äta för typ av kost. Därför 

föreslår nämnden kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Ärendet i korthet 

Kajsa Elfström (S) och Jaana Tilles (S) har den 13 juni 2011 väckt en motion vid fullmäktige. I 

motionen yrkas att en köttfri veckodag införs i kommunens samtliga gymnasie-, grund- och förskolor 

samt på alla kommunala äldreboenden.  

Motionen bereds av kommunstyrelsen och har skickats på remiss till utbildningsnämnden, barn- och 

ungdomsnämnden och socialnämnden. 

Ärendets tidigare behandling 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-09-28 § 43 

Handlingar 

1. Protokollsutdrag Utbildningsnämndens arbetsutskott §43 
2. Svar på motion (S) Åtgärder för att minska köttkonsumtionen 
3. Motion (S) Åtgärder för att minska köttkonsumtionen 

Expedieras till 

Kommunstyrelsen 

Akten 
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4. Miljöcertifiering av Vallentuna gymnasium och miljöpedagogiskt pris 

(UN 2011.194) 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att Vallentuna gymnasium eller enskild lärare vid gymnasieskolan ska 

uppmärksammas på möjligheten att söka kommunens miljöstipendium. 

Utbildningsnämnden beslutar att Vallentuna gymnasium ska ansöka om ”grön flagg” innan den 1 

december 2012. 

Ärendet i korthet 

Utbildningsnämnden har bett förvaltningen utreda möjligheterna för miljöcertifiering av Vallentuna 

gymnasium samt förutsättningarna för ett miljöpedagogiskt pris. 

Ärendets tidigare behandling 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-09-28 § 44 

Handlingar 

1. Miljöcertifiering av Vallentuna gymnasium och miljöpedagogiskt pris 

Expedieras till 

 

Akten 
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5. Riktlinjer skolskjuts (UN 2011.196) 

Beslut 

Utbildningsnämnden fastställer riktlinjer för skolskjuts.  

Ärendet i korthet 

Vallentuna kommuns riktlinjer för skolskjuts har reviderats med anledning av förändringar i skollagen 

som trätt i kraft den 1 juli 2011.  

Barn- och ungdomsnämnden har fastställt riktlinjerna den 13 september 2011.  

Utbildningsnämnden behöver också fastställa riktlinjerna eftersom riktlinjerna även omfattar 

skolskjuts för gymnasiesärskola och elevresor för gymnasieskola.  

Ärendets tidigare behandling 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-09-28 § 45 

Handlingar 

1. Riktlinjer skolskjuts 
2. Riktlinjer skolskjuts 
3. Riktlinjer för skolskjuts 

Expedieras till 

 

Akten 

Kommunala författningssamlingen 

Handläggare 
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6. Intern kontroll delårsrapport 2011 (UN 2011.193) 

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner uppföljningen. 

Ärendet i korthet 

Utbildningsnämnden har fastställt en rutinförteckning för intern kontroll. Utbildningsnämnden har 

2011-02-10 beslutat att särskilt granska följande rutiner under 2011:  

- Systematiskt arbetsmiljöarbete 

- Anmälan om arbetsskada/tillbud  

- Postmottagning (post/fax/e-post)  

Barn- och ungdomsförvaltningen har i samband med delårsbokslutet och VaSaRu-rapport tertial 2 

gjort en uppföljning av intern kontroll. Barn- och ungdomsförvaltningen bifogar rapporter över utförd 

intern kontroll. Barn- och ungdomsförvaltningen lämnar i samband med bokslutet en uppföljning av 

utvalda rutiner för hela år 2011.  

Ärendets tidigare behandling 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-09-28 § 46 

Handlingar 

1. 2010-10-04_SAMHJUL 
2. Intern kontroll 2011 postmottagning 
3. Intern kontroll 2011 skador och tillbud 
4. Intern kontroll 2011 systematiskt arbetsmiljöarbete 
5. Intern kontroll delårsrapport 2011 

Expedieras till 

 

Akten 

Registrator 

Revisionen 

Kommunstyrelsen 

Kommunledningskontorets ekonomiavdelning 

Barn- och ungdomsförvaltningen 

Handläggare 
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7. Utbildningsnämndens VaSaRu-rapport tertial 2 2011 (UN 2011.191) 

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner uppföljningen.  

Ärendet i korthet 

Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat en budget- och verksamhetsuppföljning efter åtta 

månader samt en prognos för budgetutfallet för hela 2011.  

Ärendets tidigare behandling 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-09-28 § 47 

Handlingar 

1. Utbildningsnämndens måluppfyllelse, VaSaRu 2 2011 
2. Utbildningsnämndens VaSaRa tertial 2 2011 
3. UN VASARU 8 mån 2011 
4. UN måluppfyllelse VASARU 2 
5. Utbildningsnämndens VaSaRu-rapport tertial 2 2011 

Expedieras till 

 

Akten 

Kommunstyrelsen 

Kommunledningskontorets ekonomiavdelning 
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8. Gymnasieskolpeng fr.o.m. 1 januari 2012 (UN 2011.192) 

Beslut 

Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer gymnasieskolpengen fr.o.m. 1 januari 

2012: 

Program och inriktningar enligt Gy 1994 

Länsgemensamma programpriser enligt beslut av 
KSL:  

Barn- och fritidsprogrammet   73 100 

Byggprogrammet  104 200 

- inriktning plåtslageri i Salem  123 800 

Elprogrammet  95 900 

Energiprogrammet  101 900 

Estetiska programmet  93 500 

- inriktning Musik  106 400 

Fordonsprogrammet  120 100 

- inriktning transport  161 300 

Handels- och 
administrationsprogrammet 

 77 700 

Hantverksprogrammet  95 200 

Hotell- och 
restaurangprogrammet 

 109 600 

Industriprogrammet  102 400 

Livsmedelsprogrammet  120 700 

Medieprogrammet  102 000  

Naturbruksprogrammet  143 900 

Naturvetenskapsprogrammet  76 300 

Omvårdnadsprogrammet  76 900 

Samhällsvetenskapsprogrammet  69 400 

- inriktning Räddning i Sigtuna  95 400 

Teknikprogrammet  83 600 

Specialutformade program med idrott 

Tillägg för Lagidrott  15 200 

Tillägg för Individuell idrott  18 300 

Nya program och inriktningar Gy 2011 
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Länsgemensamma programpriser enligt beslut av 
KSL:  

Barn- och fritidsprogrammet  73 100 

Bygg- och 
anläggningsprogrammet 

 104 200 

- inriktning anläggningsfordon  161 300 

El- och energiprogrammet  95 900 

- inriktning energiteknik  101 900 

Fordons- och 
transportprogrammet 

 120 100 

- inriktning transport  158 933 

Handels- och 
administrationsprogrammet 

 77 700 

Hantverksprogrammet  95 200 

Hotell- och turismprogrammet  77 700 

Industritekniska programmet  110 800 

Naturbruksprogrammet  143 900 

Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet 

 120 700 

VVS- och fastighetsprogrammet  101 900 

Vård- och omsorgsprogrammet  76 900 

Ekonomiprogrammet  69 400 

Estetiska programmet  93 500 

- inriktning Estetik och media  97 400 

- inriktning Musik  106 400 

Humanistiska programmet  69 400 

Naturvetenskapsprogrammet  76 300 

Samhällsvetenskapsprogrammet  69 400 

- inriktning Medier information 
och kommunikation 

  86 900 

Teknikprogrammet  83 600 

Nationellt godkända idrottsutbildningar 

Tillägg för Lagidrott  15 200 

Tillägg för Individuell idrott  18 300 

Övriga program: 

International Baccalaureate  96 700 

Preparandutbildning  94 000 

Yrkesintroduktion  94 000 
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Individuellt alternativ  144 800 

Språkintroduktion  173 900 

Programinriktat individuellt val: programpris + nationellt fastställt tillägg första året. 

Gymnasiesärskola, pris enligt riksprislistan. 

Riksrekryterande utbildning och särskild variant, pris fastställt av Skolinspektionen. 

Kommunala skolor utanför länet, enligt skolkommunens prislista 

Ärendet i korthet 

Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram förslag till gymnasieskolpengsbelopp fr.o.m. 1 januari 

2012 enligt underlag från kommunförbundet i Stockholms län (KSL).  

Kommunerna i Stockholms län har ett samverkansavtal om en gemensam gymnasieregion och i detta 

ingår en gemensam prislista. KSL har 2011-06-17 tagit beslut om uppräkning av programpriser för 

2012. Beslutet omfattar programpriser för programmen enligt Gy 1994 och Gy 2011.  

I avvaktan på att samverkansavtalet utökas med gemensam prislista för introduktionsprogrammen 

måste Vallentuna kommun fastställa egna belopp för dessa. Barn- och ungdomsförvaltningens förslag 

är att dessa programpriser uppräknas på samma sätt som de programpriser som fastställs av KSL. 

Inför 2012 är uppräkningen 1,5 %.  

Ärendets tidigare behandling 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-09-28 § 48 

Handlingar 

1. Uppräkning av programpriser för 2012 
2. Gymnasieskolpeng fr.o.m. 1 januari 2012 

Expedieras till 

Akt 

Registrator 

Kommunala författningssamlingen  

Kommunledningskontorets ekonomiavdelning 

Barn- och ungdomsförvaltningen 

Handläggare 
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9. Verksamhetsplan 2012-2014 (UN 2011.195) 

Beslut 

Utbildningsnämnden fastställer verksamhetsplan 2012-2014. 

Ärendet i korthet 

Kommunfullmäktige fastställer årligen kommunplanen och därefter fastställer nämnden 

verksamhetsplanen. Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan 

2012-2014 för utbildningsnämnden.  

Ärendets tidigare behandling 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-09-28 § 49 

Handlingar 

1. Förslag UN VP 2012-2014 
2. Verksamhetsplan 2012-2014 

Expedieras till 

Akt 

Registrator 

Kommunstyrelsen  

Barn- och ungdomsförvaltningen 
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10. Anmälningslista 2011-09-07  -  2011-10-11 

Beslut 

Utbildningsnämnden tar del av anmälningslistan och lägger den till handlingarna. 

Protokoll 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-09-28 

Delegationsbeslut 

Helena Henriksson - Ändring av fördjupningskurs på Samhällsvetenskapligt program för elever med 

Aspergers syndrom. 

Skrivelser 

Förvaltningschefens vidaredelegation, fastställd 2011-09-30 

 

 

 

  



Handlingar till utbildningsnämndens 

sammanträde 2011-10-20 
 

 Ärenderubrik 

3 Svar på motion (S) Åtgärder för att minska 
köttkonsumtionen UN 2011.164 

Diarienummer 

4 Miljöcertifiering av Vallentuna gymnasium och 

miljöpedagogiskt pris UN 2011.194 

5 Riktlinjer skolskjuts UN 2011.196 

6 Intern kontroll delårsrapport 2011 UN 2011.193 

7 Utbildningsnämndens VaSaRu-rapport 

tertial 2 2011 UN 2011.191 

8 Gymnasieskolpeng f.r.o.m 1 januari 2012 UN 2011.192 

9 Verksamhetsplan 2012-2014 UN 2011.195 



Ärende 3 
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KOSTCHEF  
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Tjänsteskrivelse 

Svar på motion (S) Åtgärder för att 

minska köttkonsumtionen 

Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Ärendet i korthet 

Kajsa Elfström (S) och Jaana Tilles (S) har den 13 juni 2011 väckt en motion vid 

fullmäktige. I motionen yrkas att en köttfri veckodag införs i kommunens samtliga 

gymnasie-, grund- och förskolor samt på alla kommunala äldreboenden. 

Motionen bereds av kommunstyrelsen och har skickats på remiss till 

utbildningsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden. 

Bakgrund 

Motionen tar upp en viktig aspekt på matkonsumtionen ur bland annat ett 

miljöperspektiv. Inom detta område finns det ännu ingen framtagen policy som visar 

kommunens helhetssyn och viljeinriktning avseende miljö- och måltidsfrågor.  

I Vallentuna skolrestauranger serverar vi två alternativa rätter samt en vegetarisk rätt 

varje dag. Ibland kan menyn bestå av pannkaka, olika vegetariska soppor, 

potatisbullar eller raggmunkar allt detta bör betraktas som vegetariskt. 

 Syftet med att servera fler alternativa rätter är att barnen skall komma till 

skolrestaurangen och hitta något som tilltalar dem då vi alla har olika 

smakpreferenser. Det vegetariska alternativet är det som tilltalar barnen minst. Att 

införa en helt vegetarisk dag med mer inslag av soja, linser och bönor  så ofta som en 

dag i veckan kan medföra att de äldre eleverna väljer att inte komma till 

skolrestaurangen den dagen eftersom de har möjlighet att lämna skolan under 

lunchrasten alternativt endast äta mjölk och smörgås. 
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Kostenheten har diskuterat möjligheten att inför vårterminen 2012 på försök planera 

för en helt vegetarisk dag någon gång per månad. 

Vid de förskolor i kommunal regi som har egna tillagningskök kommer en vegetarisk 

måltid att serveras vid minst två tillfällen per månad. Att introducera vegetariska 

rätter är lättare till de yngre barnen än till de äldre som redan har präglats i sin 

matpreferens. 

 Med hänvisning till ovanstående ser inte kostenheten skäl att bifalla motionen men 

ser gärna att kommunen tar fram en policy för såväl miljö- och måltidsfrågor. Till 

dess kan den enskilde eleven välja de vegetariska alternativen som dagligen serveras i 

skolrestaurangerna.  

Handlingar 
1. Motion (S) Åtgärder för att minska köttkonsumtionen 
2. Svar på motion (S) Åtgärder för att minska köttkonsumtionen 

 

 

Roland Beijer Ingrid Fuchs 
utbildningschef  Kostchef 

______________________ 

Ska expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Akten 

 





Ärende 4 
 



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 

BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2011-09-20 

 DNR UN 2011.194  

EVA LOD  SID 1/2 

ENHETSCHEF/KVALITET OCH UTVECKLING   

08 587 852 02    

EVA.LOD@VALLENTUNA.SE   UTBILDNINGSNÄMNDEN 

 

BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING  

TUNA TORG 1 · 186 86 VALLENTUNA   

TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88  

KOMMUN@VALLENTUNA.SE  

  

WWW.VALLENTUNA.SE  

 

Tjänsteskrivelse 

Miljöcertifiering av Vallentuna 

gymnasium och miljöpedagogiskt pris 

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut 

Vallentuna gymnasium eller enskild pedagog vid gymnasieskolan ska 

uppmärksammas på möjliheten att söka kommunens miljöstipendium.  

Ärendet i korthet 

Utbildningsnämnden har bett förvaltningen utreda möjligheterna för miljöcertifiering 

av Vallentuna gymnasium samt förutsättningarna för ett miljöpedagogiskt pris. 

Bakgrund 

Miljöarbetet vid Vallentuna gymnasium liksom vid kommunens grundskolor har inte 

stått i centrum för skolornas målinriktade arbete de senaste åren. I fokus har istället 

stått arbetet med att öka datoranvändningen, digitalisera lämpliga delar av 

skolarbetet och implementera de nya programmen och kursplanerna. Under slutet av 

90-talet och början av 2000 fanns ett bredare och mer intensivt arbetet i kommunen 

och övriga samhället att arbeta med miljöfrågor. Gymnasieskolan samarbetade ofta 

med SÖRAB och hade ett intensivt inre arbete kring miljöfrågor liksom ett globalt 

perspektiv.  Undervisningen kring miljöfrågor ingår i flera av skolan ämnen men för 

att man i en skola ska få extra fokus på arbetet krävs aktiva lärare intresserade av 

miljöfrågor och ofta engagerade i miljöarbete även utanför skolan. På Vallentuna 

gymnasium har man senaste året diskuterat att söka ”Grön flagg”, en utmärkelse för 

skolor som vill arbeta med hållbar utveckling.  

Vallentuna kommun har sedan tio år tillbaka ett miljöstipendium som kan ges till 

enskilda personer, föreningar eller organisationer inom kommunen som har initierat 

eller lett ett arbete till gagn för miljön i kommunen. Kommunens skolor har inte 

tillräckligt uppmärksammat möjligheten att söka detta stipendium vilket skulle kunna 

vara en morot för personal, elever eller hela skolan att få igång ett miljöarbete till 

gagn för skolan liksom för kommunen och också som ett led i ett övergripande arbetet 
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för hållbar utveckling.  Kommunens miljöstipendium kan även utgöra ett 

miljöpedagogiskt pris till lärare eller annan personal då det kan ges till enskild 

person. Grön flagg kan sökas av skolor som önskar få en miljöcertifiering för hela 

skolan. Grön flagg är ett nationellt välkänt signum för skolor som har ett aktivt 

miljöarbete.   

1. Miljöcertifiering av Vallentuna gymnasium och miljöpedagogiskt pris 

 

 

Roland Beijer  
utbildningschef    

______________________ 

Ska expedieras till: 

Akt 
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Tjänsteskrivelse 

Riktlinjer skolskjuts 

Förvaltningen förslag till beslut 

Utbildningsnämnden fastställer riktlinjer för skolskjuts.  

Ärendet i korthet 

Vallentuna kommuns riktlinjer för skolskjuts har reviderats med anledning av 

förändringar i skollagen som trätt i kraft den 1 juli 2011. Barn- och ungdomsnämnden 

har fastställt riktlinjerna den 13 september 2011. Utbildningsnämnden behöver också 

fastställa riktlinjerna eftersom riktlinjerna även omfattar skolskjuts för 

gymnasiesärskola och elevresor för gymnasieskola.  

Handlingar 
1. Riktlinjer skolskjuts 

 

 

Roland Beijer Annika Hellberg 
utbildningschef  Ekonomiadministrativ chef
  

______________________ 

Ska expedieras till: 

Akt 

Kommunala författningssamlingen 

Handläggare 
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1.  Skolskjuts och elevresor 

Skolskjuts omfattar elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola.  

Skolskjuts omfattar inte förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem och 

gymnasieskola.  

Elever inom gymnasieskola får ersättning för elevresor, främst i form av SL-kort.   

1.1 Former för skolskjuts 

Skolskjuts anordnas i form av SL-kort för resor med kollektivt färdmedel, Gula linjen 

och särskilt anordnad skolskjuts (taxi). Gula linjen är Vallentuna kommuns egen 

skolbuss, som trafikerar sträckan Älgeby - Karbyskolan - Lingsbergsvägen - centrala 

Vallentuna - till skolor inom Vallentuna kommun. Skolskjuts erbjuds i första hand i 

form av Gula linjen eller SL-kort.   

1.2 Berättigade till skolskjuts 

Elever i grundskola (åk 1-9), grundsärskola och gymnasiesärskola, som är folkbok-

förda i Vallentuna kommun och går i av kommunen anvisad skola och som enligt 

dessa riktlinjer uppfyller kraven ifråga om avstånd, trafikförhållanden, funktions-

nedsättning eller någon annan särskild omständighet, är berättigade till skolskjuts.  

Även vid eget val av skola inom kommunen är det avståndet, folkbokföring i 

kommunen och övriga villkor som avgör rätten till skolskjuts.  

Vid eget val av skola utanför kommunen erbjuds SL-kort, under förutsättning att 

eleven är folkbokförd i Vallentuna och kraven i dessa skolskjutsriktlinjer är uppfyllda. 

Vallentuna kommun har valt att ge elever vid fristående skola utanför kommunen 

samma möjlighet till SL-kort som elever i kommunal skola utanför kommunen.  

1.3 Gymnasieskola 

Kommunens ansvar för gymnasieelevernas dagliga resor till och från skolan regleras i 

lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor SFS 1991: 1110 och 

förordningen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor SFS 1991:1120. 

Kommunens ansvar omfattar resor där färdvägen är minst sex kilometer. 

Elever i gymnasieskola får elevresor främst i form av SL-kort eller i vissa fall kontant 

ersättning med 1/30-del av prisbasbeloppet.  Det är elevens gymnasieskola som delar 

ut SL-korten. Ingen ansökan görs till barn- och ungdomsförvaltningen.   

Gymnasieskola omfattas inte av skolskjuts och kan inte beviljas särskilt anordnad 

skolskjuts (taxi). Gymnasieelever med funktionsnedsättning hänvisas till färdtjänst.    

1.4 Växelvis boende 

Skolskjuts erhålls normalt till skolan med utgångspunkt från elevens folkbokförings-

adress. Elever till föräldrar med gemensam vårdnad där eleven bor växelvis hos båda 

föräldrarna har rätt till skolskjuts i form av SL-kort och/eller Gula linjen. Detta gäller 

om eleven är folkbokförd i Vallentuna, uppfyller avståndskravet mellan skola och hem 

hos minst en av föräldrarna och om övriga villkor för rätt till skolskjuts är uppfyllda. 
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Om den ena föräldern bor i Vallentuna kommun och den andra föräldern bor i annan 

kommun kan eleven erhålla SL-kort under förutsättning att eleven är folkbokförd i 

Vallentuna kommun och uppfyller avståndskravet och övriga villkor. Den förälder 

som är bosatt utanför Vallentuna kommun ska kunna styrka sin folkbokföringsadress. 

1.5 Elever från annan kommun 

Kommunen har ingen skyldighet att vare sig arrangera eller beställa skolskjuts för 

elever från annan kommun. 

1.6 Att kunna åka med i mån av plats  

Om det finns önskemål för en inte skolskjutsberättigad grundskoleelev/gymnasieelev 

att åka med skolskjuts i mån av plats kan detta undantagsvis medges som en extra 

service enligt särskilt beslut. Detta gäller endast Gula linjen.   

2.  Avstånd till skola och hållplats 

För att erhålla skolskjuts, i första hand Gula linjen eller SL-kort, gäller att gång- eller 

cykelavstånd mellan hemmet och skola ska vara 

För elever i åk 1-5  minst 3 km 

För elever i åk 6-9 minst 4 km 

Avståndet till skolan mäts från den naturliga tomtinfarten eller motsvarande till infart 

vid skolan. Gång- eller cykelväg gäller.  

Om avståndet mellan hemmet och närmaste hållplats/uppsamlingsställe överstiger 

ovan angivna kilometeravstånd kan elev i grundskola/grundsärskola/gymnasie-

särskola beviljas särskilt anordnad skolskjuts (taxi).  

2.1 Likformighet inom bostadsområde 

Likformighet ska eftersträvas inom ett väl avgränsat bostadsområde när det gäller 

rätten till skolskjuts. Detta kan innebära att vissa elever får skolskjuts trots att de har 

kortare skolväg än vad föreskrifterna säger.  

Om avsteg sker från avståndsgränsen för att tillgodose kravet på likformig behandling 

inom ett bostadsområde gäller att avståndet för huvuddelen av området avgör rätten 

till skolskjuts. 

3.  Trafikförhållanden  

Eleverna ska kunna färdas till skolan på ett trafiksäkert sätt. Hänsyn till trafikför-

hållandena bör göras med avseende på vägens utformning, siktförhållanden och den 

övriga trafiken. Barns ålder ska också vägas in vid bedömning av skolvägens säkerhet.  

Elever i åk 1 förutsätts ha tillsyn före och efter skolan så att det finns någon vuxen 

som vid behov kan följa och möta eleven vid skolan eller hållplatsen/uppsamlings-
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stället. Det innebär att undantag med hänsyn till trafikförhållandena ej medges om 

inte särskilda omständigheter föreligger.  

Eleven ska alltid lämnas från vuxen till vuxen vid särskilt anordnad skolskjuts (taxi). 

Vårdnadshavaren kan skriftligen medge avsteg från denna regel. 

3.1 Individuella omständigheter 

Elever och/eller vårdnadshavare kan uppleva förhållanden kring skolvägen mycket 

olika. Om barn- och ungdomsförvaltningen och vårdnadshavare gör olika bedömning 

av trafiksäkerhetsförhållandena gäller förvaltningens bedömning och att vårdnads-

havare, om de bedömer det nödvändigt, får svara för kompletterande skjuts eller 

annan åtgärd.  

Om det gäller upplevelser av skolvägen t.ex. att det är mörkt, att den går genom tät 

skog eller att det finns annat som ett barn kan uppfatta som skrämmande eller som 

kan oroa elever och föräldrar, är det ett föräldraansvar att stödja eleven, så att denna 

kan klara sin skolväg eller väg till hållplatsen.  

Oavsett nämnda avståndsregler kan skolskjuts beviljas om gång- eller cykelvägen 

bedöms vara trafikfarlig. Bedömningen görs av barn- och ungdomsförvaltningen. 

3.2 Längre skolväg och skolskjuts 

Om eleven behöver korsa farlig väg eller det finns andra risker utmed skolvägen kan 

eleven anvisas en längre skolväg eller få åka med skolskjutsen en längre väg. 

4.  Funktionsnedsättning och annan särskild 
omständighet 

För elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola, görs en individuell 

bedömning. Behovet av skolskjuts och vilken typ av skolskjuts som är nödvändig ska 

bedömas årligen med hänsyn till elevens funktionsnedsättning, ålder och utveckling. 

För särskilt anordnad skolskjuts med taxi medges två dagliga resor, dessa mellan 

hemmet och skola och skola och hemmet. En tredje resa, exempelvis mellan fritids-

hemmet och bostaden, medges inte som fri skjuts. En tredje resa kan medges av 

socialttjänsten med stöd i LSS. 

Barn med funktionsnedsättning som inte omfattas av skolskjuts hänvisas till 

färdtjänst. Gymnasieelev som behöver särskild ordnad skolresa på grund av 

funktionsnedsättning hänvisas till färdtjänsten. 

4.1 Annan särskild omständighet 

Sådan annan särskild omständighet kan vara av sociala eller pedagogiska skäl som 

kan bedömas väsentliga för att eleven ska klara sin skolgång på ett bra sätt. Beslut ska 

grundas på utredning och efter yttrande från elevvårdskonferens eller resurscentrums 

stödteam.  

Resor till och från modersmålsundervisning omfattas inte av rätt till fri skolskjuts 

med taxi. 
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4.2 Andra skäl för skolskjuts 

Skolskjuts och avsteg från avståndsreglerna kan tillfälligt eller periodvis behövas för 

vissa elever t.ex. av medicinska, psykosociala eller emotionella skäl. Beslut ska 

grundas på utredning eller annan sakkunnig bedömning och efter yttrande från 

elevvårdskonferens eller resurscentrums stödteam. 

4.3 Tillfällig skolskjuts 

För elev som till följd av olycka, sjukdom eller skada har behov av tillfällig skolskjuts 

till och från skolan är det elevens egen försäkring som ska finansiera skolskjutsen. I 

de fall olycka/skada har skett under skoltid eller resa till och från skolan omfattas 

detta av kommunens försäkring och således kan skolskjuts beviljas. Läkarintyg ska 

lämnas med ansökan för bedömning. 

5.  Skolskjutstider och väntetider 

Skolskjutsarna ska i möjligaste mån organiseras så att eleverna inte behöver åka 

hemifrån alltför lång tid före skolans början och inte komma hem alltför lång tid efter 

skolans slut. Eleverna bör så långt som det är möjligt inte behöva lämna hemmet före 

7.00 och de ska om möjligt komma hem senast 1 timme efter skoltidens slut. Om 

detta inte är möjligt av praktiska och ekonomiska skäl kan skolskjutsresan behöva 

förlängas och längre restid måste accepteras. Detta gäller även i de fall då eleverna 

behöver byta mellan buss/tåg under färdvägen. Vissa väntetider och bussbyten före 

och efter skolan kan vara nödvändiga av ekonomiska och praktiska skäl för 

samordning av elever med olika skoltider.  

Eget val av skola kan medföra att eventuella buss-/tågbyten och väntetider måste 

accepteras. 

Skolskjutsen följer beslutad färdväg och gör inga extra stopp på vägen. Skolskjuts med 

taxi får inte användas för resa till läkare, tandläkare eller annan behandlingsresa. 

Under väntetiden vid skolan för elever upp t.o.m. åk 3 ska tillsyn ordnas. För äldre 

elever kan tillsyn behövas beroende på antalet elever. Elever som väntar på skolskjuts 

hem ska vid behov alltid kunna vända sig till vuxen på skolan och ha tillgång till lokal 

inomhus vid otjänlig väderlek. Tillsyn kan ordnas inom fritidshemsverksamheten. 

6.  Undervisning och ordning 

Enligt skolskjutsförordningen svarar barn- och ungdomsnämnden för att eleverna 

undervisas om vad de ska göra för att undvika olyckor i samband med skolskjutsning. 

Skolorna har ansvar för att med trafiksäkerheten i enlighet med Vägverkets 

föreskrifter TSVFS 1988:17 ”Vid läsårets början bör hållas särskild genomgång med 

de elever som färdas till och från skolan med skolskjuts. Genomgången bör omfatta 

trafiksäkerhets- och ordningsregler vid hållplats, vid på- och avstigning, under färden 

samt vid förflyttning till och från fordonet. Vidare bör lämnas råd och anvisningar om 

åtgärder och uppträdande i samband med eventuell olycka.” 
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7.  Skolans och vårdnadshavares ansvar 

Vårdnadshavare, skolskjutsentreprenörer och skolpersonal har ett gemensamt ansvar 

för att ge eleverna förståelse för de regler som gäller för skolskjutsarna. Särskilt viktigt 

är att ge barnen förståelse för säkerheten vid skolskjuts. 

7.1 Vårdnadshavares ansvar 

Vårdnadshavaren förutsätts svara för att barn förbereds och tränas på att klara sin 

skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. Det kan innebära att barnet måste följas till 

skolan eller hållplatsen under så lång tid som behövs för att barnet ska klara att gå till 

skolan på egen hand.  

Vårdnadshavaren ansvarar för att elev i skolskjutsen inte medför skrymmande bagage 

samt föremål som kan vålla skada för annan medpassagerare. Om skrymmande 

bagage behöver medföras t.ex. p.g.a skolresa ska information om detta lämnas av 

vårdnadshavaren till föraren senast dagen innan (gäller särskilt anordnad skolskjuts 

och Gula Linjen). För kollektiva färdmedel är det SL:s regler om bagage som gäller. 

7.2 Skolans ansvar 

Det beskrivna vårdnadshavaransvaret och vad som i övrigt sägs om vårdnadshavarens 

ansvar befriar inte skolan från ansvar för bedömning av trafikförhållandena utmed 

elevernas skolväg och för att vidta de åtgärder som kan vara nödvändiga. Skolans 

ansvar utgår från bestämmelserna i förordning om skolskjutsning SFS 1970:340 2§ 

och Vägverkets föreskrifter om skolskjutsning TSVFS 1988:17 (ändringar TSVFS 

1988:21 samt VVFS 2008:342). 

7.3 Missad skolskjuts 

Om en elev missar skolskjutsen är det vårdnadshavarens ansvar att eleven kommer 

till skolan. Vårdnadshavaren får inte beställa extra skolskjuts. Om så sker betalar 

Vallentuna kommun inte denna extra kostnad. 

Om eleven p.g.a. undervisningen missar skolskjutsen är det skolans skyldighet att 

ordna hemtransport för eleven. 

Om eleven av egen förskyllan missar särskilt anordnad skolskjuts (taxi) upprepade 

gånger kan rätten till skolskjuts upphöra. Vid fler än tre upprepade tillfällen där 

elev/vårdnadshavare inte avbokat sin skjuts senast 1 timme före avresa blir vårdnads-

havaren ersättningsskyldig för den kostnad som kommunen i sin tur får betala. 

Gör barn- och ungdomsförvaltningen och vårdnadshavaren olika bedömning gällande 

att elev/vårdnadshavare med egen förskyllan missat skolskjutsen gäller barn- och 

ungdomsförvaltningens bedömning, i de fall då inte elev eller vårdnadshavare kan 

bevisa motsatsen. 

7.4 Utebliven skolskjuts   

På varje skola ska upprättade rutiner finnas för åtgärder från skolans personal i en 

situation med utebliven skolskjuts från skolan till hemmet. Elever och föräldrar ska 

informeras om åtgärder i en sådan situation. 
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7.5 Förkommet terminskort 

Förstört, borttappat eller stulet SL-kort ersätts inte av kommunen utan av SL:s för-

lustgaranti. Vårdnadshavare eller elev måste själv registrera kortet på SL:s hemsida 

för att få tillgång till förlustgarantin. SL tar beslut om villkoren för förlustgaranti. 

7.6 Väghållning av enskild väg 

För att skolskjutsfordon ska trafikera enskild väg krävs att vägen är i farbart skick. 

T.ex. plogad, sandad och röjd från nedhängande kvistar och grenar. 

7.7 Force majeure 

Vid force majeure kan skolskjutsen inte garanteras. Som exempel kan nämnas 

oframkomligt väglag, naturkatastrofer, andra yttre omständigheter som arbets-

konflikt, krig, mobilisering, beslag, myndighetsbestämmelser, upprop och upplopp. 

8.  Ansökan och beslut 

8.1 Ansökan 

Ansökan om skolskjuts ska göras på särskild blankett.  

Vid skolskjuts med SL-kort och Gula linjen ska ny ansökan göras om skälen för 

skolskjuts ändras, eleven har flyttat, bytt folkbokföringsadress och när eleven börjar 

åk 6 då avståndskravet till skolan förändras från 3 km till 4 km.  

Ansökan om särskilt anordnad skolskjuts (taxi) görs inför varje ny termin. 

8.2 Beslut 

Beslut om skolskjuts enligt barn- och ungdomsnämndens riktlinjer fattas av ekonomi-

administrativ chef på barn- och ungdomsförvaltningen och verkställighet görs av den 

tjänsteman som har fått i uppdrag att handlägga skolskjutsfrågor på barn- och 

ungdomsförvaltningen. Detta gäller för elever i grundskola och gymnasiesärskolan.  

Beslut om skolskjuts rörande elev i grundsärskola, i särskild undervisningsgrupp 

inom resurscentrum eller med placering p.g.a. särskilda omständigheter fattas av 

rektor för resurscentrum.  

Beslut om särskilt anordnad skolskjuts (taxi) fattas för högst en termin i taget. För-

ändring av folkbokföringsadress och/eller övriga grunder för ansökan kan medföra att 

rätt till skolskjuts upphör under pågående termin.  

Beslut om skolskjuts med SL-kort och Gula linjen gäller tillsvidare om inte grunden 

för ansökan eller familjeförhållandena ändras. Om ingen förändring skett delas SL-

kortet ut av skolan senast första dagen vid terminsstart. 

8.3 Överklagande 

Information om hur ett överklagande går till sänds med det skriftliga beslutet från 

kommunen. Vissa beslut om skolskjuts kan överklagas med förvaltningsbesvär, enligt 
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skollagen 28 kap, se nedan.  För övriga beslut gäller laglighetsprövning enligt kom-

munallagen (1991:900) 10 kap. Varje medlem av en kommun har rätt att få laglig-

heten av kommunens beslut prövad genom att överklaga dem hos förvaltningsrätten.  

9.  Utdrag ur Skollagen 2010:800  

Skollagen 10 kap. Grundskolan  

Grundskola med offentlig huvudman 

Skolskjuts i hemkommunen 

32 § Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts 

från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och 

tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållan-

den, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.   

Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där 

kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns 

grundskola med stöd av 25-27 §§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller 

ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.  

Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas.  

Skolskjuts i en annan kommun än hemkommunen 

33 § En elev som med stöd av 25 § går i en annan kommuns grundskola och som på 

grund av skolgången måste övernatta i den kommunen har rätt till skolskjuts mellan 

den tillfälliga bostaden och den plats där utbildningen bedrivs under samma 

förutsättningar som gäller för elever hemmahörande i kommunen. 

Den kommun som anordnar utbildningen ska ombesörja att skolskjuts anordnas 

enligt första stycket. Kommunens kostnader för detta ska ersättas av elevens 

hemkommun.  

Fristående grundskola   

Skolskjuts 

40 § Hemkommunen ska anordna skolskjuts för elever som går i en fristående 

grundskola inom kommunen under samma förutsättningar som enligt 32 § andra 

stycket andra meningen gäller för elever som valt en annan skolenhet än den där 

kommunen annars skulle ha placerat dem.  

Skollagen 11 kap. Grundsärskolan  

Grundsärskola med offentlig huvudman 

Skolskjuts i hemkommunen 

31 § Elever i grundsärskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts 

från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och 

tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållan-

den, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.   

Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där 

kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns 
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grundsärskola med stöd av 25 eller 26 §§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska 

eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.  

Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas. 

Skolskjuts i en annan kommun än hemkommunen 

32 § En elev som med stöd av 25 § går i en annan kommuns grundsärskola och som 

på grund av skolgången måste övernatta i den kommunen har rätt till skolskjuts 

mellan den tillfälliga bostaden och den plats där utbildningen bedrivs under samma 

förutsättningar som gäller för elever hemmahörande i kommunen. 

Den kommun som anordnar utbildningen ska ombesörja att skolskjuts anordnas 

enligt första stycket. Kommunens kostnader för detta ska ersättas av elevens 

hemkommun.  

 Fristående grundsärskola   

Skolskjuts 

39 § Hemkommunen ska anordna skolskjuts för elever som går i en fristående 

grundsärskola inom kommunen under samma förutsättningar som enligt 31 § andra 

stycket andra meningen gäller för elever som valt en annan skolenhet än den där 

kommunen annars skulle ha placerat dem.  

Skollagen 19 kap. Utbildning på program i 
gymnasiesärskola  

Utbildning på program vid en gymnasiesärskola med offentlig huvudman 

Skolskjuts i hemkommunen 

20 § Elever i gymnasiesärskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri 

skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen 

bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, 

trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild 

omständighet.   

Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där 

kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns gym-

nasiesärskola med stöd av 13 eller 14 §§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska 

eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.  

Elevens hemkommun eller det landsting som anordnar utbildningen ska ombesörja 

att skolskjuts anordnas enligt första stycket. 

Skolskjuts i en annan kommun än hemkommunen 

21 § En elev som med stöd av 13 § går i en annan kommuns gymnasiesärskola och 

som på grund av skolgången måste övernatta i den kommunen har rätt till skolskjuts 

mellan den tillfälliga bostaden och den plats där utbildningen bedrivs under samma 

förutsättningar som gäller för elever hemmahörande i kommunen. 

Den kommun som anordnar utbildningen ska ombesörja att skolskjuts anordnas 

enligt första stycket. Kommunens kostnader för detta ska ersättas av elevens 

hemkommun.  
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Utbildning på program vid en fristående gymnasiesärskola   

Skolskjuts 

28 § Hemkommunen ska anordna skolskjuts för elever som går i fristående 

gymnasiesärskola inom kommunen under samma förutsättningar som enligt 20 § 

andra stycket andra meningen gäller för elever som valt en annan skolenhet än den 

där kommunen annars skulle ha placerat dem. 

Skollagen 28 kap. Överklagande  

Överklagande hos allmän förvaltningsdomstol 

Beslut av en kommun eller ett landsting 

5 § Beslut av en kommun eller ett landsting får överklagas hos allmän förvaltnings-

domstol i fråga om  

5. skolskjuts enligt 10 kap. 32 § första stycket, 10 kap. 33 § första stycket, 11 kap. 31 § 

första stycket, 11 kap. 32 § första stycket, 19 kap. 20 § första stycket eller 19 kap. 21 § 

första stycket.  

10.  Elevresor för elever i gymnasieskolan 

Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att 

svara för vissa elevresor.  

1 § Kommunerna skall svara för kostnaderna för elevresor enligt vad som framgår av 

denna lag. 

2 § För en elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395), ska 

den kommun som enligt 29 kap. 6 § skollagen (2010:800) är elevens hemkommun, 

ansvara för elevens kostnader för dagliga resor mellan bostaden och skolan. Ansvaret 

gäller för sådana resor där färdvägen är minst sex kilometer. Stödet ska ges kontant 

eller på annat lämpligt sätt enligt kommunens bestämmande. Om stödet ges kontant 

är kommunen inte skyldig att ge högre ersättning än vad som motsvarar 1/30 av 

prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för varje hel 

kalendermånad som eleven har kostnader för resor mellan bostaden och skolan. Lag 

(2010:1250). 

3 § Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter för tillämpningen av denna lag. 

Sådana föreskrifter får innebära att kommunens ansvar för elevens resor begränsas. 

Förordning (1991:1120) om kommunernas 
skyldighet att svara för vissa elevresor.  

1 § I lagen )1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor finns 

bestämmelser om kommunernas ansvar för kostnader för vissa elevresor. I denna 

förordning finns ytterligare bestämmelser om kommunernas ansvar för sådana resor. 

2 § Kommunen får bestämma hur resorna skall ske. 

Utan hinder av 2 § i den ovan nämnda lagen gäller att om resorna inte rimligen kan 

ske med annat kollektivt färdmedel än flyg skall kommunen ersätta eleven för hans 

resekostnader med skäligt belopp. 
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Tjänsteskrivelse 

Intern kontroll delårsrapport 2011 

Förvaltningens förslag till beslut 

Utbildningsnämnden godkänner uppföljningen. 

Ärendet i korthet 

Utbildningsnämnden har fastställt en rutinförteckning för intern kontroll. 

Utbildningsnämnden har 2011-02-10 beslutat att särskilt granska följande rutiner 

under 2011:  

- Systematiskt arbetsmiljöarbete 

- Anmälan om arbetsskada/tillbud 

- Postmottagning (post/fax/e-post) 

 

Barn- och ungdomsförvaltningen har i samband med delårsbokslutet och VaSaRu-

rapport tertial 2 gjort en uppföljning av intern kontroll. Barn- och 

ungdomsförvaltningen bifogar rapporter över utförd intern kontroll. 

 

Barn- och ungdomsförvaltningen lämnar i samband med bokslutet en uppföljning av 

utvalda rutiner för hela år 2011.  

Handlingar 
1. Intern kontroll delårsrapport 2011 

 

 

Roland Beijer Annika Hellberg 
utbildningschef  Ekonomiadministrativ chef
  



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 

BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2011-09-09 

 DNR UN 2011.193  

 SID 2/2 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

______________________ 

Ska expedieras till: 

Akten 

Registrator 

Revisionen 

Kommunstyrelsen 

Kommunledningskontorets ekonomiavdelning 

Barn- och ungdomsförvaltningen 

Handläggare 
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Tjänsteskrivelse 

Intern kontroll, postmottagning 

Barn- och ungdomsnämndens och utbildningsnämndens internkontrollplan 2011 
innehåller granskning av tre områden där ett är postmottagning (post/fax/e-post). 
Härmed redovisas en delrapport över utförd intern kontroll av postmottagning. 

Granskningens genomförande 
Granskningen omfattar en kontroll av barn- och ungdomsförvaltningens 
postmottagning (post/fax/e-post).  

Granskningens utfall 
Den ekonomiadministrativa enheten inom barn- och ungdomsförvaltningen har 
under 2010 gjort en processkartläggning av postmottagningen. Processkartläggningen 
omfattade en kartläggning av nuläge, problem/brister och förslag till börläge. Utifrån 
processkartläggningen kunde enheten enas om ett börläge och formulera en 
processbeskrivning för  postöppning. Processbeskrivningen har därefter använts vid 
postöppning.  
 
Processbeskrivning postöppning är ett viktigt dokument vid byte av personal. Det 
skedde under 2010; till följd av pensionsavgång blev det under 2010 en ny 
handläggare med ansvar för postöppning.  
 
Processbeskrivning postöppning är också ett viktigt dokument vid ordinarie 
handläggares semester eller annan frånvaro. Processbeskrivningen är mycket viktig 
under sommarsemestern då det ofta är få handläggare på plats som då måste ta hand 
om varandras arbetsuppgifter. Postöppningen är en viktig funktion för att ha en 
rättsäker myndighetshantering och detta måste fungera även under semesterperioder. 
 
Barn- och ungdomsförvaltningen har en funktionsbrevlåda för inkommande e-post. 
Denna hanteras av nämndsekreterare samt två handläggare som har en 
reservfunktion vid nämndsekreterarens frånvaro. Nämndsekreteraren har gjort en 
manual för hantering av inkommande e-post. Denna manual är viktig fram för allt 
under semesterperioder då ordinarie handläggare inte kan ta hand om inkommande 
e-post.  
 
Barn- och ungdomsförvaltningens rutin för inkommande post, e-post och fax är att 
ärenden registreras i platina och överlämnas till handläggare för ärendehantering. 
Övrig post/e-post/fax lämnas till berörd handläggare för åtgärd.   
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Summering 
Den interna kontrollen visar att barn- och ungdomsförvaltningen har en fungerande 
postmottagning.   

Planerade åtgärder 
Kommunstyrelsen har beslutat att införa ett kommungemensamt kansli. Inom det 
kommungemensamma kansliet samlas nämndsekreterarna och ärendehantering. 
Postmottagningen kommer att ske genom det kommungemensamma kansliet. 
Inkommande post öppnas och ärenden registreras i kommunens ärendehanterings-
system Platina och finns därefter elektroniskt tillgängligt för berörd handläggare. 
Övrig post skickas vidare till handläggare inom barn- och ungdomsförvaltningen.  
 
Inkommande e-post till funktionsbrevlådan för barn- och ungdomsförvaltningen 
öppnas av nämndsekreteraren. Ärenden registeras i ärendehanteringssystemet och 
finns därefter elektroniskt tillgänglig för berörd handläggare. Övrig e-post skickas till 
handläggare för åtgärd. 
 
Inom ramen för det kommungemensamma kansliet kommer detaljerade rutiner för 
postmottagning att utarbetas.   
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Tjänsteskrivelse 

Intern kontroll, anmälan om 
arbetsskada/tillbud 

Utbildningsnämndens internkontrollplan 2011 innehåller granskning av tre områden 
där ett är anmälan om arbetsskada/tillbud. Härmed redovisas en delrapport över 
utförd intern kontroll. 

Granskningens genomförande 
Granskningen omfattar en kontroll av Vallentuna kommuns rutiner för anmälan om 
arbetsskada/tillbud, i de delar som berör barn- och ungdomsförvaltningen.  

Granskningens utfall 
Denna delrapport omfattar en beskrivning av kommunens rutiner för anmälan om 
arbetsskada/tillbud.   
 
Skador anmäls till försäkringskassan via deras blankett, som finns tillgänglig via 
Vallentuna kommuns intranät,  hr-portalen.  Ansvarig chef anmäler skadan 
tillsammans med medarbetaren och anmälan ska ske i samråd med skyddsombud. En 
kopia behålles av ansvarig chef, en kopia lämnas till skyddsombudet och en kopia 
skickas till Vallentuna kommuns HR-avdelning. Vid skada ska anmälan även göras till 
AFA Försäkring med tanke på eventuella framtida men.  
 
Tillbud är en händelse som skulle kunna föranleda sjukdom eller olycksfall. Den risk 
som föranlett tillbudet ska åtgärdas så snart som möjligt. Tillbud anmäls intern via 
egen blankett. Chefen och HR-avdelningen ska ha varsin kopia på tillbudsanmälan.  
Samtliga anmälningsblanketter finns tillgängliga via kommunens intranät i hr-
portalen. 
 
Om arbetsolycka eller arbetssjukdom föranlett dödsfall eller svårare personskada 
(t.ex. förlust av kroppsdel) eller drabbat flera personer samtidigt ska arbetsgivaren 
omedelbart anmäla det inträffade till Arbetsmiljöverket. Arbetsgivaren ska också 
anmäla allvarligare tillbud till Arbetsmiljöverket t.ex. i de fall då det förelegat fara för 
annans liv. 
     
HR-avdelningen sammanställer arbetsskador och tillbud årligen. Resultatet redovisas 
i Övergripande Samverkansgruppen. 
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Summering 
Den interna kontrollen genomförs under 2011 och denna delrapport innehåller inga 
slutsatser kring resultaten av den interna kontrollen för anmälan av arbetsskada/ 
tillbud. 

Planerade åtgärder 
Vallentuna kommuns HR-avdelning arbetar med att se över riktlinjerna och 
processen för anmälan av skador och tillbud. Det kommer troligtvis innebära att 
kommunen på ett tydligare sätt beskriver vad som är vad, d.v.s. definierar de olika 
begreppen av incidenter; olycka, tillbud, skada, arbetsskada, allvarliga skador och 
allvarliga tillbud m.m. Det innefattar också ett förtydligande hur respektive incident 
ska hanteras samt hur dessa ska sammanställas och följas upp. Även blanketter, 
lagtext och föreskrifter kring skador och tillbud ses över och uppdateras. 
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Tjänsteskrivelse 

Intern kontroll, systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Barn- och ungdomsnämndens och utbildningsnämndens internkontrollplan 2011 
innehåller granskning av tre områden där ett är systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Härmed redovisas en delrapport över utförd intern kontroll. 

Granskningens genomförande 
Granskningen omfattar en kontroll av Vallentuna kommuns systematiska 
arbetsmiljöarbete, i de delar som berör barn- och ungdomsförvaltningen.  

Granskningens utfall 
Denna delrapport omfattar en övergripande beskrivning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet i Vallentuna kommun. I bilaga presenteras ett hjul för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet och beskrivning utgår från denna. Varje chef är 
ansvarig för det systematiska ansvaret för sitt område. Det systematiska 
arbetsmiljöarbetet innebär att kontinuerligt undersöka arbetsmiljön – bedöma risker 
–upprätta handlingsplan/åtgärda risker – uppföljning/kontroll. Dessa delar beskrivs 
kortfattat nedan.  
 
Ansvariga för arbetsmiljöarbetet i samtliga enheter inomVallentuna kommun har 
tillgång till en utförligare beskrivning av varje del. Denna finns tillgänglig via 
kommunens intranät, i hr-portalen, http://portal.wise.se/HR/Vallentuna/Pagaende-
anstallning/Arbetsmiljo---test/. Här finns även dokument kopplade till de olika 
momenten.  
 
Undersök arbetsmiljön 
Hela arbetsmiljön ska undersökas, både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. 
Detta görs bland annat genom skyddronder, diskutera arbetsmiljö vid möten 
(arbetsplatsträffar, samverkansmöte, enskilda möte), enkäter, mätningar, statistik på 
skador, tillbud och sjuktal mm. 
 
Bedöma risker, upprätta åtgärdsplan och åtgärda risker 
De risker som framkommer av undersökningen av arbetsmiljön (ovan) ska sedan 
bedömas och därefter åtgärdas. Akuta risker ska åtgärdas omedelbart. En åtgärdsplan 
för de risker som inte åtgärdas direkt ska upprättas. 
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Uppföljning  
Åtgärdsplaner följs upp och kontrolleras lokalt. Nya åtgärder görs om befintliga ej 
anses tillräckliga. 
 

Summering 
Den interna kontrollen genomförs under 2011 och denna delrapport innehåller inga 
slutsatser kring resultaten av den interna kontrollen för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet.    

Planerade åtgärder 
Vallentuna kommun avser att gå igenom kommunens rutiner  för och uppföljning av 
det systematiska arbetsmiljöarbetet. Genomgången samordnas av den 
kommungemensamma HR-enheten.  
 
 



SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete

Genomför 

åtgärder

Följ upp

Undersök 

- bedöm

Medarbetarsamtal

Samverkansgrupper

APT/grupp- & 

avdelningsmöten

Uppföljningssamtal

Enkäter

Rehabutredningar

Ronder (allmänna & riktade)

Arbetsskador & tillbud

Mätningar (t ex luft)

Sjuktal

mm

Bemanning/tider

Rutiner/arbetsmetoder

Inköp

Utbildning

Om/ny/tillbyggnad

Gruppaktiviteter

Friskvård

Individuella åtgärder

Handlingsplan

Handlingsplan

Handlingsplan



Ärende 7 
 



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 

BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2011-09-09 

 DNR UN 2011.191  

ANNIKA HELLBERG  SID 1/1 

EKONOMIADMINISTRATIV CHEF   

08-587 852 12    

   UTBILDNINGSNÄMNDEN 

 

BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING  

TUNA TORG 1 · 186 86 VALLENTUNA   

TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88  

KOMMUN@VALLENTUNA.SE  

  

WWW.VALLENTUNA.SE  

 

Tjänsteskrivelse 

Utbildningsnämndens VaSaRu-rapport 

tertial 2 2011 

Förvaltningens förslag till beslut 

Utbildningsnämnden godkänner uppföljningen.  

Ärendet i korthet 

Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat en budget- och 

verksamhetsuppföljning efter åtta månader samt en prognos för budgetutfallet för 

hela 2011.  

Handlingar 
1. Utbildningsnämndens VaSaRu-rapport tertial 2 2011 

 

 

Roland Beijer Annika Hellberg 
utbildningschef  Ekonomiadministrativ chef
  

______________________ 

Ska expedieras till: 

Akten 

Kommunstyrelsen 

Kommunledningskontorets ekonomiavdelning 

 



VERKSAMHETSMÅTT

Mått Mål
Utfall 
2010

Utfall 
2009

Utfall     
2008

Utfall     
2007

Riket      
2010

Länet    
2010

Antal elever i Vallentuna gymnasium 543 611 668 683
      varav externa 110 109 106 99
Antal elever i andra kommuner och friskolor 1 030 876 839 727
      varav fristående skolor 594 468 447 307
      varav kommunala skolor 433 398 377 405
      varav landstingsskolor 3 10 15 15
Antal skolor för elever från Vallentuna 119
Antal elever i gymnasiesärskola 27 26 27 23
Antal elever i särvux 7
Antal helårsstudieplatser grundl.vux utb. 14 19 29
Antal helårsstudieplatser gymn.vux utb. 157 134 116
Antal studerande SFI 179 131 83

Invånare 20 år med fullföljd gymn.utbildning 74% 75% 76% 76% 72% 69%
Invånare 20 år med grundl. behörigh. till högsk. 66% 66% 64% 63% 64% 61%
Övergång till högsk. inom 3 år efter gy.utbildn. 36% 43% 39% 32% 42% 49%
Elever i komm. som fullföljde gymn. inom 4 år exkl IV 85% 85% 84% 86% 83% 80%
Betyg minst G, grundl. kurser Vuxutb. 64% 70% 79%
Betyg minst G, gymn. kurser Vuxutb. 82% 88% 87%

2010
Kommunstyrelsen

Verksamhets

2011
Utbildningsnämnden

VaSaRu Tertial 2

yg , gy

EKONOMISK UPPFÖLJNING  (Tkr) Sparande Prognos

Mått
i eget 
kapital

Budget    
2011      

Avvikelse  
2011

Avvikelse 
2010

Avvikelse 
2009

Avvikelse 
2008

Avvikelse 
2007

Utbildningsnämnden fast ram 27 042 0
UN Resultatenhet 700 0 ‐1 200
Gymnasieskolpeng 127 100 ‐1 962
Utbildningsnämnden tidigare år ‐10 228 ‐2 950 1 306 1 814

MEDBORGARE/BRUKARE

Mått Mål
Utfall 
2011

Utfall 
2010

Utfall 
2009

Utfall     
2008

Enkät till elever åk 1 vid Vallentuna gymnasium, andra kommuner och friskolor

Elever nöjda med verksamheten på sin skola 93% 91% 92% 87%
Elever trygga i skolan 93% 95% 91% 90%
Elever meningsfullt att gå till skolan 81% 80% 73% 83%

FRAMTID/UTVECKLING

Mål Mål
Utfall 
2011

Utfall 
2010

Utfall 
2009

Utfall     
2008

Utfall     
2007

Andel sökt till Vallentuna gymnasium i första hand 24% 22% 30% 34%
Nöjdhet kompetensutveckling (Medarb.enkät) 78% 75% 69% 46%

MEDARBETARE

Mått Mål
Utfall 
2011

Utfall 
2010

Utfall 
2009

Utfall     
2008

Utfall     
2007

Medarbetarenkäten, andel positiva svar Öka årligen 81% 80% 77% 73%
Sjukfrånvaro 5% 3,9% 4,2% 4,1% 4,5%
Könsfördelning, andel män 42,4% 39,0% 37,0% 35,0%
Definitioner av de olika mätområdena finns i bilaga till VaSaRu‐rapporternDefinitioner av de olika mätområdena finns i bilaga till VaSaRu rapportern



Uppföljning av ekonomi  Utbildningsnämnden fast budgetram
Driftsbudget

Verksamhetsblock 2011 2011 2011
Prognos 
2011

Sparande 
i eget 
kapital

Budget Bokfört 
110831

% Prognos Avvikelse 
mot 

budget

 

K 0 27 932 14 246 51% 27 932 0
I 0 0 0 0 0

TOTALT N* 0 27 932 14 246 51% 27 932 0

Utbildningsnämnden samt K 600 472 79% 600 0
gymnasieantagning Stockholms län I

N 600 472 79% 600 0

Elevresor, inackorderingstillägg, K 5 761 3 398 59% 5 761 0
elevförsäkring, lokaler, skoldatatek, I 
ungdomsmottagning, ungdomsuppföljning  N 5 761 3 398 59% 5 761 0

Tilläggspeng inom gymnasieskolan K 8 101 3 568 44% 8 101 0
I
N 8 101 3 568 44% 8 101 0

Tilläggspeng och elevresor inom K 6 640 4 043 61% 6 640 0
gymnasiesärskola I
samt särvux N 6 640 4 043 61% 6 640 0

Vuxenutbildning inom K 6 830 2 765 40% 6 830 0Vuxenutbildning inom K 6 830 2 765 40% 6 830 0
Kunskapscentrum Nordost I

N 6 830 2 765 40% 6 830 0

* K=Kostnad   I=Intäkt   N=Nettokostnad 

KOMMENTARER TILL AVVIKELSE

Utbildningsnämndens budgetram uppgår till 27 mnkr för 2011. Prognosen pekar på att kostnaderna ryms 
inom ram. 

Kommunfullmäktige tog i december 2010 beslut om att införa gymnasieskolpeng fr.o.m. januari 2011. 
Budgeten för utbildningsnämnden har därmed delats upp i en del med fast budgetram, en resultatenhet och 
en gymnasieskolpengsbudget kopplad till elevantal. 

De bokförda kostnaderna inom den fasta ramen varierar under året eftersom flera kostnader debiteras 
kommunen ojämnt under året. Kostnaderna för gymnasieantagningen debiteras en gång per år och 
kostnaderna för Kunskapscentrum Nordost (KCNO) debiteras per tertial. Kostnaderna för gymnasiesärskola 
och särvux debiteras ofta kvartalsvis.   



Uppföljning av ekonomi  Utbildningsnämnden resultatenhet
Driftsbudget

Verksamhetsblock 2011 2011 %
Prognos 
2011 2010 2010 %

Sparande 
i eget 
kapital

Budget Bokfört 
110831

av 
bud‐
get

Avvikelse 
mot 

budget

  Bokslut Bokfört 
100630

av 
bok‐
slut

K 53 724 36 038 67% 53 197 26 809 50%
I ‐53 724 ‐35 020 65% ‐12 410 ‐5 409 44%

TOTALT N* 700 0 1 018 ‐1 200 40 787 21 400
662 Vallentuna gymnasium K 53 724 36 038 67% 53 197 26 809 50%

I ‐53 724 ‐35 020 65% ‐12 410 ‐5 409 44%
N 700 0 1 018 ‐1 200 40 787 21 400

* K=Kostnad   I=Intäkt   N=Netto 

KOMMENTARER TILL AVVIKELSE RESULTATENHETER
Budgeten för Vallentuna gymnasium består fr.o.m. 2011 av budgeterade kostnader och budgeterade 
intäkter, främst i form av gymnasieskolpeng. Bokslutet för 2010 visar de totala kostnaderna för Vallentuna 
gymnasium, budgetram från Vallentuna kommun och intäkter, främst i form av ersättning från andra 
kommuner. Budget 2011 och bokslut 2010 är således inte helt jämförbara, men de totala kostnaderna kan 
jämföras. 

Vallentuna gymnasium har redan under 2010 inlett arbetet med att anpassa organisationen till mindre 
elevkullar och införandet av gymnasieskolpeng och lyckades i detta arbete skapa ett överskott på 0,7 mnkr 
som nu redovisas som sparande i eget kapital. Detta överskott kan fungera som buffert inför förändringar av 
elevströmmar framöver på motsvarande sätt som för de skolpengsfinansierade resultatenheterna inom 
barn‐ och ungdomsnämnden. Detta överskott är också viktigt att ha som buffert vid införande av 

i f d d i d t t hö t 2011

KOMMENTARER TILL AVVIKELSE RESULTATENHETER
Budgeten för Vallentuna gymnasium består fr.o.m. 2011 av budgeterade kostnader och budgeterade 
intäkter, främst i form av gymnasieskolpeng. Bokslutet för 2010 visar de totala kostnaderna för Vallentuna 
gymnasium, budgetram från Vallentuna kommun och intäkter, främst i form av ersättning från andra 
kommuner. Budget 2011 och bokslut 2010 är således inte helt jämförbara, men de totala kostnaderna kan 
jämföras. 

Vallentuna gymnasium har redan under 2010 inlett arbetet med att anpassa organisationen till mindre 
elevkullar och införandet av gymnasieskolpeng och lyckades i detta arbete skapa ett överskott på 0,7 mnkr 
som nu redovisas som sparande i eget kapital. Detta överskott kan fungera som buffert inför förändringar av 
elevströmmar framöver på motsvarande sätt som för de skolpengsfinansierade resultatenheterna inom 
barn‐ och ungdomsnämnden. Detta överskott är också viktigt att ha som buffert vid införande av 
gymnasiereformen med de nya gymnasieprogrammen med start hösten 2011. 

Prognosen för 2011 visar ett underskott på ca 1,2 mnkr. 



Uppföljning av ekonomi  Gymnasieskolpeng
Driftsbudget

Verksamhetsblock 2011 2011 2011 2011
Budget Bokfört 

110831
% Prognos Avvikelse 

mot budget
 

Gymnasieskolpeng K 129 600 87 634 68% 131 612 ‐2 012
I ‐2 500 ‐2 141 86% ‐2 550 50
N* 127 100 85 493 67% 129 062 ‐1 962

* K=Kostnad   I=Intäkt   N=Nettokostnad 

Skolpeng årsbelopp/elev Gymnasie‐ Kostnader Elever Kostnader
skolpeng  
kr/år

Budget 
2011

Bokfört 
110831 %

prognos    
2011

prognos    
2011

Barn och fritidsprogrammet 72 016 1512 1 002 66% 21
Byggprogrammet 102 683 7722 4 530 59% 72
Elprogrammet 94 454 7084 4 275 60% 75
Energiprogrammet 100 351 2910 1 764 61% 29
Estetiska programmet 92 127 2948 2 039 69% 32
Estetiska programmet, inriktningen musik 104 875 1678 1 068 64% 16
Fordonsprogrammet 118 351 6747 4 404 65% 57
Fordonsprogrammet, inrikt.transport/logistik 158 933 636 1 020 160% 10
Handels och administrationsprogrammet 76 510 5280 3 280 62% 74
Hantverksprogrammet 93 761 3750 2 081 55% 26
Hotell- och restaurangprogrammet 108 014 4968 3 192 64% 46
Industriprogrammet 100 919 202 134 66% 2
Livsmedelsprogrammet 118 929 238 119 50% 1
Medieprogrammet 100 504 6734 3 978 59% 67
Naturbruksprogrammet 141 780 4254 2 841 67% 30
N t t k t 75 193 13760 8 716 63% 183Naturvetenskapsprogrammet 75 193 13760 8 716 63% 183
Omvårdnadsprogrammet 75 782 1894 1 198 63% 25
Samhällsvetenskapsprogrammet 68 371 31437 22 305 71% 455
GY11 Ekonomiprogrammet 68 371 3418 28 1% 50
GY11 Humanistiska programmet 68 371 0
Teknikprogrammet 82 349 5765 3 954 69% 70
International Baccalaureate 95 231 746 334 45% 8
Gymnasiesärskola 198 798 5566 3 701 66% 27
IV / GY11 Preparandutbildning 92 616 7609 2 896 38% 40
GY11 Yrkesintroduktion 92 616
GY11 Individuellt alternativ 142 616
GY11 Programinriktat individuellt val (nationellt tillägg)

IVIK / GY11 Språkintroduktion 171 360 2742 1 728 63% 17
Övrigt: uppbokning ej fördelat på program höstterminen 7 048 30
Intäkter, momsåterbetalning ‐2500 ‐2 141

Summa utfall VT, nettokostnader 64 413
Summa prognos HT, nettokostnader 64 649
Totalt 127100 85 493 67% 1 463 129 062

KOMMENTARER TILL AVVIKELSE GYMNASIESKOLPENG

Den preliminära budgetramen för gymnasieskolpeng  uppgår till  127,1  mnkr. Prognosen visar 1463 elever fördelade på de olika 
programmen till en total kostnad av 129 mnkr. 

Kommunfullmäktige tog i december 2010 beslut om att införa gymnasieskolpeng fr.o.m. januari 2011. Budgeten för 
utbildningsnämnden har därmed delats upp i en del med fast budgetram, en resultatenhet och en gymnasieskolpengsbudget 
kopplad till elevantal. 

Gymnasieskolpeng har utbetalats fr.o.m. januari 2011 till Vallentuna gymnasium, annan kommun och fristående gymnasieskolor. 
Vallentuna kommun gör utbetalningarna månadsvis, vissa andra kommuner har dock valt att fakturera kostnaderna kvartalsvis eller 
terminsvis.

I tabellen redovisas gymnasieskolpengsbeloppen för nuvarande gymnasieprogram. Dessa belopp gäller samtliga elever under 
vårterminen och de elever som går åk 2 och 3 under höstterminen. För de elever som börjar i åk 1 under höstterminen 2011 gäller 

KOMMENTARER TILL AVVIKELSE GYMNASIESKOLPENG

Den preliminära budgetramen för gymnasieskolpeng  uppgår till  127,1  mnkr. Prognosen visar 1463 elever fördelade på de olika 
programmen till en total kostnad av 129 mnkr. 

Kommunfullmäktige tog i december 2010 beslut om att införa gymnasieskolpeng fr.o.m. januari 2011. Budgeten för 
utbildningsnämnden har därmed delats upp i en del med fast budgetram, en resultatenhet och en gymnasieskolpengsbudget 
kopplad till elevantal. 

Gymnasieskolpeng har utbetalats fr.o.m. januari 2011 till Vallentuna gymnasium, annan kommun och fristående gymnasieskolor. 
Vallentuna kommun gör utbetalningarna månadsvis, vissa andra kommuner har dock valt att fakturera kostnaderna kvartalsvis eller 
terminsvis.

I tabellen redovisas gymnasieskolpengsbeloppen för nuvarande gymnasieprogram. Dessa belopp gäller samtliga elever under 
vårterminen och de elever som går åk 2 och 3 under höstterminen. För de elever som börjar i åk 1 under höstterminen 2011 gäller 
skolpengsbelopp enligt Gy2011. Prognosen för dessa elever är osäker, då avstämning görs per 1 oktober.  I tabellen redovisas endast 
de program som är helt nya. 



INVESTERINGAR

Uppföljning av ekonomi 
Investeringsbudget

Investeringsprojekt
Budget Bokfört 

110831
% Prognos Avvikelse 

mot 
budget

TOTALT, TKR  500 182 36% 500 0

Vallentuna gymnasium 500 182 36% 500 0

2011

KOMMENTARER TILL AVVIKELSE INVESTERINGAR

Utbildningsnämndens årliga investeringsbudget omfattar 500 tkr. 

En ombyggnation av Vallentuna gymnasiums lokaler har påbörjats under 2011, i detta första skede främst för 
att ge plats åt en fristående grundskola i en separat del av byggnaden.  Det finansieras genom en separat 
investeringsbudget inom samhällsbyggnadsnämnden. 

Utbildningsnänndens årliga anslag används till inredning  och utrustning  av bibliotek och elevstudierum.



PERSONALREDOVISNING

Personal Mål 2011‐08‐31 2010‐08‐31 2010‐12‐31 2009‐12‐31 2008‐12‐31

Antal anställda 63 68 66 69 71
Antal årsarbetare 61 65 63,2 66,0 67,0
Medelålder (år) 45,7 46,4 46,5 45,8 47,3
Medellön (tkr) 29,7 28,6 29,3 28,5 27,1
Medianlön (tkr) 29,4 28,2 28,9 28,2 27,1

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal 2011‐08‐31 2010‐08‐31 Helår 2010 Helår 2009 Helår 2008

Andel sjukdgr som avser de som är
sjuka 60 dgr eller mer 37,3% 74,5% 61,2% 53,6% 52,7%

Sjukfrånvaro fördelad på kön
Män 2,4% 1,9% 2,5% 2,1% 3,0%
Kvinnor 1,8% 5,8% 4,9% 5,6% 4,7%

Sjukfrånvaro fördelad på ålder
29 år och yngre 2,7% 2,3% 2,1% 1,5% 0,9%
30 ‐ 49 år 2,4% 3,2% 3,2% 3,2% 2,3%
50 år och äldre 1,7% 5,6% 4,9% 5,7% 6,5%

Samtliga < 5% 2,1% 4,2% 3,9% 4,2% 4,1%

Personalomsättning % 2011‐08‐31 2010‐08‐31 Helår 2010 Helår 2009 Helår 2008

Totalt 17,6% 5,9% 10,5% 10,1% 22,1%

Jämställdhet och mångfald 2011‐08‐31 2010‐08‐31 2010‐12‐31 2009‐12‐31 2008‐12‐31
Antal anställda, andel män 39% 40% 42% 39% 37%
Föräldraledighet, andel män 14% 0%
Vård av barn andel män 41% 41%Vård av barn, andel män 41% 41%

Medarbetarenkät ‐ andel som har en positiv inställning till: 2010 2009 2008
Ledarskap 72% 85% 73%
Arbetstillfredsställelse 87% 91% 87%
Kompetensutveckling 78% 75% 69%
Delaktighet 90% 90% 85%
Effektivitet 73% 71% 71%
Kundorientering 96% 93% 88%
Arbetsmiljö 61% 55% 38%
Jämställdhet och mångfald* 69% 61% 79%
Medarbetarindex (andel positiva svar) 81% 80% 77%
Kommunen som arbetsgivare, en fråga 61% 66% 50%
Svarsfrekvens 87 %
*Innehåller ny fråga 2009 som inte är jämförbar med tidigare år. 

KOMMENTARER TILL AVVIKELSE PERSONAL

Utbildningsnämnden uppfyller  sedan flera år det kommungemensamma målet att ha en sjukfrånvaro under 5 
%.  

Vallentuna kommun har beslutat att inte genomföra medarbetarenkäten under 2011. 



RESULTAT

Mått Mål
Utfall 
10/11

Utfall 
09/10

Utfall 
08/09

Utfall 
07/08

Utfall 
06/07

Förort 
2010

Riket 
2010 Riktn.

Indi-
kator

Kunskap
Elever som fullföljer utbild inom 4 år, exl IV 90% 87% 82% 82% 84% 83% 83% 
Grundläggande behörighet för högskolestudier 85% prel 79% 77% 84% 85% 74% 87% 87% 
Genomsnittligt betygspoäng prel 13,0 13,0 13,5 13,0 12,6 14,2 14,0 
Elever med minst G i Eng, Ma och Sv
Nationella program NV och SP prel 94% 98% 97% 94% 94% 97% 98% 
Övriga Nationella program prel 72% 55% 60% 61% 61% 85% 86% 
Specialutformade program prel 75% 90% 93% 91% 86% 95% 94% 
Elever från IV till nationellt program 70% 58% 90% 72% 52% 
Värdegrund
Trygghet (EE) >80% 95% 96% 98% 96% 91% 
Positiv stämning (EE) >80% 80% 91% 87% 81% 82% 

VERKSAMHET/PROCESSER

Mått Mål
Utfall 
10/11

Utfall 
09/10

Utfall 
08/09

Utfall 
07/08

Utfall 
06/07

Förort 
2009

Riket 
2009 Riktn.

Indi-
kator

Personaltäthet
Antal lärare/100 elever 8,2 9,2 7,6 7,4 6,7 7,5 7,9 

Behörighet/utbildning
Andel lärare med ped högskoleexamen 77% 79% 83% 82% 73% 75% 80% 

Ledningsprocesser BUF
Ledning (ME) >80% 72% 85% 73% 77% 74% 83% 
Delaktighet (ME) >80% 90% 90% 85% 85% 82% 90% 
Effektivitet (ME) >80% 73% 71% 71% 68% 67% 80% 

Övriga mått
Lärarnas kompetens (EE) >80% 81% 88% 89% 84% 83% 
K k b t k it i (EE) 80% 75% 80% 85% 79% 73%

Styrkort 

Vallentuna gymnasium

1

Kunskap betygskriterier (EE) >80% 75% 80% 85% 79% 73% 
Ansvar/inflytande  (EE) >80% 60% 57% 45% 55% 47% 
Arbetsro (EE) 71% 62% 81% 45% 49% 

ELEVER/VÅRDNADSHAVARE

Mått (enligt enkät) Mål
Utfall 
10/11

Utfall 
09/10

Utfall 
08/09

Utfall 
07/08

Utfall 
06/07 Riktn.

Indi-
kator

Nöjda elever >80%
Kvalitet på undervisningen  (EE) >80% 67% 87% 76% 66% 69% 
Verksamheten (EE) >80% 72% 84% 81% 75% 80% 
Nöjda föräldrar >80%
Val av gymnasium (VE) >80% 93% 97% 

FRAMTID/UTVECKLING

Mått Mål
Utfall 
10/11

Utfall 
09/10

Utfall 
08/09

Utfall 
07/08

Utfall 
06/07

V-tuna 
BUF Riktn.

Indi-
kator

Nöjdhet kompetensutveckling (ME) >80% 78% 75% 69% 46% 47% 83% 
Andel av Vallentunas gymnasieelever i skolan 30% 32% 39% 43% 45%
Andel sökt till Vallentuna gymn. i första hand 24% 22% 30% 34%

MEDARBETARE

Mått Mål
Utfall 
10/11

Utfall 
2009

Utfall 
2008

Utfall 
2007

Utfall 
2006

V-tuna 
BUF Riktn.

Indi-
kator

Medarbetarenkäten, andel positiva svar >80% 81% 80% 77% 73% x 83% 
Personalomsättning 7,4% 10,1% 22,1% 7,4% 15,8% 9,6% 
Sjukfrånvaro 4,0% 4,2% 4,1% 4,7% 5,1% 8,1% 
uppdaterad 11-09-14

1



Vallentuna kommun Måluppfyllelse

Strategiskt område Typ av mål Målformulering
Ansvarig 
nämnd

. Planerade åtgärder

Stor valfrihet

Kommungemensamt Kommuninvånarna ska vara nöjda med den 
erbjudna valfriheten inom gymnasieskola.

UN

Uppfyllt

Vallentuna kommun ingår i samverkansavtal för 
kommunala gymnasieskolor i Stockholms län. 
Eleverna kan fritt söka till gymnasieutbildningar 
i alla kommuner. Genomsnittet för länet visar 
att en tredjedel av eleverna väljer att gå i den 
egna kommunens gymnasieskola, en tredjedel 
går i andra kommuners gymnasieskolor och en 
tredjedel i fristående gymnasieskolor. 
Vallentuna kommun har samma fördelning som 
genomsnittet för länet.

Kunskap för livet

Kommungemensamt Minst 85 procent av kommunens 
gymnasieelever (oavsett huvudman) ska ha 
grundläggande behörighet för universitets‐ och 
högskolestudier.

UN Andelen kommuninvånare som är 20 år och har 
fullföljd gymnasieutbildning uppgår till 74 % för 
2010. Andelen kommuninvånare som är 20 år 
och har grundläggande behörighet till högskola 
uppgår till 66 %.  Målet är nytt för 2011 och den 
nationella statistiken för betygen 2011 har inte 
publicerats ännu. 

Kunskap för livet

Kommungemensamt Minst 90 procent av gymnasieeleverna ska ha 
fullföljt gymnasiet inom fyra år.

UN

Ej uppfyllt

Av det totala antalet elever som är folkbokförda 
i Vallentuna  och går i gymnasieskola i 
Vallentuna, i fristående gymnasieskola eller i 
annan kommun har 85 % fullföljt utbildningen 
inom fyra år 2010. Vid Vallentuna gymnasium 
har 87 % av eleverna fullföljt utbildningen inom 
fyra år 2010. Resultat är bättre än genomsnittet 
för riket och förortskommuner som båda är 83 
%. 

Utbildningsnämnden har 
givit förvaltningen i 
uppdrag att redovisa en 
handlingsplan för att fler 
elever ska fullfölja sin 
gymnasieutbildning. Ett 
utkast har presenterats vid 
Utbildningsnämndens möte 
16 juni.

Måluppfyllelse



Vallentuna kommun Måluppfyllelse

Strategiskt område Typ av mål Målformulering
Ansvarig 
nämnd

. Planerade åtgärderMåluppfyllelse

Tillväxt och 
utveckling

Nämndsmål God vägledning. Alla elever får god vägledning 
inför framtida utbildnings‐ och
yrkesval.

UN

Arbete pågår

Uppföljningen under läsåret 10/11 visar att 53 
% av eleverna som går första året inom 
gymnasieskolan tycker att den information och 
vägledning som man fick i grundskolan inför 
gymnasieskolan var mycket bra eller ganska bra. 

För att förstärka och 
utveckla studie‐ och 
yrkesvägledningen har barn‐ 
och ungdomsförvaltningen 
genomfört en 
omorganisation 2010. 
Samarbetet mellan studie‐ 
och yrkesvägledarna stärks 
och de har gemensamt tagit 
fram en handlingsplan för 
utvecklingen av studie‐ och 
yrkesvägledningen i 
Vallentuna. 

Kunskap för livet

Nämndsmål Individuellt anpassade studier. Alla elever får 
ledning och stimulans som är
individuellt anpassad för att kunna utvecklas 
uifrån egna förutsättningar.

UN

Arbete pågår

Enkäten till ett urval av elever som är 
folkbokförda i Vallentuna och går i 
gymnasieskolans åk 1 inom Vallentuna 
gymnasium, fristående gymnasieskolor eller 
andra kommuners gymnasieskolor visar att 78 
% av eleverna upplever att de har möjlighet att 
få stöd och hjälp när de behöver det. Det är en 
förbättring mot föregående år, 72 %. Enkäten 
till elever i åk 2 vid Vallentuna gymnasium visar 
att 71 % av eleverna upplever att de stimuleras 
till utveckling och lärande. Snittet för de 12 
kommuner som genomför samma enkät är 75 
%. 



Vallentuna kommun Måluppfyllelse

Strategiskt område Typ av mål Målformulering
Ansvarig 
nämnd

. Planerade åtgärderMåluppfyllelse

Kunskap för livet

Nämndsmål Verksamheterna erbjuder stimulerande 
lärmiljöer.

UN

Arbete pågår

Enkäten till elever i åk 2 vid Vallentuna 
gymnasium visar att 62 % av eleverna upplever 
att det är stor variation på arbetssätten under 
lektionerna. Snittet för de 12 kommuner som 
genomför samma enkät är 58 %. 78 % av 
eleverna vid Vallentuna gymnasium tycker att 
den bärbara dator som de disponerar är ett 
viktigt verktyg för dem i deras studier. 

Kunskap för livet

Nämndsmål Kunskapsprogression. Elevernas studieresultat i 
svenska, matematik och
engelska förbättras över tid.

UN Målet om kunskapsprogression är nytt för 2011 
och följs upp genom analys av betygen i 
svenska, engelska och matematik samt 
resultaten från de nationella proven. En första 
analys av betygen visar att fler elever uppnått 
VG och MVG i matematik och svenska i de 
första kurserna (Ma A och Sv A) på gymnasiet 
jämfört med slutbetyget i åk 9, men samtidigt är 
det en del elever som hade godkänt i 
grundskolan men som ej uppnått godkänt på 
dessa första kurser i matematik och svenska.  

Den trygga 
kommunen

Nämndsmål Barn och elever är trygga. UN

Uppfyllt

Enkät till elever i åk 1 i Vallentuna, fristående 
och andra kommuners gymnasieskolor visar att 
93 % av eleverna är trygga i gymnasieskolan. 
Enkäten till elever i åk 2 vid Vallentuna 
gymnasium visar att 95 % av eleverna är trygga. 
43 % av eleverna i åk 2 vid Vallentuna 
gymnasium känner till gymnasiets värdegrund. 



Ärende 8 
 



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 

BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2011-09-09 

 DNR UN 2011.192  

ANNIKA HELLBERG  SID 1/4 

EKONOMIADMINISTRATIV CHEF   

08-587 852 12    

   UTBILDNINGSNÄMNDEN 

 

BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING  

TUNA TORG 1 · 186 86 VALLENTUNA   

TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88  

KOMMUN@VALLENTUNA.SE  

  

WWW.VALLENTUNA.SE  

 

Tjänsteskrivelse 

Gymnasieskolpeng fr.o.m. 1 januari 

2012 

Förvaltningen förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer gymnasieskolpengen 
fr.o.m. 1 januari 2012: 

Program och inriktningar enligt Gy 1994 

Länsgemensamma programpriser enligt beslut av KSL:  

Barn- och fritidsprogrammet                                73 100 

Byggprogrammet                                                104 200 

- inriktning plåtslageri i Salem                             123 800 

Elprogrammet                                                       95 900 

Energiprogrammet                                              101 900 

Estetiska programmet                                            93 500 

- inriktning Musik                                                 106 400 

Fordonsprogrammet                                           120 100 

- inriktning transport                                           161 300 

Handels- och administrationsprogrammet          77 700 

Hantverksprogrammet                                            95 200 

Hotell- och restaurangprogrammet                     109 600 

Industriprogrammet                                            102 400 

Livsmedelsprogrammet                                       120 700 

Medieprogrammet                                               102 000  

Naturbruksprogrammet                                        143 900 

Naturvetenskapsprogrammet                                 76 300 

Omvårdnadsprogrammet                                        76 900 

Samhällsvetenskapsprogrammet                             69 400 

- inriktning Räddning i Sigtuna                                 95 400 

Teknikprogrammet                                                     83 600 
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Specialutformade program med idrott 

Tillägg för Lagidrott                                                 15 200 

Tillägg för Individuell idrott                                  18 300 

Nya program och inriktningar Gy 2011 

Länsgemensamma programpriser enligt beslut av KSL:  

Barn- och fritidsprogrammet                                73 100 

Bygg- och anläggningsprogrammet                   104 200 

- inriktning anläggningsfordon                           161 300 

El- och energiprogrammet                                    95 900 

- inriktning energiteknik                                      101 900 

Fordons- och transportprogrammet                   120 100 

- inriktning transport                                           158 933 

Handels- och administrationsprogrammet        77 700 

Hantverksprogrammet                                            95 200 

Hotell- och turismprogrammet                              77 700 

Industritekniska programmet                              110 800 

Naturbruksprogrammet                                        143 900 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet           120 700 

VVS- och fastighetsprogrammet                          101 900 

Vård- och omsorgsprogrammet                             76 900 

Ekonomiprogrammet                                               69 400 

Estetiska programmet                                               93 500 

- inriktning Estetik och media              97 400 

- inriktning Musik               106 400 

Humanistiska programmet                                      69 400 

Naturvetenskapsprogrammet                                 76 300 

Samhällsvetenskapsprogrammet                             69 400 

- inriktning Medier, information och kommunikation   86 900 

Teknikprogrammet                                                     83 600 

Nationellt godkända idrottsutbildningar 

Tillägg för Lagidrott                                                 15 200 

Tillägg för Individuell idrott                                  18 300 
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Övriga program: 

International Baccalaureate 96 700 

Preparandutbildning                      94 000 

Yrkesintroduktion                      94 000 

Individuellt alternativ                     144 800 

Språkintroduktion                    173 900 

Programinriktat individuellt val: programpris + nationellt fastställt tillägg första året. 

Gymnasiesärskola, pris enligt riksprislistan. 

Riksrekryterande utbildning och särskild variant, pris fastställt av Skolinspektionen. 

Kommunala skolor utanför länet, enligt skolkommunens prislista 

 

Ärendet i korthet 

Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram förslag till gymnasieskolpengsbelopp 

fr.o.m. 1 januari 2012 enligt underlag från kommunförbundet i Stockholms län (KSL).  

Kommunerna i Stockholms län har ett samverkansavtal om en gemensam 

gymnasieregion och i detta ingår en gemensam prislista. KSL har 2011-06-17 tagit 

beslut om uppräkning av programpriser för 2012. Beslutet omfattar programpriser för 

programmen enligt Gy 1994 och Gy 2011.  

I avvaktan på att samverkansavtalet utökas med gemensam prislista för 

introduktionsprogrammen måste Vallentuna kommun fastställa egna belopp för 

dessa. Barn- och ungdomsförvaltningens förslag är att dessa programpriser 

uppräknas på samma sätt som de programpriser som fastställs av KSL. Inför 2012 är 

uppräkningen 1,5 %.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har 2010-12-13 beslutat att införa en gymnasieskolpeng från och 

med januari 2011 vilken omfattar samtliga elever inom gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan. Kommunfullmäktige fastställde samtidigt beloppen för 

gymnasieskolpengen år 2011 för de nuvarande gymnasieprogram.  

Riksdagen har beslutat om förändringar av gymnasieskolan (Gy2011) fr.o.m. 1 juli 

2011 och det innebär förändringar av gymnasieprogrammen. Kommunfullmäktige har 
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2011-06-13 fastställt gymnasieskolpengsbeloppen för gymnasieprogrammen i den nya 

gymnasieskolan Gy2011 och dessa belopp gäller höstterminen 2011.   

Kommunerna i Stockholms län har tecknat ett samverkansavtal avseende 

gymnasieutbildning. Samverkan omfattar möjligheten för eleverna att fritt söka 

gymnasieutbildningar inom länet, en gemensam gymnasieantagning och en 

gemensam prislista. Den gemensamma prislistan är fastställd av kommunförbundet i 

Stockholms län (KSL). KSL har 2011-06-17 tagit beslut om uppräkning av 

programpriser för 2012. Beslutet omfattar programpriser för programmen enligt Gy 

1994 och Gy 2011.  

Den gemensamma prislistan innehåller än så länge de nationella programmen. I 

avvaktan på att samverkansavtalet utökas med gemensam prislista för introduktions-

programmen måste Vallentuna kommun fastställa egna belopp för dessa. Barn- och 

ungdomsförvaltningens förslag är att dessa programpriser uppräknas på samma sätt 

som de programpriser som fastställs av KSL. Inför 2012 är uppräkningen 1,5 %.  

 

Handlingar 
1. Gymnasieskolpeng fr.o.m. 1 januari 2012 

 

 

Roland Beijer Annika Hellberg 
utbildningschef  Ekonomiadministrativ chef
  

______________________ 

Ska expedieras till: 

Akt 

Registrator 

Kommunala författningssamlingen  

Kommunledningskontorets ekonomiavdelning 

Barn- och ungdomsförvaltningen 

Handläggare 
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Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2012 

Länsprislistan för de priser KSL fastställt för år 2012 framgår av sidan 2 och 3. Priserna för de 

program, som Skolverket eller Skolinspektionen fastställt är ännu inte justerade till 2012 års nivå.  

 

Prislistorna är exklusive moms. Vid ersättning till fristående huvudman tillkommer 

momsersättning med 6 procent. 

 

Kommuner, som markerats med röd färg i nedanstående tabell, använder egna priser för de 

program de själva anordnar. De tillämpar dock länspriserna för de program de saknar eftersom  

alla program erbjuds inom Stockholms läns samverkansområde. Prislistor för rödmarkerade 

kommuner framgår inte i denna sammanställning. 

 

Kommuner som tillämpar länspriset      

Program i den tidigare gymnasieskolan Program i den nya gymnasieskolan ( Gy 11) 

Botkyrka  Botkyrka  

Danderyd Danderyd 

Ekerö Ekerö 

Haninge Haninge 

Huddinge  Huddinge  

Järfälla  Järfälla  

Lidingö Lidingö 

Nacka  Nacka  

Norrtälje Norrtälje 

Nykvarn Nykvarn 

Nynäshamn Nynäshamn 

Salem  Salem  

Sigtuna Sigtuna 

Sollentuna  Sollentuna  

Solna  Solna  

Stockholm  Stockholm  

Sundbyberg  Sundbyberg  

Södertälje Södertälje 

Tyresö Tyresö 

Täby  Täby  

Upplands-Bro  Upplands-Bro  

Upplands Väsby  Upplands Väsby  

Vallentuna  Vallentuna  

Vaxholm Vaxholm 

Värmdö  Värmdö  

Österåker  Österåker  

Håbo i Uppsala län Håbo i Uppsala län 
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Dagens program och inriktningar ( gy 94 ) Belopp Nya program och inriktningar i ( gy 11 ) Belopp

73 100 Barn- och fritidsprogrammet (BF) 73 100

Fritid och hälsa (BFFRI)

Pedagogiskt arbete (BFPED)

Socialt arbete (BFSOC)

104 200 Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 104 200

Husbyggnad (BAHUS)

Mark och anläggning (BAMAR)

Måleri (BAMAL)

Plåtslageri (BAPLA)

123 800 Anläggningsfordon (BAANL) 161 300

95 900 El- och energiprogrammet (EE) 95 900

Automation (EEAUT)

Dator- och kommunikationsteknik (EEDAT)

Elektronik Elteknik(EEELT)

Elteknik Energiteknik (EEENE) 101 900

101 900

VVS- och fastighetsprogrammet (VF) 101 900

Fastighet (VFFAS)

Kyl- och värmepumpsteknik (VFKYL)

Ventilationsteknik (VFVEN)

VVS (VFVVS)

93 500 Estetiska programmet (ES) 93 500

Bild och formgivning (ESBIL)

Dans (ESDAN)

Teater (ESTEA)

106 400 Estetik och media (ESEST) 97 400

Musik (ESMUS) 106 400

120 100 Fordons- och transportprogrammet (FT) 120 100

Godshantering(FTGOD)

Karosseri och lackering (FTKAR)

Lastbil och mobila maskiner (FTLAS)

161 300 Personbil (FTPER)

Transport (FTTRA) 158 933

77 700 Handels- och administrationsprog. (HA) 77 700

Administrativ service (HAADM)

Handel och service (HAHAN)

95 200 Hantverksprogrammet (HV) 95 200

Finsnickeri (HVFIN)

Florist (HVFLO)

Frisör (HVFRI)

Textil design (HVTEX)

Övriga hantverk (Skolv. har koder)

109 600 Hotell- och turismprogrammet (HT) 77 700

Hotell och konferens (HTHOT)

Turism och resor (HTTUR)

Byggprogrammet (BP)

Restaurang och måltidsservice

Hotell och restaurangprogrammet (HR)

Hotell

Handel och service

Turism och resor

Hantverksprogrammet (HV)

inga nationella inriktningar

Karosseri

Transport

Handels- och administrationsprog. (HP)

Fordonsprogrammet (FP)

Personbilsteknik

Maskin- och lastbilsteknik

Teater

Musik

Sjöfartsteknik

VVS- och kylteknik

Estetiska programmet (ES)

Dans

Bild och formgivning

Elprogrammet (EC)

Automation

Datorteknik

Energiprogrammet (EN)

Drift- och underhållsteknik

Husbyggnad

Anläggning

Måleri

Plåtslageri

Salem: Plåtslageri

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Fritid

Pedagogisk och social verksamhet
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Dagens program och inriktningar ( gy 94 ) Belopp Nya program och inriktningar i ( gy 11 ) Belopp

102 400 Industritekniska programmet (IN) 110 800 102400

Driftsäkerhet och underhållstek. (INDRI) 0

Processteknik (INPRO) 0

Produkt och maskinteknik (INPRK) 0

Svetsteknik (INSVE) 0

120 700 Restaurang- och livsmedelsprog. (RL) 120 700 120700

Bageri och konditori (RLBAG) 0

Färskvaror, delikatess och catering (RLFAR) 0

Kök och servering (RLKOK) 0

102 000 102000

0

0

143 900 Naturbruksprogrammet (NB) 143 900 143900

Djur (NBDJU) 0

Lantbruk (NBLAN) 0

(Skog) 0

Trädgård (NBTRA) 0

76 300 Naturvetenskapsprogrammet (NA) 76 300 76300

Naturvetenskap (NANAT) 0

Naturvetenskap och samhälle (NANAS) 0

0

76 900 Vård- och omsorgsprogrammet (VO) 76 900 76900

inga nationella inriktningar 0

69 400 Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) 69 400 69400

Beteendevetenskap (SABET) 0

Samhällsvetenskap (SASAM) 0

Medier, inform. och kommunika. (SAMED) 86 900 0

0

95 400 95400

Ekonomiprogrammet (EK) 69 400 0

Ekonomi (EKEKO) 0

Juridik (EKJUR) 0

Humanistiska programmet (HU) 69 400 0

Kultur (HUKUL) 0

Språk (HUSPR) 0

83 600 Teknikprogrammet (TE) 83 600 83600

Design och produktutveckling (TEDES) 0

Informations- och medieteknik (TEINF) 0

Produktionsteknik (TEPRO) 0

Samhällsbyggande och miljö (TESAM) 0

Teknikvetenskap (TETEK) 0

Nationellt godkända idrottsutbildningar 0

Ett stort antal utbildningar Ett stort antal godkända utbildningar 0

15 200 Tilläggsbelopp Lagidrott 15 200 15200

18 300 Tilläggsbelopp Individuell idrott 18 300 18300

Tilläggsbelopp Lagidrott

Tilläggsbelopp Individuell idrott

Specialutformade program med idrott

Teknikprogrammet (TE)

inga nationella inriktningar

Sigtuna: Räddning

Samhällsvetenskapsprogrammet (SP)

Ekonomi

Kultur

Samhällsvetenskap

Språk

Miljövetenskap

Omvårdnadsprogrammet (OP)

inga nationella inriktningar

Naturvetenskapsprogrammet (NV)

Naturvetenskap

Matematik och datavetenskap

Naturbruksprogrammet (NP)

inga nationella inriktningar

Medieprogrammet (MP)

Medieproduktion

Tryckteknik

Livsmedelsprogrammet (LP)

inga nationella inriktningar

Industriprogrammet (IP)

inga nationella inriktningar
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Tjänsteskrivelse 

Verksamhetsplan 2012-2014 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden fastställer verksamhetsplan 2012-2014. 

Ärendet i korthet 

Kommunfullmäktige fastställer årligen kommunplanen och därefter fastställer 

nämnden verksamhetsplanen. Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett 

förslag till verksamhetsplan 2012-2014 för utbildningsnämnden.  

Handlingar 
1. Verksamhetsplan 2012-2014 

 

 

Roland Beijer Annika Hellberg 
utbildningschef  Ekonomiadministrativ chef
  

______________________ 

Ska expedieras till: 

Akt 

Registrator 

Kommunstyrelsen  

Barn- och ungdomsförvaltningen 
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Utbildningsnämndens 

verksamhetsplan 

Denna verksamhetsplan bygger på den av 

kommunfullmäktige beslutade kommunplanen 

för 2012-2014. 

1. Inledning 

Kommunplanen beskriver vad kommunen särskilt vill åstadkomma och fokusera på 

den kommande treårsperioden. All utveckling i Vallentuna kommun ska bygga på den 

gemensamma visionen.  

I kommunplanen finns 16 kommungemensamma mål grupperade utifrån fyra 

strategiska inriktningar: 

 Kund/invånare 

 God ekonomisk hushållning 

 Tillväxt och utveckling 

 Energi och miljö 

I denna verksamhetsplan ingår de kommungemensamma mål som berör utbildnings-

nämnden. Därtill ingår utbildningsnämndens mål. 

  

 Vision   

 Med det goda småstadslivet i en nära och 
högt värderad natur och kulturbygd bidrar 
Vallentuna kommun aktivt till en växande 
och hållbar storstadsregion. 
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2. Utbildningsnämndens uppgift 

Utbildningsnämnden ansvarar för gymnasieskola, komvux, svenska för invandrare 

och uppdragsutbildning. Utbildningsnämnden ansvarar också för uppföljning av alla 

16-20-åringar.  

3. Förutsättningar  

Staten reglerar utbildningsnämndens verksamheter främst genom skollag, 

arbetsmiljölag, gymnasieförordning, ämnesplaner och betygskriterier. Riksdagen har 

tagit beslut om en ny gymnasieskola, ny skollag och ett nytt betygssystem. 

Förändringarna har införts 1 juli 2011 och ett omfattande arbete har inletts inför 

implementeringen av reformerna.  

Utbildningsnämndens verksamhetsplan har sin utgångspunkt i den statliga 

styrningen av skolan och den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen. 

Verksamhetsplanen innehåller utbildningsnämndens mål för verksamheterna och är 

tillika skolplan för gymnasieskola i Vallentuna kommun. 

Barn- och ungdomsförvaltningen arbetar på uppdrag från både utbildningsnämnden 

och barn- och ungdomsnämnden. Barn- och ungdomsförvaltningen är organiserad i 

8 skolområden, gymnasium, resurscentrum, kostenhet och förvaltningskontor. 

Skolområdena omfattar förskolor, familjedaghem, förskoleklass, grundskola, särskola 

och fritidshem.  

Vallentuna kommun deltar i samarbetet med övriga kommuner i Stockholms län om 

gemensam gymnasieregion. Det innebär i korthet att eleverna i Stockholms län antas 

på samma villkor på utbildningarna i länet. Detta gäller även för fristående 

gymnasieskolor.  

Utbildningsnämnden fortsätter samarbetet med Danderyd, Täby och Vaxholm kring 

vuxenutbildningen. Kunskapscentrum Nordost (KCNO) är etablerat som gemensamt 

vägledningscenter och hanterar ansökningar till grundläggande vuxenutbildning, 

svenska för invandrare och gymnasial vuxenutbildning. 
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4. Utbildningsnämndens mål under 
treårsperioden 

4.1 Kund/invånare 

Den borgerliga alliansens politik utgår från att alla människor är olika och har olika 

behov och önskemål. En annan utgångspunkt är människans eget ansvar och hennes 

rätt att fatta beslut om den egna vardagen. Valfriheten blir därmed en grundläggande 

förutsättning för det goda samhället. 

Vi ser gärna att fristående skolor som bidrar till att uppnå våra högt ställda mål 

etablerar sig i Vallentuna. Trygghet och studiero är förutsättningar för att eleverna 

ska kunna ta till sig kunskaper. Arbetet med skolans värdegrund ska därför stärkas så 

att alla elever kan känna sig trygga och ingen utsätts för mobbning.  

Fler nya förskolor ska öppnas för att fortsatt erbjuda barnomsorg i närområdet inom 

tre månader. För att garantera att alla barn erbjuds en god och trygg miljö ska 

kvalitetsgranskningen av både kommunala och fristående förskolor utökas och 

förstärkas. 

Skolan är en av kommunens viktigaste uppgifter och nyckeln till individens 

möjligheter att lyckas i livet. Målet är att alla elever ska gå ut grundskolan med 

fullständiga betyg. Vallentunas gymnasium ska vara ett attraktivt val och mötesplats 

för ungdomar.  

Vallentuna ska vara ett tryggt samhälle för alla åldrar, vilket innefattar vård och 

omsorg, skola och den fysiska miljön. Den växande småstaden ska erbjuda trygga, 

tillgängliga bebyggelsemiljöer, grönområden, mötesplatser och stråk. Kommunens 

lokaler ska vara säkra och sunda. Den som behöver vård och omsorg skall känna sig 

trygg i vetskapen att den finns där när man behöver den.  

Vallentunas äldre ska ha god vård och kunna åldras i trygghet. Den egna förmågan att 

kunna bo kvar hemma så länge som man vill ska stödjas. Trygghet och tillgänglighet 

skall prioriteras i omsorgen, och den enskildes rätt till fria val ska stärkas.  
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Kommungemensamma mål  

1. Kund/invånare/företag ska vara nöjda eller mycket nöjda med den 

verksamhet och service som kommunen levererar.  

 

Indikator: 

-Medborgarundersökning: SCB:s Nöjd-Meborgar-Index (NMI) Nöjd- Region-Index 

(NRI) och Nöjd-Inflytande-Index (NII). Värden över rikets snitt. 

 

Utbildningsnämndens indikator: Brukarenkät 

-Minst 80 % av elever i åk 1 i gymnasieskola i Vallentuna, fristående gymnasieskola 

och annan kommun är nöjda med verksamheten. 

-Minst 80 % av elever i åk 2 vid Vallentuna gymnasium är nöjda med 

verksamheten. 

 

2. Invånare ska kunna välja utförare av kommunalt finansierade tjänster 

inom förskola, grundskola, gymnasium och inom Socialnämndens stöd- 

och omsorgsverksamheter. 

 

Indikator: 

- Brukarenkät, nöjdhet med den erbjudna valfriheten 

 

Utbildningsnämndens indikator: 

- Vallentuna kommun ingår i samverkansavtalet för kommunala gymnasieskolor i 

Stockholms län.  

 

3. Alla som har behov av kommunens tjänster ska uppleva att det är 

enkelt, snabbt och smidigt att få sitt ärende behandlat.  

 

Indikator: 

- Ökad tillgänglighetsindikator 

- Tid från beslut till verkställighet, stickprov 

 

4. Vallentunas gymnasium ska vara ett attraktivt val för våra och andra 

kommuners elever. 

 

Indikator:  

-Vallentuna gymnasium ska öka sin andel av det totala antalet gymnasieelever.  

-En tydlig profil för Vallentuna gymnasium ska utarbetas under 2012. 

 

7. Alla kommunala verksamheter ska i samverkan bidra till att skapa 

trygghet. 

 

Indikator: 

- Medborgarundersökning: SCB:s Nöjd-Meborgar-Index (NMI) inom området 
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trygghet. Värde över rikets snitt. 

 - LUPP, ungdomsenkät, kontinuerlig ökning. 

 - Antalet mötesplatser för samverkan som skapar  mervärde för invånare. 

 

Utbildningsnämndens indikator: Brukarenkät 

-Minst 95 % av elever i åk 1 i gymnasieskola i Vallentuna, fristående gymnasieskola 

och annan kommun känner sig trygga på sin skola. 

-Minst 95 % av elever i åk 2 vid Vallentuna gymnasium känner sig trygga på sin 

skola. 

 

Utbildningsnämndens mål för gymnasieskolan 

Stimulerande undervisning. 

Indikator: Brukarenkät.  

- Minst 80 % av eleverna i åk 2 vid Vallentuna gymnasium upplever att de 

stimuleras till utveckling och lärande. 

 

God vägledning inför framtida studier och yrkesval. 

Indikator: Brukarenkät och intern uppföljning. 

- Minst 70 % av eleverna i åk 2 vid Vallentuna gymnasium är nöjda med den 

information och vägledning som de får genom skolan inför framtida studier och 

yrkesval. 

 

Hög andel elever som uppnår grundläggande behörighet för universitets- 

och högskolestudier.  

Indikator: Slutbetyg  

- Andelen elever vid Vallentuna gymnasium som uppnått grundläggande behörighet 

för universitets- och högskolestudier ska minst motsvara genomsnittet för riket. 

- Andelen kommuninvånare som är 20 år och har grundläggande behörighet för 

universitets- och högskolestudier ska minst motsvara genomsnittet för riket.   

 

Goda betygsresultat vid Vallentuna gymnasium.  

Indikator: Slutbetyg  

- Betygspoäng per program i Vallentuna gymnasium ska minst motsvara 

genomsnittet för riket.  

- Betygspoäng summerat för yrkesprogram och högskoleförberedande program i 

Vallentuna gymnasium ska minst motsvara genomsnittet för riket. 

-Resultaten på de nationella ämnesproven ska minst motsvara genomsnittet för 

urvalet i den nationella insamlingen. 
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Hög andel elever som fullföljer utbildningen inom fyra år. 

Indikator: Slutbetyg.  

- Andelen elever vid Vallentuna gymnasium som fullföljt utbildningen inom fyra år 

ska minst motsvara genomsnittet för riket. 

- Andelen elever folkbokförda i Vallentuna i gymnasieskola i Vallentuna, fristående 

gymnasieskola eller annan kommun, som fullföljt utbildningen inom fyra år ska 

minst motsvara genomsnittet för riket. 

Utbildningsnämndens mål för kunskapscenter nordost 

(KCNO) 

Vuxenstuderande har godkända kursbetyg. 

Indikator: Statistik, KCNO.  

- Mer än 85 % inom gyvux och mer än 80 %  inom grvux har godkända kursbetyg. 

 

Vuxenstuderande fullföljer påbörjad utbildning. 

Indikator: Statistik, KCNO. 

-  Andelen avbrott inom gyvux och grvux är mindre än 20 %.  

 

Vuxenstuderande är sammantaget nöjd med verksamheten på sin skola. 

 

Indikator: Enkätundersökning KCNO. 

- Resultat från enkätundersökningar visar att mer än 85 % är nöjda med 

verksamheten på sin skola. 

 

Vuxenstuderande anser att KCNO sammantaget erbjuder god service. 

//erbjuder god vägledning// 

Indikator: Enkätundersökning KCNO. 

- Resultat från enkätundersökningar visar att mer än 90 % anser att KCNO 

erbjuder god service. //god vägledning//  
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4.2 God ekonomisk hushållning 

En god och sund ekonomi är en förutsättning för att kunna förverkliga den politiska 

visionen. Det innebär att vi har en god ekonomisk hushållning för att kunna möta 

oförutsedda konjunktursvängningar eller demografiska förändringar. Dagens 

kommunmedborgare ska finansiera sin egen kommunala välfärd och inte skjuta upp 

betalningen till framtida generationer.  

För att uppnå en bättre kvalitetssäkring av verksamheterna ska ökade resurser till 

uppföljning prioriteras. 

Att finansiella mål uppfylls betyder att kommunens verksamheter ges stabila 

ekonomiska förutsättningar att arbeta efter. Vidare är en hög måluppfyllelse för 

verksamheten ett bevis på ett bra utfall för satsade skattemedel. Kommunplanen 

kompletteras av fler styrdokument, så som planer, policies och riktlinjer som 

kommunfullmäktige har antagit. Uppfylls dessutom utpekade förbättringsområden i 

verksamheterna borgar det för en ökad kvalitet och en effektivare verksamhet 

framöver. 

Kommungemensamma mål 

9. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och med god kvalitet. 

 

Indikator:  

- Positivt ekonomiskt resultat. 

- Kommunfullmäktiges måluppfyllelse 

- Kostnad per betygspoäng lägre än jämförbara kommuner 

- Kostnad för särskilt äldreboende lägre än jämförbara kommuner 

  

10. Vi ska ha kompetenta och engagerade medarbetare med ett ledarskap 

som levererar mesta möjliga nytta för kunder/invånare .  

 

Indikator:  

- Andel chefer som genomgått internt utbildningsprogram 

- Kontinuerlig utvärdering av rekryteringsprocessen 

- Andel behöriga lärare ska öka 

- Andel förskolelärare ska öka 
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4.3 Tillväxt och utveckling 

Vallentuna bidrar aktivt till en växande storstadsregion genom en god planering av 

bebyggelse, infrastruktur, kommunikationer och näringslivsutveckling. Vallentunas 

goda strategiska läge lockar till fortsatt kraftig inflyttning. Vår ambition är att ca 400 

bostäder per år skall färdigställas under mandatperioden och utbyggnaden fördelas 

till samtliga tätorter i kommunen.  

Gestaltningsfrågorna, dvs bebyggelsens utformning, kommer att prioriteras under 

mandatperioden. Strävan är att åstadkomma en bebyggelse i harmoni med 

omgivningen. All samhällsplanering tar sin utgångspunkt ur översiktsplanen. 

Ett gott företagsklimat är en nyckelfaktor för att ge fler möjlighet till goda 

arbetsplatser inom kommunen. Vallentuna ska aktivt marknadsföras som en kommun 

med goda boendemiljöer, bra skolor, rikt föreningsliv, välutbildade invånare, goda 

kommunikationer och ett positivt näringslivsklimat. 
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4.4 Energi och miljö 

Vallentunas energiplanering skall ske inom ramen för ett hållbart samhälle, vilket 

innebär effektiv energianvändning, förnybar energi, uthållig utvinning och 

produktion. Vi skall planera för en kombination av god ekonomisk tillväxt, fortsatt 

befolkningsökning och en ökad rörlighet såväl inom som till och från regionen. 

Alternativa uppvärmningsmetoder för kommunens lokaler och verksamheter ska 

övervägas vid ny- och ombyggnad. 

Vi anser att alla måste dra sitt strå till stacken för att samhället skall bli långsiktigt 

hållbart. Vi har alla ett personligt ansvar för miljön och vi måste därför alla också ta 

ansvar för vår egen livsstil. Vi sätter miljöfrågorna högt på dagordningen och 

fortsätter att arbeta för att göra Vallentuna till en miljömedveten kommun. Arbetet 

med att miljöcertifiera kommunens verksamheter enligt ISO 14 001 ska inledas under 

mandatperioden. 

Kommungemensamma mål  

15. Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar, med fokus på 

innovativa lösningar för miljö och energi.  

 

Indikator: 

- Miljöpolicy, klar 2012  

- Lokala miljömål, klar 2012  

- Källsorteringen av sopor ska öka 

- Energiförbrukningen i kommunens fastigheter ska minska 

 

Utbildningsnämndens indikator:  

-Vallentuna gymnasium har ansökt om grön flagg senast den 1 december 2012.  
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5. Driftsbudget 

Tabell 1 Driftsbudget per område, mnkr 

Område 

Prognos 

2011 

Budget 

2012 

Plan 

2013 

Plan 

2014 

Utbildningsnämndens rambudget 27,0 30,2 29,7 29.6 

Gymnasieskolpengsram 129,1 128,9 127,4 127,4 

     

6. Investeringsbudget 

Tabell 2 Investeringsbudget per projekt, mnkr 

Projekt 
Prognos 
2011 

Budget 
2012 

Plan 
2013 

Plan 
2014 

Lokal Vallentuna friskola i gymnasiet 
(Barn- och ungdomsnämnden) 6,0 6,0 6,0 

 
Årligt anslag 0,5 0,5 0,5 0,5 

Totalt 0,5 0,5 0,5 0,5 

 


