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Barn- och
utbildningsnämnden

Delårsrapport 2018

Förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsrapport för 2018.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat en delårsrapport för 2018. I det
första kapitlet redovisas verksamhetens uppdrag. I det andra kapitlet redogörs för
nämndens mål och det arbete som gjorts för att uppfylla dessa under årets första
åtta månader. I det avslutande tredje kapitlet, redogörs för nämndens ekonomi
under samma tidsperiod.

Nämndens resultat efter augusti visar en negativ avvikelse på -7 732 tkr. De
största negativa avvikelserna finns inom grundskola, grund- och gymnasiesärskola
och gymnasieskola. Största delen av avvikelsen beror på att prognosen för
gymnasiet baserades på ett för lågt elevantal. Detta berodde på att inte alla
gymnasieelever var inlagda i UEDB. Differensen mellan budget och faktisk
kostnad för köp av platser inom gymnasieskolan är 5,6 miljoner.

De förändringar som gjordes inom grundskolan inför läsåret 2017/2018 var inte
tillräckliga utan framförallt har kostnaderna för personal ökat. En översyn och
förändring av vårens organisation har gjorts för att få en budget i balans inför
2019 men nuvarande underskott kommer inte att kunna återhämtas i sin helhet.
Till viss del beror det totala underskottet på att kompensation för ökat barn- och
elevantal inte erhållits i ram 2018.

Sammantaget prognostiseras nämnden visa ett negativt resultat vid årets slut som
uppgår till 6 000 tkr.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Bedömningen är att någon jämställdhetsanalys inte är nödvändig i detta ärende
därför att rapporten utgör underlag inför fortsatt planering. Ärendet innehåller
redovisning av vilken verksamhet som bedrivits under årets första åtta månader
och i många fall med könsuppdelad statistik. Detta utgör i sig ett underlag för
planering av verksamheten i fortsättningen.
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1. Uppdrag och organisation 
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för det offentliga skolväsendet.  

Verksamheten i förskola och skola styrs av skollagen, skolförordningar och läroplaner. I övrigt finns 

allmänna råd som behandlar frågor av vikt för den nationella styrningen av verksamheterna. 

Kostenhetens verksamheter regleras i livsmedelslagen, livsmedelsförordningen och 

Livsmedelsverkets föreskrifter. Verksamheten styrs också av EU-förordningar samt EU-beslut, som 

arbetas in i Livsmedelsverkets föreskrifter eller som föreskrifterna hänvisar till. 

Barn- och utbildningsnämnden lyder under kommunfullmäktige och det reglemente och de mål som 

fullmäktige antagit. Barn- och utbildningsnämndens styrinstrument är Framtidsplanen, som 

innehåller bland annat mål och indikatorer, och som visar hur nämndens verksamheter ska bedrivas 

och utvecklas. 

Framtidsplanen tar särskilt upp åtgärder som nämnden prioriterar för att nå de 

kommunövergripande och nationella målen. De olika verksamheterna inom Barn- och 

utbildningsförvaltningen beskriver i sina respektive arbetsplaner hur de ska arbeta för att nå de 

uppsatta målen. I slutet av varje år (för förskolor och skolor: läsår) redovisar verksamheterna sin 

måluppfyllelse. Då beskrivs även åtgärder för att nå de mål som ännu inte är uppnådda mål och 

utvecklingsområden som är specifika för varje enhet. 

Framtidsplanen omfattar förskoleverksamhet med förskola och pedagogisk omsorg, grundskola 

(inklusive förskoleklass och fritidshem), grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kulturskola, 

fritidsgård samt kostenhet. Kostenheten tillagar och serverar mat till förskolan, grundskolan, 

kommunens dagliga verksamhet, särskilt boende, hemtjänst och Träffpunkten. 
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Organisationsskissen ovan visar hur Barn- och utbildningsförvaltningens olika delar hänger ihop. 

Förvaltningen arbetar under året utifrån de mål som Barn- och utbildningsnämnden beslutat i denna 

framtidsplan. I detta dokument används förvaltningen som en benämning på barn- och 

utbildningsförvaltningen samtliga verksamheter tillsammans. Detta eftersom förvaltningen är en 

helhet som arbetar utifrån samma mål, men på olika sätt utifrån varje verksamhets specifika roll och 

uppdrag. Det innebär att det som denna plan anger att förvaltningen ska genomföra, kommer att 

utföras av olika delar av förvaltningen, beroende på vad uppdraget avser. 
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2. Barn- och utbildningsnämndens mål 
För att nå de mål som nämnden fastslagit, arbetar barn- och utbildningsförvaltningen med fyra 

övergripande utvecklingsområden. Dessa utvecklingsområden är långsiktiga, och kommer att gälla 

under minst tre års tid. 

 Kvalitet i undervisningen 

 Pedagogiskt ledarskap 

 Lärande organisation 

 Systematiskt kvalitetsarbete 

Inom utvecklingsområdena lyftes följande punkter fram som de mest prioriterade 

utvecklingsinsatserna under 2018:  

• ämnesdidaktiska utvecklingsgrupper för alla lärare  

• formativ undervisning 

• språkutvecklande arbetssätt 

• tillgänglighet och inkludering 

• utveckling av likabehandlingsarbetet utifrån en gemensam modell 

• skolnärvaro 

• digitalisering för lärande  

Nedan följer en redogörelse för hur förvaltningen arbetat för att uppfylla nämndens mål för 2018.  

2.1 Förskolan 

Alla barn i förskola lär och utvecklas i en pedagogisk, stimulerande och trygg miljö 

Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 

Andel förskollärare av antalet 
anställda (Andel årsarbetare 
med förskollärarlegitimation, 
kommunal regi*) 

37 %  

Jag är nöjd med verksamheten 
på mitt barns förskola (andel 
som instämmer, enkät**) 

75 % 73 % 

Mitt barn känner sig tryggt i 
förskolan (andel som 
instämmer, enkät) 

85 % 85 % 

Mitt barn stimuleras till 
utveckling och ett lustfyllt 
lärande (andel som instämmer, 
enkät) 

78 % 79 % 

Antal barn/årsarbetare* 6,0  

*Källa: Skolverket. Uppgifterna för 2018 har ännu inte publicerats. 
**Källa: Barn- och utbildningsförvaltningens enkät till vårdnadshavare. Svaren anges på en femgradig skala där 
5=instämmer helt och 1=instämmer inte alls. Andel som instämmer utgörs av dem som angett 5 eller 4 som 
svarsalternativ. 

 

Kvalitet i undervisningen 

I den enkät som genomfördes bland vårdnadshavare under våren, fick Gnestas kommunala förskolor 

överlag ett gott resultat. Andelen vårdnadshavare som uttrycker att de är nöjda med de olika 
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områdena av förskolornas verksamhet ligger på en hög nivå liksom förra året. Vårdnadshavarna 

anger i mycket hög grad att deras barn känner sig trygga i förskolan och att barnen trivs. Resultaten 

är lägre när det exempelvis handlar om barnens möjlighet till lugn och ro under dagen. Resultaten 

bearbetas och analyseras inom varje förskola och ger underlag för vad i verksamheten som behöver 

utvecklas.  

Förskolorna har ett gemensamt nätverk där temat handlar om språk – Läslyftet och TAKK (tecken 

som alternativ och kompletterande kommunikation). Vårens satsning visar goda resultat när det 

gäller lärande och utveckling för barn och pedagoger. Fler barn och pedagoger tecknar idag. Det har 

ökat ordförståelsen och har varit ett stöd för de barn som inte har svenska som modersmål. 

Lärande organisation 

Kommunens förskolor arbetar tillsammans i nätverk med representanter från de olika förskolorna.  

Syftet med dessa nätverk är att lära av varandra, skapa en likvärdighet mellan verksamheterna och 

tillsammans utveckla arbetet i olika centrala frågor. Detta arbete har fortsatt under 2018 inom 

områdena likabehandling och språkutveckling. 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Tillsyn av fristående förskolor 

Kommunen har ansvar för att utöva tillsyn över fristående förskolor och annan pedagogisk 

verksamhet. Förvaltningen tar under 2018 fram nya rutiner och arbetssätt för att kunna bedriva 

denna tillsyn på ett rättssäkert sätt, utifrån skollagen och gällande styrdokument. Därefter kommer 

tillsyn att genomföras på de fristående enheterna. 
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2.2 Grundskolan och grundsärskolan 

Alla elever utvecklas och når målen för sin utbildning 

Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 
Andel legitimerade lärare (Andel lärare med 
pedagogisk högskoleexamen) 

72,9 %  Redovisas i ÅR 

Andel årsarbetare i fritidshem med pedagogisk 
högskoleutbildning  

21 %  Redovisas i ÅR 

Andel elever i åk 9 som uppnått minst E i alla ämnen 76,8 % 69,0 % 
Andel elever i åk 9 som är behöriga till 
gymnasieskolans nationella program  

88,4 % 80,2 % 

Meritvärde i åk 9   214,3 208,7 
Andel elever i åk 6 som uppnått minst E i alla ämnen 79,0 % 75,0 % 
Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella 
provet i matematik i åk 6 

96 % Redovisas i ÅR 

Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella 
provet i svenska i åk 6 

97 % Redovisas i ÅR 

 

Betygsresultat åk 9 Gnesta och riket, totalt och per kön, 2014-2018 

Årskurs 9   2014 2015 2016 2017 2018 

Gymnasiebehörighet 
(%) 

Frejaskolan Totalt 
Flickor 
Pojkar 

90,5 
92,5 
88,6 

85,1 
94,6 
78,6 

69,1 
80,0 
62,9 

88,4 
97,7 
80,8 

80,2 
83,1 
77,2 

 Riket, totalt  86,9 85,6 83,1 82,5 84,4 
Meritvärde* Frejaskolan Totalt 

Flickor 
Pojkar 

211,3 
225,9 
198,1 

204,1 
227,7 
187,2 

182,1 
220,2 
159,31 

214,3 
251,5 
182,9 

208,7 
224,4 
191,1 

 Riket, totalt  214,8 224,7 224,1 223,5 228,7 
Andel (%) minst E i alla 
ämnen 

Frejaskolan Totalt 
Flickor 
Pojkar 

84,5 
87,5 
81,8 

64,9 
76,3 
57,1 

57,3 
75,0 
47,1 

76,8 
88,4 
67,3 

69,0 
78,0 
59,6 

 Riket totalt  77,4 77,0 74,2 74,1 75,6 
        

*Till och med 2014 beräknades det genomsnittliga meritvärdet på 16 ämnen, maxvärde 320. Från och med 2015 

beräknas det genomsnittliga meritvärdet på 17 ämnen, maxvärde 340. År 2014 är därför inte direkt jämförbart 

med 2015-2018. 

Kvalitet i undervisningen 

I årskurs 9 blev cirka 80 procent av eleverna behöriga till gymnasieskolans nationella program 

(yrkesprogram). Det innebar en minskning jämfört med året dessförinnan, och andelen är lägre än 

rikssnittet. Det genomsnittliga meritvärdet, som ger ett mått på hur höga betyg eleverna nått, har 

minskat till 208,7 från 214,3. Även andelen elever som uppnår minst betyget E i samtliga ämnen är 

lägre än förra året och ligger på 69 procent. Det finns stora skillnader mellan flickor och pojkar, 

oavsett mått. Flickorna har betydligt högre resultat än pojkarna, en skillnad som funnits under flera 

år. Detta gäller oavsett vilket betygsmått som används. 
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Betygsresultat åk 6 Gnesta och riket, totalt och per kön, 2014-2018 

Årskurs 6   2014 2015 2016 2017 2018* 

Andel (%) minst E i 
alla ämnen 

Gnesta, 
kommunala 
skolor 

Totalt 
Flickor 
Pojkar 

66,3 
74,0 
58,3 

66,1 
69,4 
62,0 

66,7 
64,6 
68,8 

79,0 
88,5 
69,0 

75,0 
91,4 
58,6 

 Riket totalt  79,5 80,5 79,2 77,7  
* Betygsresultaten för 2018 är preliminära. De officiella resultaten, inklusive resultaten för riket totalt, publiceras 

av Skolverket 25 oktober. 

 

I årskurs 6 har andelen elever som fått minst betyget E i samtliga ämnen minskat något jämfört med 

2017, från 79 till 75 procent. Under 2014-2016 låg Gnestas sexor kring 66-67 procent vad gäller 

andelen som nått minst betyget E i samtliga ämnen. Detta var en betydligt lägre andel än i riket 

totalt. 2017 ökade denna andel ganska kraftigt, och även om en minskning skett i år, ligger även årets 

resultat betydligt högre än tidigare år. Detta stödjer analysen från förra året om att 

omorganisationen från F-5 till F-6-skolor ger avtryck i betygsresultaten. Precis som i årskurs 9 är 

skillnaderna stora mellan flickor och pojkar, vilket var tydligt redan förra året. Andelen flickor som 

har minst betyget E i samtliga ämnen har ökat något sedan förra året och ligger nu på 91 procent. 

Pojkarnas resultat har däremot sjunkit ytterligare jämfört med föregående år, och ligger nu på 

knappa 59 procent.  

Pojkarnas låga betygsresultat väcker stor oro och kräver insatser på olika sätt. Ett första steg är att 

skolorna ska kartlägga samtliga elever som får sin undervisning utanför ordinarie klassrum. Pojkarnas 

kunskapsresultat är också ett utpekat förbättringsområde som samtliga skolor ska arbeta med under 

innevarande läsår. 

 

Alla elever är trygga i en stimulerande miljö 

Indikatorer (andel som instämmer, 

enkätundersökning) 
Utfall 2018   

Elever Åk2 Åk 5 Åk 8 
Jag känner mig trygg i skolan 72 %  81 %  69 %  
Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att 
lära mig mer 

57 %  44 %  18 %  

Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen i de 
olika ämnena 

61 %  68 %  30 %  

Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla 
ämnen 

83 %  73 %  56 %  

Jag känner mig trygg på fritidshemmet 80 %    
Jag får lära mig många olika saker på fritidshemmet 56 %    
Fritidshemmet: Jag får stöd och hjälp om jag 
behöver det 

85 %    

Vårdnadshavare    
Mitt barn känner sig tryggt i skolan 76 %  73 %  77 %  
Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande 
utifrån sina förutsättningar och behov 

58 %  55 %  40 %  

Mitt barn får det stöd och den hjälp som behövs för 
att nå målen 

70 %  58 %  42 %  

Mitt barn känner sig tryggt på fritidshemmet 70 %    
Fritidshemmet: Mitt barn får det stöd och den hjälp 
som behövs utifrån barnets förmågor 

55 %    
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Svaren har angetts utifrån en femgradig skala där 5=instämmer helt och 1= instämmer inte alls. Det som redovisas som ”instämmer” i 

ovanstående tabell är andelen som angett svarsalternativen 5 eller 4. 

Under våren genomfördes en enkätundersökning bland samtliga elever i åk 2, 5 och 8, samt 

vårdnadshavare i samma årskurser och i förskolan. På en övergripande nivå har nöjdheten bland 

elever och vårdnadshavare gått ner i årskurs 2 och 8 medan den gått upp i årskurs 5. För 

fritidshemmet är resultaten generellt höga, men lägre i år jämfört med förra årets mycket höga 

resultat. Nöjdheten bland elever inom området normer och värden ligger överlag relativt högt, 

medan områdena utveckling och lärande och delaktighet och inflytande ligger lägre. Framförallt är 

delaktighet och inflytande ett område som drar ner resultaten totalt. 

Bland de yngsta eleverna instämmer flickorna i högre grad än pojkarna i påståendena inom 

respektive område. I årskurs 5 är pojkarna i något högre grad nöjdare än flickorna, och i årskurs 8 är 

skillnaderna mellan flickor och pojkar markanta. Både flickor och pojkar instämmer i mindre 

utsträckning i årskurs 8, men skillnaderna mellan flickor och pojkar är större än i de lägre 

årskurserna, och andelen flickor som instämmer i påståendena är inom vissa områden mycket låg. 

Särskilt låg är andelen inom området delaktighet och inflytande, samt helhetsbilden. 

Precis som förra året, är det en alltför låg andel elever som upplever att skolarbetet väcker 

nyfikenhet och lust att lära mer. Andelen sjunker ju äldre eleverna blir, och i årskurs 8 är det endast 

18 procent av eleverna som instämmer i påståendet. Bland flickor är andelen som instämmer endast 

10 procent. Samtliga skolor behöver fördjupa denna frågeställning, och högstadiet följa upp med 

fokusgrupper. Lusten att vilja lära är viktig ur många aspekter – inte minst utifrån att utifrån behovet 

att utbilda sig flera gånger och det livslånga lärandet. Stimulans i lärandet är ett av två utpekade 

förbättringsområden som samtliga skolor kommer att arbeta med, och redovisa åtgärder kring, 

under innevarande läsår. 

Digitalisering för lärande 

Alla elever i åk 8 och 9 fick en Chromebook i början av vårterminen, vilket innebar att samtliga elever 

därmed i åk 7-9 hade en egen Chromebook. 

Under vårterminen genomfördes en fortbildningsdag för alla pedagoger i skolan, i maj hade 

även fritidshemmens personal en halvdag med utbildning i GSuite anpassat till fritidshemmens 

behov.  

Läsåret 2017-18 provade en årskurs på F-6-skolorna (antingen åk 3 eller åk 4) personliga lärplattor. 

Från och med augusti har samtliga elever i åk 1-6 en egen lärplatta, en iPad. Alla plattor är anslutna 

till ett mdm-system så att de kan hanteras centralt och därmed bland annat förses med appar via 

systemet. Alla klasser i åk 1-6 har fått en inledande utbildning i plattornas grundfunktioner. 

Alla elever åk 1-9 har en inloggning i GSuite, pedagogerna tillgängliggör en stor del av elevernas 

uppdrag och material i form av uppgifter, länkar, filmer och texter via Google classroom i GSuite.  

Höstterminen 2018 inleddes med en heldag för skolans pedagoger med fokus på nyheter i 

kursplanerna, käll- och sökkritik samt programmering.  

I början av höstterminen besökte kriminolog Maria Dufva alla klasser i åk 4-9 kring sociala medier, 

risker och bilden av mig själv på nätet. Passen följdes upp med en eftermiddag för pedagoger och två 
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kvällsföreläsningar under rubriken Det föräldrafria nätet för alla vårdnadshavare. 

Kvällsföreläsningarna var mycket uppskattade, biosalongen fylldes med vårdnadshavare. 

Skolnärvaro 

Förvaltningen bedriver ett övergripande arbete för att förebygga och förhindra frånvaro. Arbetet leds 

av kuratorerna och har resulterat i ett material som kallas Skolspåret. Skolspåret har utformats för 

att hjälpa lärare att följa en likvärdig rutin i arbetet med ökad skolnärvaro. Målet med arbetet är att 

minska skolfrånvaron och att arbeta förebyggande. Därutöver även att all skolpersonal arbetar 

utifrån samma modell och att skolan präglas av respekt, delaktighet och tvärprofessionell samverkan 

för att förbereda inför framtida studier. Kuratorerna har föreläst om skolspåret för personal på 

samtliga skolor. Kuratorerna har bildat ett så kallat närvaroteam dit pedagoger från alla kommunens 

skolor kommer med ärenden. Bedömningen är arbetssättet bidrar till att det går framåt i de ärenden 

som hittills behandlats. 

Pedagogiskt ledarskap 

Förvaltningen har tagit fram en gemensam plattform för det pedagogiska ledarskapet för 

förskolechef och rektor i det nya SKA-dokumentet (dokumentet för systematiskt kvalitetsarbete, där 

förskolan/skolorna redovisar sin planering och uppföljning). Där beskrivs ett normalläge för det 

pedagogiska ledarskapet och förskolechef/rektor värderar detta i relation till medarbetarnas 

värdering. En del av det pedagogiska ledarskapet innebär att göra observationer av verksamheten 

vilket har påbörjats.  

Lärande organisation 

Ämnesdidaktiska utvecklingsgrupper 

Under våren fortsatte arbetet med ämnesdidaktiska utvecklingsgrupper för Gnesta kommuns skolor. 

Dessa grupper leddes av förstelärare och i syfte att lärare gemensamt ska utveckla sin undervisning 

utifrån olika fokusområden. Det inledande arbetet handlade om att utveckla likvärdigheten mellan 

skolorna och skapa en gemensam grund att stå på. Huvudfokus var betyg, bedömning och formativ 

undervisning. Under höstterminen 2018 fortsätter det kollegiala lärandet inom ramen för Läslyftet. 

Systematiskt kvalitetsarbete 

I februari genomfördes en så kallad resultatnämnd för andra året i rad. Där presenterade 

förskolechefer, rektorer samt chefen för kulturskolan och fritidsgården sina verksamheters resultat 

inför nämnden.  

I syfte att förbättra och fokusera det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå, har förvaltningen 

tagit fram en ny, mer riktad och fokuserad mall för förskolans och skolornas planering och 

uppföljning (SKA-dokumentet).  

Övrigt 

Kost  

Från 1 maj 2018 tog Södertälje kommuns kostenhet över ansvaret för drift av Gnestas kostenhet och 

verksamheten har idag en interimlösning, där Södertäljes kostchef samt biträdande kostchef arbetar 

cirka 20 procent vardera med övergripande ledning samt utredning av verksamheten. Två kökschefer 

från Södertälje kommun är deltidsanställda på 80 respektive 20 procent för att ansvara för den 
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dagliga operativa verksamheten. Ambitionen är att samverkansavtalet ska börja gälla från januari 

2019. 

Från 1 maj 2018 har en inventering av budget, lokaler, bemanning och rutiner kopplat till 

kvalitetsarbete och systematiskt arbetsmiljöarbete genomförts och åtgärder har genomförts eller 

planeras att genomföras för att säkerställa kvalitén på måltidsservicen samt att säkerställa att 

verksamheten bedrivs i enlighet med relevant lagstiftning (arbetsmiljölagstiftning och 

livsmedelsäkerhetslagstiftning).  En gemensam arbetsplan har upprättats som med utgångspunkt i 

kostpolicyn anger verksamhetens syfte, förhållningssätt samt mätbara mål kopplade till kvalitet, 

effektivitet och personal. 

Generellt är verksamheterna välbemannade med personal med relevant kompetens. På 

Dansutskolan och Frejaskolan har ombyggnationsprocesser satts igång, och därutöver har mindre 

upprustning skett på ett antal kök. Då det inte funnits någon sammanhållen tydlig budget för 

kostenheten för 2018, så har ledningen samlat in information och strukturerat kostnader och intäkter 

för respektive verksamhetsområden (förskola, skola och vård och omsorg). Från 2019 kommer det 

att finnas en tydlig ”nollbudget” för verksamheten. En grossistupphandling har genomförts under 

våren och nytt avtal börjar gälla från 16 november 2018, med möjlighet till förlängning till och med 

september 2022. 

Kultur 

Inom ramen för Skapande skola har följande projekt genomförts under våren:  

 Teater för årskurs 5 och 6 på Frejaskolan med Långsjö teaters föreställning Skräp och Don 
Quijote, med efterföljande workshop i textilslöjd med fokus på återbruk av skräp som blir 
textilkonst. 

 Cirkusvecka med Cirkus LeFou på Welandersborgs skola, cirkusträning och uppvisning under 
vecka 4. 

 ArtLab-dekoration till matsalen på Freja, med mellanstadiet (slutförs under ht 18) 

 Historieresan för cymbalen. (Slutförs under ht 18). 
 

Kulturambassadörsrådet har även valt ut kommande läsårs skapande skola-aktörer, med hjälp av 

lärarnas önskningar. Kulturskolan har bedrivit LEK-kurser har bedrivits i år 1. 

Komtek 

Komtek har under våren arbetat med att stärka och stödja införandet av programmering i skolans 

ämnen teknik och matematik. Den reviderade kursplanen lägger högre vikt vid att styra såväl egna 

som digitala konstruktioner med programmering. Komtek har gett lärare möjlighet att utveckla sina 

kunskaper i programmering vid en del av skolans studiedagar. En av Komteks roller är att arbeta 

kompetenshöjande inom ämnet teknik och inom programmering. 

Den elevcentrerade verksamheten har under våren inriktats på skolbesök, där KomTek besökt klasser 

och jobbat tillsammans med läraren under ett par tillfällen per klass. Innehållet har varit 

programmering med hjälp av enkla kommandon för att styra Blue Bots (F-3), WEDO LEGO med enkel 

blockprogrammering i åk 4-6. I åk 7-9 har det handlat om att utföra uppdrag och styra roboten LEGO 

EV3 med sensorer och blockprogrammering samt styra digital konstruktion med blockprogrammering 

och enkel kodskrivning.  
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Komteks tredje verksamhetsben, fritidskurser på kvällar och lov, har med anledning av 

lokalbeskaffenheten koncentrerats till lokalen i Björnlunda. Där har kvällskurserna innehållit både 

konstruktionsarbete samt programmering. Lovkurser har genomförts både i Björnlunda och Gnesta 

med god hjälp av en gymnasieelev som teknikaspirant (sommarjobbare). Under våra kurser och 

skolbesök har könsfördelningen varit 295 tjejer och 269 killar vilket är positivt då ett av Komtek 

Sveriges syften är att främja flickors intresse för teknik. 

Systemstöd  

Förvaltningen har fortsatt arbetet med att digitalisera blanketter. Nu finns e-tjänster för t.ex. 

skolskjutsansökan, resebidrag, inackorderingsbidrag m.m. Detta gör att alla ansökningsvägar är 

digitaliserade. Arbete fortsätter med att finputsa och att standardisera e-tjänsterna inom 

kommunen. 

Förvaltningen har utvärderat olika systemstöd gällande förskolorna i kommunen, och är på väg att 

påbörja en upphandling. Detta är ett sätt att underlätta dokumentation, kommunikation med 

hemmet och det pedagogiska arbetet för personalen. Det kommer även att skapa ett sätt för 

förskolor att kunna dra lärdom av varandras arbeten, och en större mängd delad kunskap. 

Arbete pågår för att integrera förvaltningens nuvarande system mot det kommande 

ekonomisystemet, ett arbete som pågått sedan före sommaren. 

Förvaltningen har även automatiserat skapandet av konton hos Inläsningstjänst, i ett försök att få 

tjänsten att användas i större utsträckning än nuvarande. När en elev får ett konto i skolan så får 

eleven nu automatiskt tillgång till tjänsten. 

Under våren och sommaren har utvärderingar skett avseende systemstöd för Kulturskolan, och nu 

pågår upphandling. 

2.3 Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 

Alla elever utvecklas och når målen för sin utbildning 

Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 
Andel elever med gymnasieexamen (Andel gymnasieelever 
med examen inom tre år, hemkommun) 

71,4 %  

Andel elever som går över till högskola inom 3 år efter 
avslutad gymnasieutbildning 

32 %  

 

Under vårterminen 2018 gick 329 Gnestaungdomar på olika gymnasieprogram på gymnasieskolor i 

andra kommuner. Dessa ungdomar utgör cirka 95 procent av de gymnasieaktuella årskullarna. Flest 

gymnasieelever (133) går på skolor i Nyköping, följt av Södertälje och övriga Stockholmsområdet. De 

vanligaste programmen bland Gnestas gymnasieungdomar är det naturvetenskapliga programmet, 

följt av de estetiska och samhällsvetenskapliga programmen. 

Gnesta kommun erbjuder två introduktionsprogram – språkintroduktion (SPRINT) och 

preparandutbildning. Under vårterminen gick 26 elever SPRINT och nio elever preparandutbildning. 

Av de 26 SPRINT-eleverna, fick 15 plats på nationellt program eller programinriktat individuellt val på 

gymnasieskolor inom samverkansområdet. Resterande elva har fortsatt på SPRINT och fokuserar 

mycket på engelska för att kunna gå direkt till nationellt program utan dispens för engelska. Samtliga 
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elever fick minst två betyg föregående läsår, allt beroende på förutsättningar och förkunskaper. Värt 

att notera är att 17 elever fått åtta betyg eller fler. Två elever fick 13 betyg och gick vidare till 

högskoleförberedande program. 

På preparandutbildningen har många elever gjort stora framsteg och resultatet har varit mycket 

lyckat. Eleverna har klarat mellan två och åtta betyg under året. Tre elever har läst in hela sin 

gymnasiebehörighet. Intresset för utbildningen växer och nya förfrågningar kommer ständigt, även 

från andra kommuner. 

 

2.4 Fritidsgård  

Gnestas ungdomar ska erbjudas en meningsfull och stimulerande fritid 

Indikatorer Utfall 2017  
Antal aktiviteter 136  
Antal aktiviteter initierade av ungdomar Ca 30  
Antal besök 5602  

 

Fritidsgården hade gott om aktiviteter under påsklovet. Under sommaren genomfördes en mängd 

planerade sommarlovsaktiviteter som exempelvis hajk, Gröna lund-besök, bowling och fiske. För att 

fånga upp tjejer, en grupp som är underrepresenterad bland fritidsgårdens besökare, har 

fritidsgården gjort olika utflykter med just tjejer. Utöver detta har fritidsgårdens personal haft 

uppsökande verksamhet i olika delar av kommunen under kvällar och helger, vilket man från 

fritidsgården upplever har bidragit till att skapa ett större lugn och att avstyra ungdomsfester. 

 

2.5 Kulturskola 

Gnestas barn och ungdomar får möjlighet att lära, utöva och uppleva konstuttryck 

Indikatorer Utfall 2017  
Antal unika elever 268  
Antal kursplatser 295  
Antal som kulturskolan möter utanför ordinarie ämneskurser   
Enkätfråga/frågor   

  

Under våren har Kulturskolan utökat antalet elevplatser (från 295 höstterminen 2017 till 305 

vårterminen 2018). Kulturskolan har utöver sina årliga evenemang genomfört sin första musikal 

(”Momo – eller kampen om tiden”) och för andra året i rad haft feriearbetare som spelat på olika 

platser i kommunen.  
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2.6 Förvaltningsövergripande 

Barn- och utbildningsförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare för nuvarande och 

framtida medarbetare 

Under våren inleddes ett brett arbete då alla enheter inom förvaltningen på respektive APT 

diskuterade hur förvaltningen kan bli än mer attraktiv arbetsgivare. Det kom fram en mängd förslag 

från arbetstagarna, både kring detaljer i det konkreta arbetet, men också mer övergripande 

funderingar kring arbetsinnehållet. 

Förvaltningen har börjat arbeta med frågan om större möjligheter till utveckling i tjänsten för flera. 

Detta kan röra sig om möjligheter till olika slags vidareutbildning, men också flera tillfällen att delta i 

projekt och att leda projekt framhålls som stimulerande. En variant inom detta skulle kunna vara ett 

internationellt erfarenhetsutbyte. 

Förvaltningen har betonat vikten av att få en genomarbetad och långsiktig introduktion i enhetens, 

förvaltningens och kommunens arbete. Det ökar tryggheten och professionalismen och leder till en 

känsla av att tillhöra en organisation som arbetar mot gemensamma mål och under gemensamma 

former. 

Förvaltningen ser också att flera olika kompetenser behöver finnas inom verksamheterna. Att 

utveckla coachande, stöttande och motiverande kompetenser tillsammans men också undervisande 

kompetenser för att skapa en god arbetsmiljö där man utnyttjar varandras styrkor kommer troligen 

att bli ännu viktigare framöver. Parallellt med detta går önskemål om mera planeringsmöjligheter 

tillsammans i lag eller nätverk. 

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska drivas på ett kostnadseffektivt sätt 

Förvaltningen har under 2018 fortsatt arbetet med att säkerställa att verksamheterna drivs 

kostnadseffektivt och att resurserna optimeras så att målen för verksamheterna nås. En inventering 

av hur tjänsterna ser ut med arbetsinnehåll kommer att pågå under hösten med syfte att få budget i 

balans och optimera våra verksamheter.  
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3. Ekonomi 
 

Budgetuppföljning för Barn- och utbildningsnämnden efter augusti 2018 

Sammanfattning 

Nämndens resultat efter augusti visar en negativ avvikelse på -7 732 tkr. De största negativa 

avvikelserna finns inom grundskola, grund- och gymnasiesärskola och gymnasieskola. Största delen 

av avvikelsen beror på att prognosen för gymnasiet baserades på ett för lågt elevantal. Detta 

berodde på att inte alla gymnasieelever var inlagda i UEDB. Differensen mellan budget och faktisk 

kostnad för köp av platser inom gymnasieskolan är 5,6 miljoner. 

De förändringar som gjordes inom grundskolan inför läsåret 2017/2018 var inte tillräckliga utan 

framförallt har kostnaderna för personal ökat. En översyn och förändring av vårens organisation har 

gjorts för att få en budget i balans inför 2019 men nuvarande underskott kommer inte att kunna 

återhämtas i sin helhet. Vad gäller gymnasieskolan så kommer underskottet att öka då nuvarande 

budget är lagd utifrån för få elever samtidigt som det tillkommit extra kostnader för elever som 

behöver extra stöd. Till viss del beror det totala underskottet på att kompensation för ökat barn- och 

elevantal inte erhållits i ram 2018. Kommunens egen grundsärskola har inte heller lyckats anpassa 

organisationen till den grundsärskolepeng som erhålls. Då kostnaden för köpta platser minskar på 

höstterminen jämfört med vårterminen så kan ändå en del av nuvarande underskott inom 

grundsärskolan återhämtas. 

Sammantaget prognostiseras nämnden visa ett negativt resultat vid årets slut som uppgår till 6 000 

tkr. 

Det ekonomiska läget tom augusti 2018 och prognos vid årets slut redovisas per verksamhetsområde 

nedan: 

 
Verksamhetsområde (VSO) 
 (tkr) 

Helårsbudget Avvikelse 
 

Utfall - 
budget 
augusti 

Prognos 
avvikelse 

 
Helår augusti 

Prognos 
avvikelse 

 
Helår mars 

Administration -16 205 +857              
 +1 000             

+0 

Förskoleverksamhet -70 716 +1 899 +1 500             +0 

Grundskola -124 113 -6 620 -3 000 -2 000 

Grund- och 
gymnasiesärskola 

-9 293 -1 393 -1 000                    +0 

Elevhälsa -8 066 +1 173            +1 500 +0 

Kulturskola -3 261 +38 +0                   +0 

Gymnasieskola -35 321 -3 643 -6 000 -5 000 

Kostenheten -12 427 -347            +0 +0 

Fritidsgårdsverksamhet -2 898 +304 +0                   +0 

Totalt  -282 300 -7 732 -6 000                -7 000 
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Administration 

Verksamheten visar en avvikelse på + 857 tkr. Den positiva avvikelsen härrör sig från att det finns en 

lönepott som erhölls i ramen på grund av förändrad procentuell löneökning och att personal som 

slutat inte ersatts. 

Prognos vid årets slut: + 1 000 tkr 

Förskola och pedagogisk omsorg 

Verksamhetsområdet visar en avvikelse på + 1 899 tkr. Förvaltningen har fått mer så kallade PUT-

pengar än väntat från Migrationsverket (erhålls löpande och automatiskt under två år för barn som 

fått permanent uppehållstillstånd). Förvaltningen har också erhållit mer lönebidrag från 

Arbetsförmedlingen än budgeterat.  Den positiva avvikelsen som uppstått i och med att budgeten för 

hyra av den nya förskolan fördelats ut på 12 månader kommer minska successivt till årets slut 

eftersom förskolan är i bruk sedan augusti. Kostnaden för köp av förskoleplatser i andra kommuner 

och hos fristående förskolor har varit lägre än budgeterat. 

Prognos vid årets slut: + 1 500 tkr 

Grundskola 

Verksamheten visar en avvikelse på -6 620 tkr.  

Arbetet med anpassningar av organisationen till den resurstilldelning som erhålls pågår löpande. Det 

blir svårt att återhämta hela det underskott som uppstått fram till augusti på de fyra månader som är 

kvar av året. Det ser ändå ut som att en del av nuvarande underskott ska kunna återhämtas innan 

året är slut med de anpassningar som gjorts inför höstterminen och genom ett nytt statsbidrag för 

likvärdig skola som erhålls under höstterminen. Debiteringen av föräldraavgifter för fritidshem har 

varit lägre än budgeterat och även ersättning från Arbetsförmedlingen har varit lägre än förväntat. 

Prognos vid årets slut: - 3 000 tkr.  

Grund- och gymnasiesärskola 

Verksamheten visar en avvikelse på -1393 tkr.  Förändringar av grundsärskolans organisation gjordes 

inför läsåret 2017/2018 då en särskild peng infördes. Kommunens egen grundsärskola har inte 

lyckats anpassa sin organisation till den peng som erhålls. Elevantalet har ökat något vilket ökat 

kommunens kostnad. Antalet köpta platser under hösten kommer att vara färre än under våren 

vilket kommer minska underskottet till viss del.  

Prognos vid årets slut: - 1 000 tkr 

Elevhälsa – centrala pedagogiska resurser 

Verksamheten visar en avvikelse på + 1 173 tkr. Den positiva avvikelsen beror på att statsbidrag sökts 

och erhållits för utökning av tjänster inom bland annat specialpedagogik/speciallärare och dessa 

tjänster kommer att tillsättas först under hösten. Vid redovisning av föregående års bidrag för 

skolläkare, skolsköterska mm så har det visat sig att kommunen haft personal så hela bidraget kan 

användas och det har nu också lagts ut som intäkt. Konsult har anlitats vid behov av psykologiska 

utredningar men kostnaden har hittills varit lägre än budgeterat.  

Prognos vid årets slut: + 1 500 tkr 
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Kulturskola 

Verksamheten visar en avvikelse på + 38 tkr.   

Prognos vid årets slut: Enligt budget. 

Gymnasieskola 

Verksamheten visar en avvikelse på -3 643 tkr. Avvikelsen beror på att budget för köp av skolplatser 

utgått från ett lägre elevantal jämfört med hur många elever det faktiskt går i gymnasieskolan idag. I 

budget finns skolplatser för 275 elever (prognosenen i framtidsplanen var 305 elever med avdrag för 

30 elever som går i kommunens egen gymnasieskola), men vid en ny avstämning under våren köpte 

kommunen plats för 328, vilket under hösten ökat till 342 elever. Då det inte går att påverka 

kostnaden kommer underskottet att öka till årets slut. Även kostnaden för taxi och skolkort på SL och 

Sörmlandstrafiken har varit högre än budgeterat. 

Gymnasiekostnaderna är svårbedömda eftersom resultatet är beroende av vilka program eleverna 

väljer. Hur det ser ut med köpta platser i höst är ännu inte helt klart men kommer att synas tydligare 

vid nästa uppföljning när placeringarna är klara. 

Det som kan förbättra utfallet är om fler elever och framförallt fler externa elever väljer att gå i 

kommunens egen gymnasieskola IM/Sprint. Som det ser ut idag så går kommunens egen 

gymnasieskola ihop budgetmässigt och det beror till viss del på att mer PUT-pengar från 

Migrationsverket erhållits jämfört med budgeterat. 

Prognos vid årets slut: - 6 000 tkr. 

Kostenheten 

Verksamheten visar en avvikelse på -347 tkr.  

Översyn av kostenhetens organisation pågår och konsulterna från Södertälje kommuns kostenhet 

väntas komma med förslag på ny organisation inom kort. Då förändringar sker kommer det påverka 

utfallet positivt och budgeten beräknas vara i balans vid årets slut. Den negativa avvikelsen beror på 

att intäkterna för lagad mat till särskilda boenden varit lägre än budgeterat samtidigt som 

kostnaderna för livsmedel varit högre än budgeterat. 

Prognos vid årets slut: Enligt budget 

Fritidsgården 

Verksamheten visar en avvikelse på + 304 tkr. Förvaltningen har erhållit bidrag för 

sommarlovsaktiviteter och lovaktiviteter som ännu inte använts fullt ut men de erhållna medlen 

kommer att användas före årsskiftet. 

Prognos vid årets slut: Enligt budget. 
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Investeringsuppföljning t o m augusti 2018 
 

Investeringsuppföljning per 
augusti 2018 (tkr) 

Investerings-
budget 

Utfall t.o.m. 
2018-08-31 

Avvikelse/ 
återstår av 
budget 

Prognos per 
2018-08-31 

Avslutas 
2018 

Kommentarer 

97619 Fritidsgård Chill - 
Inredning  

70 71 -1 35     

98621 Fritidsgård Chill - 
Inredning och 
inventarier 

115 19 96 115 X   

97620 Förskola - 
Datorer/Läsplattor 

100 0 100 50 
 

  

97608 Förskola - 
Datorer/läsplattor och 
digital utrustning 2017 

100 84 16 100 X   

98601 Förskola - 
Datorer/läsplattor och 
digital utrustning 2018 

100 19 81 100 X 
 

  

97621 Förskola - Digital 
utrustning förskolor 
(ej datorer) 

50 34 16 50 X   

98602 Förskola - Inredning 
och pedagogiskt 
material ny förskola 

400 68 332 400 X   

97607 Förskola - 
Investeringar för 
miljöförbättringar 
2017 

100 6 94 100 X   

98603 Förskola - 
Investeringar för 
miljöförbättringar 
2018 

100 19 81 0 
 

  

97601 Förskola - Nytt 
material för giftfri 
förskola 2017 

100 16 84 100 X   

98604 Förskola - Nytt 
material för giftfri 
förskola 2018 

100 6 94 100 X   

97606 Förskola - Pedagogisk 
utemiljö 2017 

100 28 72 100 X   

98605 Förskola - Pedagogisk 
utemiljö 2018 

400 37 363 200 
 

  

96603 Förskola - Utemiljö ny 
förskola 2016 

400 0 400 400 X   

98606 Förskola - Utemiljö ny 
förskola 2018 

600 0 600 0 
 

  

97605 Förskola - 
Verksamhetsmöbler 
2017 

300 178 122 300 X   



 

19 

 

98607 Förskola - 
Verksamhetsmöbler 
2018 

300 73 227 150 
 

  

98608 Grundskola - 1 till 1 
dator 

1 000 114 886 300 
 

  

98609 Grundskola - 
Datorer/läsplattor 

200 0 200 0 
 

  

97623 Grundskola - Digital 
klassrumsutrustning 7-
9 (ej 
datorer/läsplattor) 

100 0 100 100 X   

97624 Grundskola - Digital 
klassrumsutrustning F-
6 (ej 
datorer/läsplattor) 

175 1 174 175 X   

97613 Grundskola - Digital 
klassrumsutrustning F-
9 (ej 
datorer/läsplattor) 
2017 

275 266 9 275 X   

98610 Grundskola - Digital 
klassrumsutrustning F-
9 (ej 
datorer/läsplattor) 
2018 

275 0 275 0 
 

  

98611 Grundskola - 
Ersättning 
uthyrningsinstrument 

30 0 30 30 X   

97604 Grundskola - Komtek - 
nyinvestering 2017 

1 050 1 247 -197 1050 X 
 

  

98612 Grundskola - Komtek - 
nyinvestering 2018 

450 0 450 450 X   

98613 Grundskola - 
Maskiner/möbler 
slöjdsal 

50 29 21 50 X   

98614 Grundskola - Möbler 
arbetsrum, skolmatsal 
och klassrum  

725 480 245 600 
 

  

97612 Grundskola - 
Pedagogisk utemiljö F-
9 2017 

600 177 423 600 X 
 

  

98615 Grundskola - 
Pedagogisk utemiljö F-
9 2018 

400 0 400 0 
 

  

98616 Grundskola - 
Pedagogiska 
datorer/läsplattor F-9 
(byte var 3:e år) 2018 

800 162 638 300 
 

  

97611 Grundskola - 
Pedagogiska 

800 800 0 800 X 
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datorer/läsplattor F-9 
2017 

98617 Kostenheten - IT-
utrustning 

100 0 100 0 
 

  

98619 Kostenheten - 
Köksinredning nytt 
kök förskola och 
äldreboende 

250 121 129 250 X   

96613 Kostenheten - 
Köksutrustning 2016 

50 0 50 50 X 
 

  

97618 Kostenheten - 
Köksutrustning 2017 

50 0 50 50 X 
 

  

98618 Kostenheten - 
Köksutrustning 2018 

150 0 150 50 
 

  

98620 Kostenheten - 
Serveringsdiskar i 
matsal 

500 0 500 500 X   

95612 Kostenheten - 
Transportboxar och 
tillbehör 

445 292 153 400 X   

98622 Kulturskola - 
instrument och 
inventarier 

60 0 60 60 X 
 

  

 
Summa 11 970 4 349 7 621 8 200     
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Upprättad: 2018-10-15

Diarienummer: BOUN.2018.66

Barn- och
utbildningsnämnden

Internkontrollplan

Förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden

1. Barn- och utbildningsnämnden fastställer följande områden i nämndens

internkontrollplan för 2018:

· Säkerställa tillgång till ändamålsenliga lokaler

· Säkerställa systematik och adekvat stöd vad gäller ekonomi och budget

· Säkerställa att samtlig personal arbetar i enlighet med styrdokument

Ärendebeskrivning

I december 2017 beslutade kommunfullmäktige om en plan för intern kontroll i
kommunen för 2018. Den anger att respektive nämnd genomför en väsentlighets-
och riskanalys årligen och fastställer en till tre kontrollområden.

Följande kommunövergripande områden är fastställda och kontrolleras årligen
tillsammans med de i nämnden beslutade kontrollområdena:

· Förhindra och förebygga mutor, bestickning och jäv

· Tydlig och förankrad krishantering

· Säkerställa en god kompetensförsörjning

Förvaltningens synpunkter

Barn- och utbildningsnämnden och förvaltningens ledningsgrupp har genomfört
varsin väsentlighets- och riskanalys. Utifrån dessa analyser föreslås följande
kontrollområden för nämnden för 2018:

· Säkerställa tillgång till ändamålsenliga lokaler

· Säkerställa systematik och adekvat stöd vad gäller ekonomi och budget

· Säkerställa att samtlig personal arbetar i enlighet med styrdokument

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Förslagen till beslut i detta ärende föranleder inte att en jämställdhetsanalys
behöver göras.
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Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-10-15

2. Internkontrollplan för barn- och utbildningsnämnden 2018

Beslutet ska skickas till

~ Barn- och utbildningsförvaltningen

Christina Thunberg Erika Isaksson

Förvaltningschef Utvecklingsstrateg



      
   

  Internkontrollplan 2018 för barn-och utbildningsnämnden 

 
 

Kommunövergripande fokusområden 

Område Kontrollmål Ansvarig Kontrollmetod (inkl frekvens) Rapport 
till 

Senast 
tid för 
kontroll 

Resultat/
Åtgärd 

Mutor och jäv Förhindra och förebygga mutor,  
bestickning och jäv 

Förvaltningschef Utbildningsinsatser på nämnd och 
ledningsgrupp. Hösten 2018 

Nämnden Dec  

Krishantering Tydlig och förankrad krishantering Förvaltningschef Förvaltningen har upprättat en  
Krisledningsplan, genomgång 2 ggr/ 
år 

Nämnden Juni, dec  

Personal 
 

Säkerställa en god 
kompetensförsörjning 

Förvaltningschef, 
HR 

Genomgång av behörigheter och 
behov 2 ggr/år 

Nämnden Juni, dec  

 

 

 

 

 

 

 



      
   

  Internkontrollplan 2018 för barn-och utbildningsnämnden 

 
 

Enbart för barn- och utbildningsnämnden  

Område Kontrollmål Ansvarig Kontrollmetod (inkl frekvens) Rapport till Senast 
tid för 
kontroll 

Resultat
/Åtgärd 

Lokaler Säkerställa tillgång till 
ändamålsenliga lokaler 

Planeringschef Uppföljning av lokalresursplanen 
2 ggr/år i ledningsgrupp, 
presidium, nämnd 

Nämnd Juni, dec  

Ekonomi 
Säkerställa systematik och 
adekvat stöd vad gäller ekonomi 
och budget 

Förvaltningschef, 
enhetschefer 

Kvartalsvis uppföljning i 
ledningsgrupp, presidium, 
nämnd. Utbildningsinsatser i 
ekonomisystemet 

Nämnd Dec  

Styrdokument  Säkerställa att samtlig personal 
arbetar i enlighet med 
styrdokument  

Enhetschefer/ 
rektorer 

Terminsvis uppföljning i lednings- 
grupp, presidium, nämnd 

Nämnd Dec  
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Upprättad: 2018-10-15

Diarienummer: BOUN.2018.56

Barn- och
utbildningsnämnden

Revisionsrapport - Styrning och uppföljning avseende
barn/elever i behov av särskilt stöd

Förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse som

svar på revisionsrapporten "Styrning och uppföljning avseende barn/elever i

behov av särskilt stöd".

2. Ärendet justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning

Kommunens revisorer har genomfört en granskning av huruvida barn- och
utbildningsnämnden genom styrning och uppföljning säkerställer att skolorna
arbetar på ett ändamålsenligt sätt avseende barn/elever i behov av särskilt stöd.
Utifrån granskningens resultat, rekommenderar revisorerna nämnden följande:

· Utveckla uppföljningen och redovisningen så att måluppfyllelsen kan
bedömas. Detta förutsätter att nämnden formulerar mätbara mål.

· Dokumentera rutinerna och processerna i det systematiska
kvalitetsarbetet.

· Utveckla rapporteringen till nämnden angående resultatet av arbetet med
elever i behov av särskilt stöd.

Förvaltningens synpunkter

I den framtidsplan som ska arbetas fram för 2019 (med flerårsplan 2020-2021)
föreslår förvaltningen att de nuvarande (mer övergripande) målen kompletteras
med konkreta mål som ska uppfyllas under det kommande året. Dessa mål ska
utgå ifrån en analys av vilka utvecklingsbehov verksamheten har.

För att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, har förvaltningen tagit fram en
ny, mer fokuserad mall för förskolornas och skolornas kvalitetsarbete. I detta
dokument är utvecklingsområdena från framtidsplanen i fokus. I detta dokument
pekar förvaltningschefen ut två förbättringsområden som samtliga skolor ska
arbeta med. Dessa två områden har dessutom konkreta och uppföljningsbara mål
på kort och lång sikt. Detta kommer att bidra till att förvaltningen kan redovisa
måluppfyllelse till nämnden på ett bättre sätt.

En dokumentation av rutiner och processer för det systematiska kvalitetsarbetet
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håller på att arbetas fram och kommer att vara färdig senast 31 oktober 2018.

Förvaltningen avser att utveckla rapporteringen till nämnden angående resultatet
av arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Detta ska ske i form av en
redovisning av antal elever med beslutat särskilt stöd i respektive verksamhet,
vilket stödbehov det rör sig om, beslutade åtgärder och en utvärdering av dessa.
Denna redovisning sker två gånger per termin.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Förslagen till beslut i detta ärende föranleder inte att en jämställdhetsanalys
behöver göras.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-10-15

2. Revisionsrapport

Beslutet ska skickas till

~ Barn- och utbildningsförvaltningen

~ Gnesta kommuns revisorer

Christina Thunberg Erika Isaksson

Förvaltningschef Utvecklingsstrateg



GNESTA 
KOMMUN 

 

2018-06- Gnesta kommun 

 

Ink: 24 /9  -06- 13 
Dnr  
För handläggning'  

Revisionsskrivelse 
Barn- och utbildningsnämnden 

För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 

Revisionsrapport: Styrning och uppföljning avseende barn/elever i behov 
av särskilt stöd 
Revisorerna har genomfört en granskning av huruvida barn- och utbildningsnämnden genom 
styrning och uppföljning säkerställer att skolorna arbetar på ett ändamålsenligt sätt avseende 
barn/elever i behov av särskilt stöd. 

Utifrån de kontrollmål som formulerats är vår samlade bedömning och svar på revisionsfrågan 
att nämnden genom styrning och ledning i allt väsentligt säkerställer att skolorna arbetar på ett 
ändamålsenligt sätt avseende barn/elever med behov av särskilt stöd. 

Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi barn- och utbildningsnämnden följande: 
• Utveckla uppföljningen och redovisningen så att måluppfyllelsen kan bedömas. Detta 

förutsätter att nämnden formulerar mätbara mål. 
• Dokumentera rutinerna och processerna i det systematiska kvalitetsarbetet. 
• Utveckla rapporteringen till nämnden angående resultatet av arbetet med elever i behov 

av särskilt stöd. 

Gjorda iakttagelser och bedömningar redovisas i bilagda rapport, som härmed överlämnas till 
nämnden för svar och till styrelse och fullmäktige för kännedom. Rapporten har behandlats och 
godkänts vid revisorernas möte 2018-06-13. Revisorerna önskar svar från nämnden senast 26 
oktober. 

REVISORERNA 

- 

Björn Svallfors 
Vice ordförande 

Sune Åkerlind 
Ordförande 

 

Gnesta kommun 1 646 80 Gnesta 1 vxl: 0158-275 000 1  gnesta.komun@gnesta.se 
www.gnesta.se 1 besöksadress: Västra Storgatan 15 1 organisationsnummer: 212000-2965 



Gnesta kommun 

Ink: 2013 -06- 13 
Dnr'  
För handläggning.  

Revisionsrapport 

Styrning och 
uppföljning avseende 
barn/elever i behov av 
särskilt stöd 

Gnesta kommun 
.• 

Anders Törnqvist 

Juni 2018 

pwc 



Styrning och uppföljning avseende barn/elever i behov av särskilt stöd 

Innehållsförteckning 
1. Inledning 1 

1.1. Bakgrund 1 

1.2. Syfte och revisionsfråga 1 

1.3. Metod, genomförande och avgränsning 2 

2. Resultat 3 
2.1. Allmänt om organisation och ansvarsfördelning 3 

2.2. Elevhälsans verksamhet och organisation 4 

2.3. Finns ändamålsenliga riktlinjer/rutiner/ansvarsfördelning för att 
uppmärksamma om en elev behöver särskilt stöd, utreda elevens behov, besluta 
samt utarbeta ett program med åtgärder som genomförs, följs upp och utvärderas 5 

2.3.1. Iakttagelser 5 

2.3.1.1. Mål, riktlinjer och rutiner 5 

2.3.2. Uppföljning 7 

2.3.2.1. Uppföljning av rektor på skolnivå 9 

2.3.2.2. Samverkan med socialtjänsten 9 

2.3.3. Bedömning lo 

2.4. Resursfördelning och organisation för att tillgodose barn/elevers rätt till 
särskilt stöd är ändamålsenliga. io 

2.4.1. Iakttagelser 10 

2.4.2. Bedömning 11 

2.5. Barn- och utbildningsnämnden kan på ett tillförlitligt sätt följa arbetet per 
enhet och övertid. 12 

2.5.1. Iakttagelser 12 

2.5.2. Bedömning 12 

3. Svar på revisionsfrågan och rekommenderade åtgärder 13 

3.1. Revisionsfrågan 13 

3.2. Rekommenderade åtgärder 13 

Juni 2018 
Gnesta kommun 
PwC 



1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska alla elever ges den ledning och stimulans som 
de behöver för att utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas så långt som 
möjligt, enligt utbildningens mål. Om det befaras att en elev inte kommer att kunna 
nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven få stöd, i första hand genom 
extra anpassning inom ramen för den ordinarie undervisningen. Om stödet inte 
bedöms som tillräckligt ska detta anmäls till rektor. Rektor ansvarar för att elevens 
behov skyndsamt utreds. Visar utredningen att eleven är i behov av särskilt stöd, 
ska eleven ges sådant stöd och ett åtgärdsprogram ska upprättas. 

Särskilt stöd ska enligt skollagen ges inom den elevgrupp som eleven tillhör. 
Undantag medges vid särskilda skäl. Skolinspektionen framhåller (2009) vikten av 
fördjupad kartläggning och bedömning innan man fattar beslut om särskiljande 
lösningar, likaså att dessa noggrant följs upp och analyseras. 

Särskilt stöd och åtgärdsprogram är bland de vanligaste kritikområdena inom 
Skolinspektionens regelbundna tillsyn samt vid anmälningsärenden. Ofta kritiseras 
standardlösningar som inte utgår från den enskilde elevens behov. Huvudmannen 
för utbildningen ansvarar för att kommunens alla elever erbjuds likvärdiga 
förutsättningar. Skollagen anger att en strävan för huvudmannen ska vara att upp-
väga skillnader i barns och elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Revisorerna har utifrån sin bedömning av väsentlighet och risk beslutat att 
genomföra en granskning av styrningen och uppföljningen avseende barn/elever 
med behov av särskilt stöd. 

1.2. Syfte och revisionsfråga 
Granskningen syftar till att besvara frågan om barn- och utbildningsnämnden 
genom styrning och uppföljning säkerställer att skolorna arbetar på ett 
ändamålsenligt sätt avseende barn/elever i behov av särskilt stöd. 

Som underlag för att besvara frågan har följande kontrollmål formulerats: 

• Det finns ändamålsenliga riktlinjer/rutiner/ansvarsfördelning för att 
uppmärksamma om en elev behöver särskilt stöd, utreda elevens behov, 
besluta samt utarbeta ett program med åtgärder som genomförs, följs upp 
och utvärderas. 

• Arbetet med elevers rätt till särskilt stöd följs upp och utvärderas av rektor. 

• Resursfördelning och organisation för att tillgodose barn/elevers rätt till 
särskilt stöd är ändamålsenliga. 

• Nämnden kan på ett tillförlitligt sätt följa arbetet per enhet och över tid. 
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1.3. Metod, genomförande och avgränsning 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer. 

Dokumentstudierna har omfattat studier av för granskningen relevanta dokument, 
såsom riktlinjer och rutiner gällande särskilt stöd och anpassningar, 
verksamhetsanalyser och verksamhetsredovisningar. Genomgång har även gjorts av 
protokoll från barn- och utbildningsnämnden från år 2017 till mars 2018. 

Intervjuer har gjorts med: 

• Barn- och utbildningschef 

• Utvecklingsstrateg 

• Rektorer och biträdande rektorer 

• Verksamhetschef individ- och familjeomsorg 

Granskningen har avgränsats till att omfatta barn- och utbildningsnämndens 
ansvar och grundskolan i Gnesta kommun. 

De intervjuade har haft möjlighet att lämna synpunkter på ett utkast till rapporten. 
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2. Resultat 

2.1. Allmänt om organisation och 
ansvarsfördelning 

Figuren nedan visar Gnesta kommuns politiska organisation med tillhörande 
förvaltning. 

Barn- och utbildningsnämnden lyder under kommunfullmäktige och de mål som 
fullmäktige antagit. Barn- och utbildningsnämndens styrinstrument är skolplanen 
som visar hur kommunens förskoleverksamhet och skola ska bedrivas och 
utvecklas. Skolplanen tar särskilt upp åtgärder som kommunen prioriterar för att nå 
de kommunövergripande och de nationella målen. Skolplanen lyfter fram de 
nationella målsättningarna, men relaterar dem till kommunens speciella 
möjligheter. 

Enligt reglementet har barn- och utbildningsnämnden det samlade ansvaret för 
kommunens insatser som gäller omsorg, stöd och utbildning för barn och 
ungdomar. 

Barn- och utbildningsnämnden ska enligt reglementet kontinuerlig följa upp sin 
verksamhet och två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de 
uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem. 

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till 
dem har fullgjorts. Redovisningen ska ske enligt riktlinjer som fastställts av 
fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika 
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nämndernas redovisningar. Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet 
som ålagts enligt speciallag. 

I Gnesta kommun finns fem kommunala skolor. Frejaskolan F-9 och Dansutskolan 
F-6 i Gnesta, Kvarnbackaskolan F-6 i Stjärnhov och Welandersborgs skola F-6 i 
Björnlunda. I Gnesta finns även en fristående Waldorfskola F-9. 

2.2. Elevhälsans verksamhet och organisation 
Generellt gäller för elevhälsan att i och med skollagen (2010:800) samlades 
skolhälsovården, den särskilda elevvården och de specialpedagogiska insatserna i 
en samlad elevhälsa. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala 
och specialpedagogiska insatser. Elevhälsans insatser ska stödja elevens utveckling 
mot utbildningens mål. Enligt skollagen ska det finnas tillgång till skolläkare, 
skolsköterska, psykolog och kurator för medicinska, psykologiska och psykosociala 
insatser. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att 
elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. 

Av riktlinjerna för elevhälsan i Gnesta kommun (från 2013-01-01) framgår att 
"Skolan i Gnesta kommun ska se till att eleverna har en bra miljö för sin 
kunskapsutveckling och personliga utveckling. Elevhälsans roll ska därför främst 
vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsan ska stödja elevernas 
utveckling mot utbildningens mål i det individuellt riktade arbetet har elevhälsan 
därför ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande 
och utveckling. Elevhälsan ska också arbeta med mer generellt inriktade uppgifter 
som rör elevernas arbetsmiljö, till exempel arbetet mot kränkande behandling, 
undervisningen om tobak, alkohol och andra droger, jämställdhet samt sex och 
samlevnadsundervisning. Kommunen har också skyldighet att utföra 
basutredningar på hemmaplan (pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social 
utredning) inför vidare remittering till landstinget samt inför mottagande i 
särskolan. Det är viktigt att så tidigt som möjligt identifiera och ge stöd till elever i 
behov av särskilt stöd, vilket stämmer överens med målen i Barn- och 
utbildningsnämndens skolplan om "tidiga insatser"." 

Under år 2017 har en utredning gjorts av elevhälsans organisation. Utredningen 
resulterade i att elevhälsans organisation förändras så att den tidigare centrala 
elevhälsan försvinner och ersätts av elevhälsoteam på respektive skola. 
Organisatorisk och ansvarsmässigt innebär detta att rektor blir chef över kurator, 
specialpedagog och skolsköterska som bildar lokala elevhälsoteam på varje enhet. 
Läkare och skolpsykolog upphandlas centralt och ingår i en samlad elevhälsa på 
varje enhet. Talpedagog och språkpedagogs uppdrag kvarstår centralt tills vidare, 
den organisatoriska tillhörigheten för dessa ska utredas vidare. 

Behovet av ett eventuellt övergripande pedagogiskt resurscenter ska även det 
utredas vidare. Enligt uppgift från intervjuerna ska det pedagogiska 
resurscentrumet starta sin verksamhet under augusti/september innevarande år. 
Fokus för verksamheten blir elever med diagnoser inom autismspektrat. 

Den nya organisationen gäller från mars 2018. 
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Resurser och kompetenser i respektive elevhälsoteam framgår nedan. 

Welandersborgs skola och Kvarnbackaskolan 

Skolsköterska 50 % 

Kurator 40  % 
Specialpedagog 100 % 

Frejaskolan F-6  

Skolsköterska lo o % 

Kurator 6o % 

Specialpedagog 100 % 

Specialpedagog loo % 

Frejaskolan 7-9  

Skolsköterska loo % 

Skolsköterska 25 % 

Kurator 6o % 

Specialpedagog 100 % 

Dansutskolan  

Skolsköterska 8o % 

Kurator 40  % 
Specialpedagog loo % 

2.3. Finns ändamålsenliga 
riktlinjer/rutiner/ansvarsfördelning för att 
uppmärksamma om en elev behöver särskilt 
stöd, utreda elevens behov, besluta samt 
utarbeta ett program med åtgärder som 
gen.omförs, följs upp och utvärderas 

2.3.1. Iakttagelser 
2.3.1.1. Mål, riktlinjer och rutiner 
Barn- och utbildningsnämndens övergripande styrdokument är "Framtidsplan 2018 

med flerårsplan 2019-2020". Framtidsplanen beskriver uppdrag, organisation, mål 
och resurser för den verksamhet som omfattas av nämndens ansvar. 

Ett av målen i framtidsplanen är att alla elever ska ges förutsättningar för att nå 
kunskapsmålen i samtliga ämnen. För att nå detta mål (och andra) har fyra 
utvecklingsområden identifierats: 

• Kvalitet i undervisningen 
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• Pedagogiskt ledarskap 

• Lärande organisation 

• Systematiskt kvalitetsarbete 

Utvecklingsområdena ska följas upp årligen enligt fastställda kriterier. Inom 
utvecklingsområdena anges de mest prioriterade utvecklingsinsatserna under år 
2018. Inom området "Kvalitet i undervisningen" nämns beträffande tillgänglighet 
och inkludering att alla elever i skolan ska stimuleras och utvecklas så långt som 
möjligt utifrån sina förutsättningar och för att inkludera fler elever i behov av 
särskilt stöd behöver förhållnings- och arbetssätt utvecklas på både övergripande 
nivå och skolnivå. Vidare framgår att det behövs särskilda undervisningsgrupper för 
att tillgodose vissa elevers behov och att en noggrann behovsprövning ska ske innan 
placering. 

Enligt framtidsplanen ska utveckling även ske beträffande ökad skolnärvaro. Under 
år 2017 har ett övergripande arbete påbörjats för att förebygga och förhindra 
frånvaro. Barn- och utbildningsförvaltningen ska fastställa gemensamma rutiner 
där elevhälsans skolsköterskor tillsammans med personal på respektive enhet ska få 
ett riktat uppdrag. 

När det gäller systematiskt kvalitetsarbete ska enligt framtidsplanen skolorna 
regelbundet följa upp var samtliga elever befinner sig i kunskapsutvecklingen. Så 
fort det bedöms att det finns risk att en elev inte kommer att nå kunskapsmålen ska 
insatser sättas in. Det kan handla om anpassningar inom ordinarie undervisning 
och särskilt stöd. Den enskilde läraren ska söka stöd i detta hos elevhälsan. 

Av dokumentet "Elevhälsan" från år 2013 framgår elevhälsans uppdrag och 
målgrupp. De olika professioners ansvar i elevhälsoarbetet beskrivs och även den 
övergripande organisationen (såsom den såg ut fram till år 2018). 

På kommunens intranät beskrivs processen om en elev riskerar att inte nå målen på 
följande sätt: 

• Undervisande lärare beskriver svårigheten och diskuterar med 
klassföreståndare/mentor, speciallärare och arbetslag. 

• Förändrar arbetssättet så att det stämmer överens med elevens behov. 

• Samtalar med eleven. 

• Ansvarig lärare tar kontakt med vårdnadshavaren för att samverka med elev 
och vårdnadshavare kring de anpassningar som görs. 

• Ansvarig lärare svarar för att minnesanteckningar finns utifrån vilka extra 
anpassningar som görs. 

Om eleven efter en tids anpassning fortfarande inte utvecklas i riktning mot 
kunskapsmålen/kunskapskraven ska rektor informeras. Anmälan ska göras till 
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rektor och rektor ska se till att elevens behov av särskilt stöd utreds genom att 
utredning skyndsamt påbörjas. 

Berörda lärare gör i samarbete med klasslärare/mentor en utredning som ligger till 
grund för eventuellt åtgärdsprogram. Utredningen ska i ett tidigt skede ta tillvara 
elevens och vårdnadshavares synpunkter kring skolsituationen. Syftet med 
utredningen är att skapa en helhetsbild av elevens skolsituation. Rektor beslutar 
utifrån utredningen om åtgärdsprogram ska upprättas eller inte. 

Extra anpassningar kan handla om hjälp att strukturera skoldagen, ge tydliga 
instruktioner eller stöd för att sätta igång att arbeta, särskilda läromedel eller 
utrusning eller enstaka specialpedagogiska insatser under en begränsad tid. Särskilt 
stöd kan bestå av att en elev flyttas till en särskild undervisningsgrupp, en 
elevassistent sätts in som följer eleven under större delen av dagen och/eller att ett 
specialpedagogiskt stöd finns. 

2.3.2. Uppföljning 
På övergripande nivå görs uppföljning av nämndens mål i årsredovisningen. I 
årsredovisningen för år 2017 finns sammanställningar och kommentarer av målet 
att "alla elever utvecklas och når målen för sin utveckling". 

De resultat som redovisas relateras inte till några målnivåer, vilket gör det svårt att 
bedöma måluppfyllelsen. Jämförelser görs dock med utvecklingen över tid och med 
genomsnitt i riket. 

Tabellerna nedan är hämtade från årsredovisningen 2017. 

Indikatorer Utfall 2017 

Andel legitimerade lärare (Andel lärare med 79,8 % 

pedagogisk högskoleexamen) (2016) 

Andel årsarbetare i fritidshem med pedagogisk 26 "A, (2016) 

högskoleutbildning 

Andel elever i åk 9 som uppnått minst E i alla ämnen 76,8 % 

Andel elever i åk 9 som är behöriga till 88,4 % 

gymnasieskolans nationella program 

Meritvärde i åk 9 214,3 

Andel elever i åk 6 som uppnått minst E i alla ämnen 79,0 % 

Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella 96 % 

provet i matematik i åk 6 

Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella 97 % 

provet i svenska i åk 6 
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Betygsresultat åk 9 Gnesta och riket, totalt och per kön, 2014-2017 

Årskurs 9 

  

2014 2015 2016 2017 

Gymnasiebehörighet (%) Frejaskolan Totalt 90,5 85,1 69,1 88,4 

  

Flickor 92,5 94,6 80,0 97,7 

  

Pojkar 88,6 78,6 62,9 80,8 

 

Riket, totalt 

 

86,9 85,6 83,1 82,5 

Meritvärde* Frejaskolan Totalt 211,3 204,1 182,1 214,3 

  

Flickor 225,9 227,7 220,2 251,5 

  

Pojkar 198,1 187,2 159,31 182,9 

 

Riket, totalt 

 

214,8 224,7 224,1 223,5 

Andel (%) minst E i alla Frejaskolan Totalt 84,5 64,9 57,3 76,8 

ämnen 

 

Flickor 87,5 76,3 75,0 88,4 

  

Pojkar 81,8 57,1 47,1 67,3 

 

Riket totalt 

 

77,4 77,0 74,2 74,1 

*Till och med 2014 beräknades det genomsnittliga meritvärdet på 16 ämnen, maxvärde 320. Från och med 201 

beräknas det genomsnittliga meritvärdet på 17 ämnen, maxvärde 340. År 2014 är därför inte direkt jämförbart 

med 2015-2017. 

Det konstateras i årsredovisningen att betygsresultaten för årskurs 9 under ett antal 
år uppvisat en nedåtgående trend, framför allt är det resultaten år 2015 och 21316 
som varit låga. Av årsredovisningen framgår också att det under 24317 har satsats på 
regelbunden uppföljning av elever som riskerar att inte nå minst betyget E. 
Resultaten för år 2017 har också utvecklats positivt. 

Även resultaten för årskurs 6 har utvecklats positivt år 2017. Tabell nedan. 

Betygsresultat åk 6, Gnesta och riket, totalt och per kön, 2014-2017 

Årskurs 6 2014 2015 2016 2017 

Andel (%) minst E i alla Gnesta, Totalt 66,3 66,1 66,7 79,0 

ämnen kommunala Flickor 74,0 69,4 64,6 88,5 

skolor Pojkar 58,3 62,0 68,8 69,0 

Riket totalt 79,5 80,5 79,2 77,7 

Resultatförbättringen har skett genom att flickorna ökat sina resultat medan 
pojkarna ligger kvar på tidigare relativt låga nivåer. 

En redovisning görs även av elevernas frånvaro. Tabell nedan. 

Total frånvaro och ogiltig frånvaro, HT16 och VT17 i årskurs 8 och 9, per kön 

  

HT16 VT17 

  

Total 

frånvaro 

Ogiltig 

frånvaro 

Total 

frånvaro 

Ogiltig 

frånvaro 

Åk 8 Totalt 13,0 % 1,4 % 14,3 % 2,0 % 

 

Flickor 14,5 % 1,7 % 15,5 % 1,7 % 

 

Pojkar 11,3% 1,1% 12,9% 2,2% 

Åk 9 Totalt 9,9 % 0,8 % 10,3 % 1,0 % 

 

Flickor 9,6 % 0,4% 9,7% 0,5 % 

 

Pojkar 10,2 % 1,2 % 10,8 % 1,4% 

Den ogiltiga frånvaron var lägre i årskurs 9 än i årskurs 8 och ökade under 
vårterminen i båda årskurserna. I årsredovisningen görs en jämförelse med 
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frånvaron i Stockholms stad som visar att den ogiltiga frånvaron i Gnesta är lägre än 
i Stockholm där den varit ca 1,4 procent, ogiltiga frånvaron i Gnesta bedöms jämfört 
med detta inte vara påtagligt hög. Den totala frånvaron uppgår för läsåret 
2016/2017 i Stockholm till 8,3 procent vilket gör att den totala frånvaron i Gnesta i 
jämförelse med detta bedöms vara något hög. 

Av årsredovisningen framgår vidare att en kommunövergripande grupp har bildats 
för att främja skolnärvaro. Gruppen arbetar med att ta fram gemensamma riktlinjer 
och rutiner för detta. 

I kommunen finns enligt uppgift mellan fem och tio "hemmasittare", de flesta i 
årskurserna 7-9. En kurator arbetar med att försöka få dessa elever tillbaka till 
skolan. 

Förvaltningen har enligt årsredovisningen tagit fram en övergripande rutin för 
förvaltningen och verksamheternas systematiska kvalitetsarbete. Rutinen är dock 
inte dokumenterad. Processen består av uppföljning av elevernas utveckling av 
lärare/mentorer och arbetslag, sammanställning och dialog med rektor angående 
detta samt två gånger per år en dialog angående skolans resultat mellan 
utvecklingsstrateg och rektor. Som stöd för dialogen ska ett standardiserat 
frågeformulär arbetas fram. Tanken är även att skolorna framdeles ska lämna in en 
skriftlig redovisning av uppnådda resultat. 

Sedan en tid tillbaka sker även en årlig redovisning till nämnden där cheferna ges 
möjlighet att presentera verksamheten och dess resultat. Detta har enligt uppgift 
hittills genomförts två gånger. 

2.3.2.1. Uppföljning av rektor på skolnivå 
Enligt intervjuerna uppfattas rutinen för att upptäcka och vidta åtgärder för elever 
med behov av särskilt stöd vara tydlig och tillämpad. Bra stöd finns att hämta på 
kommunens intranät i form av anvisningar och blanketter. Rutinen är att ett 
elevärende tas upp på ett elevhälsoteam-möte där beslut om kartläggning tas. När 
denna är genomförd beslutar rektor om ett åtgärdsprogram ska upprättas eller ej. 
Uppföljning görs efter en tid av åtgärdsprogrammets effekter och nytt beslut tas om 
eventuella fortsatta åtgärder. 

Omorganisationen av elevhälsan har enligt intervjuerna inneburit att rektorerna har 
en närmare och enklare kontakt med elevhälsans personal. 

När det gäller arbetet med ökad skolnärvaro ska mentorerna uppmärksamma och 
meddela rektor och elevhälsa om en elevs frånvaro är oroande. Insatser görs då 
oftast av kurator eller mentor. 

2.3.2.2. Samverkan med socialtjänsten 
Om det finns misstanke om att ett barn eller ungdom upp till 18 år far illa och 
behöver hjälp är all personal som arbetar med barn enligt socialtjänstlagen skyldiga 
att göra en orosanmälan till socialtjänsten. 
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Enligt uppgift görs orosanmälningar från skolan till socialtjänsten endast i 
begränsad utsträckning. Totalt inkom 244 anmälningar till socialtjänsten varav 118 
från förskola/skolan. Det går dock inte av statistiken att urskilja hur många som 
kommer från Gnesta kommun. Den upplevda obenägenheten att anmäla kan ha 
flera orsaker men uppges bl a bero på att det kan finnas en rädsla för föräldrarnas 
reaktion och att därigenom förstöra en relation med dem. Det uppges också att det 
finns brister i kunskapen om hur en anmälan görs. En utbildning genomförs för att 
komma tillrätta med detta. 

Av intervjuerna framgår även att samarbete och samverkan mellan skola och 
socialtjänst inte alltid fungerat tillfredsställande vilket kan hämma benägenheten 
att anmäla. För att generellt förbättra rutiner och samarbete/samverkan mellan 
skola och socialtjänst har ett projekt startats. Målet är att åstadkomma en 
fungerande samverkan mellan förskolans/skolans ansvar och uppdrag och 
socialtjänstens ansvar och uppdrag för åldersgruppen 1-21 år. Projektet ska vara 
klart i augusti/september innevarande år. 

2.3.3. Bedömning 
Granskningen visar att det i Gnesta kommun i allt väsentligt finns tydliga riktlinjer 
och rutinbeskrivningar för att utreda och uppmärksamma barn i behov av särskilt 
stöd. Det finns tydliga mallar och ansvar och roller i arbetet framgår. Vår 
bedömning utifrån intervjuerna är att även tillämpningen av riktlinjer och rutiner 
fungerar tillfredsställande. 

Den uppföljning som görs av nämnden och redovisas i årsredovisningen bedömer vi 
inte vara helt ändamålsenlig. Uppföljningen är omfattande och informativ men 
behöver utvecklas så att måluppfyllelsen kan bedömas. Detta förutsätter att 
nämnden formulerar mätbara mål. 

Vi bedömer vidare att den uppföljning som görs av rektor och bildar underlag för 
samlad analys och rapportering av verksamhetens resultat är ändamålsenlig. 

När det gäller det systematiska kvalitetsarbetet håller rutiner för detta på att 
etableras. Dokumentation av systemet saknas och behöver arbetas fram. 

Av granskningen framgår att antalet hemmasittare enligt uppgift uppgår till mellan 
fem och tio barn/elever. För att motivera dessa elever till närvaro i skolan krävs ofta 
insatser av flera aktörer så som socialtjänst och BUP (barn- och 
ungdomspsykiatrin). Vi noterar att samarbete och samverkan med socialtjänsten 
inte alltid har varit välfungerande men att utvecklingsinsatser pågår för att förbättra 
detta. 

2.4. Resursfördelnin.g och organisation for att 
tillgodose barn/elevers rätt till särskilt stöd 
är ändamålsenliga. 

2.4.1. Iakttagelser 
Gnesta kommun fördelar bidrag till förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, 
fritidshem, grundskola och grundsärskola i form av barn- och elevpeng. Det innebär 
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2018  
28 259 kr/elev 
42  777 kr/elev 
50 090 kr/elev 

att verksamheterna får ersättning per barn/elev som är inskrivet i respektive 
verksamhet. 

Sammanställningen nedan visar beloppen för de senaste två åren. 

2017 
28 2591Kr/elev 
42 777 kr/elev  
49 096 

Grundskola 
Förskoleklass 
Åk 1-6  
Åk 7-9  

Beloppen ska täcka kostnader för undervisning, läromedel, elevhälsa och måltider. 

Kostnader för utredning av elevers eventuella behov av stöd och upprättande av 
åtgärdsprogram liksom kostnader för stöd i form av extra undervisning, 
undervisning i särskild grupp och/eller andra åtgärder som syftar till att hjälpa 
elever nå målen ingår i beloppen ovan, d y s grundbeloppet. Det innebär att 
skolorna inom ramen för sina normala resurser ska kunna ge stöd till de allra flesta 
elever. 

En skola kan dock ansöka om tilläggsbelopp/verksamhetsstöd för elever som har 
omfattande behov av särskilt stöd och där de stödinsatser som skolan sätter in är 
extraordinära. För att behovet ska anses som omfattande och stödåtgärderna som 
extraordinära krävs att stödbehoven och de insatta stödinsatserna är frekventa och 
kontinuerliga. Av riktlinjerna för tilläggsbelopp/verksamhetsstöd framgår att det 
endast är elever vars behov är noggrant kartlagda av verksamheten, samt vid behov 
även av specialistnivå (t ex sjukvård) som kan komma ifråga för 
tilläggsbelopp/verksamhetsstöd. 

Ansökan görs på särskild blankett tillsammans med underlag i form av utredning 
och annat relevant material. Ansökan görs för ett läsår i taget. Beslut fattas av 
förvaltningschefen. 

I riktlinjerna definieras fem olika behovsgrupper där grad av svårigheter beskrivs 
och vad som kännetecknar dessa, samt om tilläggsbelopp/verksamhetsstöd betalas 
ut eller inte. Även beloppen på det eventuella stödet framgår. Av de fem 
behovsgrupperna utgår tilläggsbelopp/verksamhetsstöd för tre. Enligt uppgift från 
intervjuerna så inkommer ca 120 ansökningar per ansökningstillfälle vilket 
betecknas som mycket. Det innebär att det endast är en liten andel som beviljas 
stöd. 

2.4.2. Bedömning 
Vår bedömning är att nämnden genom resurstilldelning i huvudsak säkerställer att 
rektor har resurser för barn i behov av särskilt stöd. Merparten av stödet ska ges 
inom ramen för skolpengen och intrycket från intervjuerna är att de resurser som 
ställs till förfogande inom ramen för skolpengen ger rektor möjlighet att 
dimensionera resurser till insatser så att förutsättningar skapas för elever med 
behov av särskilt stöd att nå målen. 
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Vi uppfattar att rutinerna för ansökan och beslut om tilläggsbelopp är 
välfungerande men att resurstilldelningen inte uppfattas vara i nivå med det 
upplevda behovet. 

2.5. Barn- och utbildningsnämnden kan på ett 
tillförlitligt sättfölja arbetet per enhet och 
över tid. 

2.5.1. Iakttagelser 
Tabellen nedan visar en sammanställning över den rapportering som gjorts under 
år 2017 och fram till och med mars 2018 och som har koppling till elevernas resultat 
och elever som är i behov av särskilt stöd. 

Tidpunkt Ärende Beslut 
Mars 2017 ;  sredovisning 2016 Godkänns 
Maj Förvaltningschefen informerar om 

skolnärvaro 
Information 

Juni Riktlinjer elevpeng grundsärskolan 
Riktlinjer tilläggsbelopp 
Barn- och elevpeng 

Antas 
Antas 
Godkänns 

Juni Förvaltningschefen informerar om 
likabehandling och skolnärvaro samt 
betygsresultat vt 2017 åk 9 

Information 

December Framtidsplan 2018-2020 
Barn- och elevpeng 2018 

Godkänns 
Godkänns 

Mars 2018 Årsredovisning 2017 Godkänns 

Sammanställning visar att nämnden får viss information om verksamheten, främst i 
samband med att nämnden hanterar årsredovisningen. 

2.5.2. Bedömning 
Vår bedömning är att nämnden har begränsade möjligheter att följa arbetet 
avseende elever med behov av särskilt stöd och resultatet av detta arbete. Nämnden 
får vid några tillfållen information om resultat- och kunskapsutveckling men av 
protokollen framgår ingen uppföljning och redovisning som direkt kan kopplas till 
resultat och effekter av arbetet med elever i behov av särskilt stöd. 

Årsredovisningen är dock omfattande och informativ och innehåller en rad 
uppgifter om kunskapsnivåer, kunskapsutveckling, trivsel m m. Redovisningen 
behöver dock utvecklas så att måluppfyllelsen kan bedömas, vilket förutsätter att 
nämnden formulerar uppföljningsbara och mätbara mål. 
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3. Svar på revisionsfrågan och 
rekommenderade åtgärder 

3.1. Revisionsfrågan 
Granskningen ska ge svar på om barn- och utbildningsnämnden genom styrning 
och uppföljning säkerställer att skolorna arbetar på ett ändamålsenligt sätt 
avseende barn/elever i behov av särskilt stöd. 

Som underlag för att besvara frågan har följande kontrollmål formulerats: 

• Det finns ändamålsenliga riktlinjer/rutiner/ansvarsfördelning för att 
uppmärksamma om en elev behöver särskilt stöd, utreda elevens behov, 
besluta samt utarbeta ett program med åtgärder som genomförs, följs upp 
och utvärderas. 

• Arbetet med elevers rätt till särskilt stöd följs upp och utvärderas av rektor. 

• Resursfördelning och organisation för att tillgodose barn/elevers rätt till 
särskilt stöd är ändamålsenliga. 

• Barn- och utbildningsnämnden kan på ett tillförlitligt sätt följa arbetet per 
enhet och över tid. 

Utifrån de kontrollmål som formulerats är vår samlade bedömning och svar på 
revisionsfrågan att nämnden genom styrning och ledning i allt väsentligt 
säkerställer att skolorna arbetar på ett ändamålsenligt sätt avseende barn/elever 
med behov av särskilt stöd. 

3.2. Rekommenderade åtgärder 
Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi barn- och utbildningsnämnden 
följande: 

• Utveckla uppföljningen och redovisningen så att måluppfyllelsen kan 
bedömas. Detta förutsätter att nämnden formulerar mätbara mål. 

• Dokumentera rutinerna och processerna i det systematiska kvalitetsarbetet. 

• Utveckla rapporteringen till nämnden angående resultatet av arbetet med 
elever i behov av särskilt stöd. 

Juni 2018 
Gnesta kommun 13 av 14 
PwC 
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Anders Törnquist Tobias Bjöörrt 

Projektledare Uppdragsledare 
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Upprättad: 2018-10-15

Diarienummer: BOUN.2018.37

Barn- och
utbildningsnämnden

Revisionsrapport: Översiktlig granskning av nämndernas
ansvarsutövande

Förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse som

svar på revisionsrapporten "Översiktlig granskning av nämndernas

ansvarsutövande".

2. Ärendet justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning

Kommunens revisorer har genomfört en översiktlig granskning av nämndernas
ansvarsutövande. Deras sammanfattande bedömning är att Barn- och
utbildningsnämnden i allt väsentligt vidtagit tillräckliga åtgärder för att styra, följa
upp, kontrollera och rapportera tilldelat uppdrag. Nämnden har dock inte
upprättat någon internkontrollplan. Det redovisade resultatet är förenligt med
fastställda mål ur ett ekonomiskt perspektiv. Ur ett verksamhetsperspektiv saknas
målvärden, vilket försvårar uppföljningen av måluppfyllelse.

Förvaltningens synpunkter

Med anledning av att revisorerna pekade ut avsaknaden av en internkontrollplan,
påbörjade förvaltningen omgående ett arbete med att ta fram en sådan. I juni
genomfördes en väsentlighets- och riskanalys i barn- och utbildningsnämnden för
att hitta riskområden. Därefter genomfördes en likadan analys i förvaltningens
ledningsgrupp. Utifrån dessa två gjorda väsentlighets- och riskanalyser, har
förvaltningen lyft fram tre fokusområden, utöver de tre kommunövergripande.
Nämndens egna fokusområden är: lokaler, ekonomi och styrdokument.
Kompetensförsörjning var det område som tydligast framkom i analyserna, vilket
är ett område som redan lyfts fram på den kommunövergripande nivån.
Internkontrollplanen går upp i nämnden 23 oktober 2018.

I kommande framtidsplan kommer befintlig målstruktur kompletteras med
konkreta mål för det kommande året, vilket kommer att göra bedömningen av
måluppfyllelse tydligare.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista
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Förslagen till beslut i detta ärende föranleder inte att en jämställdhetsanalys
behöver göras.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-10-15

2. Revisionsrapport

Beslutet ska skickas till

~ Barn- och utbildningsförvaltningen

~ Gnesta kommuns revisorer

Christina Thunberg Erika Isaksson

Förvaltningschef Utvecklingsstrateg
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Upprättad: 2018-10-15

Diarienummer: BOUN.2018.79

Barn- och
utbildningsnämnden

Timplan grundsärskola

Förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag

till ny timplan för grundsärskolan åk 1-6.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till ny timplan för grundsärskolans åk 1-6.

Förvaltningens synpunkter

Den 1 juli 2018 trädde en ny förordning om grundsärskolans timplan i kraft. Med
anledning av detta, har förvaltningen tagit fram ett förslag till ny timplan för
grundsärskolans åk 1-6. Den nya timplanen är stadieindelad. För de elever som
börjar åk 7-9 höstterminen 2018 ska den tidigare timplanen gälla hela
högstadietiden ut.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Förslaget till beslut i detta ärende föranleder inte att en jämställdhetsanalys
behöver göras.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse [Datum]

2. Timplan grundsärskolan åk 1-6

Beslutet ska skickas till

~ Barn- och utbildningsförvaltningen

Christina Thunberg Erika Isaksson

Förvaltningschef Utvecklingsstrateg



Timplan 

Gäller elever som börjar grundsärskolan år 1-6 från läsåret 2018/2019 

Ämnen År 1 År 2 År 3 Tot tim Timplan År 4  År 5 År 6 Tot tim Timplan 
BD 30 30 40 59 60 40 40 50 77 75 

HK 20 60 60   80 80 100 237 230 

ID 130 130 140 243 245 140 140 140 249 245 

MU 70 80 60 125 120 80 80 60 131 125 

SL 60 120 120 178 175 140 140 160 261 260 

MA 200 240 240 403 400 230 230 230 409 400 

SV/SvA 240 240 260 451 450 260 260 240 451 450 

ENG 20 20 20 36 35 20 40 40 59 55 

SO 80 120 120 190 185 120 120 140 225 220 

NO 80 80 80 142 145 120 120 180 190 190 

Teknik 20 20 40 48 45 20 40 40 59 60 

Språkval           

Elevens 
val** 

30 30 40 40 40 40 40 40 202 tom år 9 195 tom år 9 

           

Totalt min 900 1170 1220 1909 1860 1290 1330 1420 2348 2310 

Totalt 60 15 19,7 20,3   21,5 22,2 23,7   

           

 

** Ej medräknat i det totala antalet timmar för år 1-6 då timantalet sträcker sig från år 1-9 och ev behöver justeras.  
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Upprättad: 2018-10-15

Diarienummer: BOUN.2018.78

Barn- och
utbildningsnämnden

Läsårstider 2019/2020

Förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden

1. Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till läsårstider för

läsåret 2019/2020.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på läsårstider för
läsåret 2019/2020.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Förslaget till beslut i detta ärende föranleder inte att en jämställdhetsanalys
behöver göras.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse [Datum]

2. Läsårstider 2019/2020

Beslutet ska skickas till

~ Barn- och utbildningsförvaltningen

Christina Thunberg Erika Isaksson

Förvaltningschef Utvecklingsstrateg
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Läsårstider 2019/2020 

 

Höstterminen 2019 20 augusti-20 december (83 dagar) 

20 augusti   tisdag  Läsårsstart hel skoldag 

25 september  onsdag  Studiedag (vecka 39) 

28-30 oktober  måndag-onsdag Studiedagar (vecka 44) 

31 oktober-1 november  torsdag-fredag Lov (vecka 44) 

20 december  fredag  Terminens sista dag 

 

Vårterminen 2020 9 januari-10 juni (95 dagar) 

9 januari   torsdag  Terminsstart hel skoldag 

17-21 februari  måndag-fredag Sportlov (vecka 8) 

6-9 april   måndag-torsdag Påsklov (vecka 15) 

22 maj   fredag  Lov 

10 juni   onsdag  Skolavslutning 

 

Gnesta kommun följer växelvis sportlov för Södermanlands län (Nyköping) och 

Stockholms län (Södertälje). Jämna år vecka 8 och udda år vecka 9. Gnesta 

kommun följer samma modell för påsklovet. 

1 studiedag är ännu inte utlagd. Avvaktar datum för nationella prov. Eleverna är 

ledig denna studiedag. 

Elevdagar: 

Höstterminen 190820-191220 

Vårtermin  200109-200610 

Totalt  178 dagar (83 dagar + 95 dagar) 

Totalt under läsåret 2019/2020 

178 elevarbetsdagar (ht 83 dagar + vt 95 dagar) 

mailto:gnesta.kommun@gnesta.se
http://www.gnesta.se/
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12 lovdagar (ht 2 dagar + vt 10 dagar) 

194 lärararbetsdagar (A-dagar), inkl 16 kompetensutvecklings-/studiedagar (ht 93 

dagar + vt 101 dagar) 

Övrigt 

Helgdagar är 10 april (långfredag), 13 april (annandag påsk), 1 maj, 21 maj (Kristi 

himmelfärdsdag) 

 

 

 

 

mailto:gnesta.kommun@gnesta.se
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Upprättad: 2018-10-01

Diarienummer: BOUN.2018.73

Barn- och
utbildningsnämnden

Sammanträdestider 2019

Förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden

1. Barn- och utbildningsnämnden sammanträder följande datum under

2019:

Nämndsammanträden Presidium (kl. 09.00)

12 februari 30 januari

19 mars 6 mars

21 maj 8 maj

18 juni 5 juni

3 september 21 augusti

1 oktober 18 september

12 november 30 oktober

2. Sammanträdena äger rum klockan 16.00 i lokalen Frösjön/

Lockvattnet, kommunhuset, Elektron, Västra Storgatan 15, Gnesta,

om inget annat beslutats.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för
barn- och utbildningsnämndens sammanträden för år 2019. Förslaget bygger på
en gemensam grundstruktur för alla nämnder. I 2019 års sammanträdesplan för
barn- och utbildningsnämnden är det sju inplanerade sammanträden, vilket är en
utökning med ett sammanträde jämfört med tidigare år. Tider för presidiets
möten läggs in utifrån beslutade datum för barn- och utbildningsnämndens
sammanträdestider.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklistan för jämställdhet bedöms ej vara tillämplig i ärendet p.g.a. att det är
svårt att bedöma huruvida sammanträdestiderna har en positiv/negativ eller ingen
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inverkan för våra förtroendevalda och hur detta ärende kan påverka de
kommunala jämställdhetsmålen.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-10-01

Beslutet ska skickas till

~ Kanslienheten

~ Hemsidan

Christina Thunberg Marie Solter

Förvaltningschef Nämndsekreterare



Barn- och utbildningsförvaltningen ÄRENDEBLAD

Upprättad:
Diarienummer:

2018-10-15
BOUN.2018.2

Barn- och
utbildningsnämnden

Redovisning av delegationsbeslut

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman
enligt av barn- och utbildningsnämndens antagen delegationsordning (antaget
2018-03-01). Dessa beslut skall redovisas till barn- och utbildningsnämnden.
Redovisningen innebär inte att barn- och utbildningsnämnden får ompröva
eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det barn- och
utbildningsnämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbesluten i sin helhet finns tillgängliga hos barn- och
utbildningsförvaltningen. Tiden för överklagande av beslut som fattats med
stöd av delegationen börjar löpa fr.o.m att barn- och utbildningsnämndens
protokoll justerats och anslagsbevis är uppsatt på kommunens digitala
anslagstavla. Detta gäller dock inte myndighetsärenden där tiden börjar löpa
från det datum då sökanden fått del av besluten.

Från och med maj 2013 innehåller inte redovisningen av delegationsbeslut
uppgifter om vem som initierat respektive delegationsbeslut. Eftersom uppgift
om initierare (namn och adress) kan omfattas av sekretess i vissa ärenden och
då personer med skyddad identitet inte ska röjas, har dessa uppgifter tagits
bort.  

~ Förteckning över delegationsbeslut 2018-05-15 – 2018-10-15



RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTBarn- och utbildningsförvaltningen

Beslutsperiod:

Ärende: BOUN.2018.80

Avtal

Hyresavtal Advania Finance AB

Beslutsdatum:

Beslut: Hyresavtal

Ärende: BOUN.2018.72

Gymnasieskola

Inackorderingsbidrag 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-09-11
Beslut: Inackorderingsbidrag,  beviljat

Ärende: BOUN.2018.72

Gymnasieskola

Inackorderingsbidrag 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-09-18
Beslut: Inackorderingsbidrag,  avslag

Ärende: BOUN.2018.72

Gymnasieskola

Inackorderingsbidrag 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-09-11
Beslut: Inackorderingsbidrag,  beviljat

Ärende: BOUN.2018.72

Gymnasieskola

Inackorderingsbidrag 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-09-20
Beslut: Inackorderingsbidrag,  beviljad

2018-10-15 16:16:17 Sida 1 av 21
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Beslutsperiod:

Ärende: BOUN.2018.72

Gymnasieskola

Inackorderingsbidrag 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-09-11
Beslut: Resebidrag,  beviljat

Ärende: BOUN.2018.72

Gymnasieskola

Inackorderingsbidrag 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-09-11
Beslut: Resebidrag,  beviljat

Ärende: BOUN.2018.72

Gymnasieskola

Inackorderingsbidrag 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-09-11
Beslut: Inackorderingsbidrag,  beviljat

Ärende: BOUN.2018.72

Gymnasieskola

Inackorderingsbidrag 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-09-13
Beslut: Inackorderingsbidrag,  avslag

Ärende: BOUN.2018.72

Gymnasieskola

Inackorderingsbidrag 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-09-11
Beslut: Inackorderingsbidrag,  beviljat

2018-10-15 16:16:17 Sida 2 av 21
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DELEGATIONSBESLUTBarn- och utbildningsförvaltningen

Beslutsperiod:

Ärende: BOUN.2018.72

Gymnasieskola

Inackorderingsbidrag 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-09-11
Beslut: Inackorderingsbidrag,  beviljat

Ärende: BOUN.2018.72

Gymnasieskola

Inackorderingsbidrag 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-09-11
Beslut: Inackorderingsbidrag,  beviljad

Ärende: BOUN.2018.72

Gymnasieskola

Inackorderingsbidrag 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-09-11
Beslut: Inackorderingsbidrag,  beviljat

Ärende: BOUN.2018.72

Gymnasieskola

Inackorderingsbidrag 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-09-11
Beslut: Inackorderingsbidrag,  beviljat

Ärende: BOUN.2018.72

Gymnasieskola

Inackorderingsbidrag 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-09-14
Beslut: Inackorderingsbidrag,  beviljat

2018-10-15 16:16:17 Sida 3 av 21
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DELEGATIONSBESLUTBarn- och utbildningsförvaltningen

Beslutsperiod:

Ärende: BOUN.2018.71

Gymnasieskola

Resebidrag 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-10-01
Beslut: Resebidrag,  beviljad

Ärende: BOUN.2018.71

Gymnasieskola

Resebidrag 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-09-13
Beslut: Anslutningsresor,  beviljad

Ärende: BOUN.2018.71

Gymnasieskola

Resebidrag 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-09-13
Beslut: Resebidrag,  beviljad

Ärende: BOUN.2018.71

Gymnasieskola

Resebidrag 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-09-13
Beslut: Resebirdrag,  beviljad

Ärende: BOUN.2018.71

Gymnasieskola

Resebidrag 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-10-01
Beslut: Anslutningsresor,  avslag
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DELEGATIONSBESLUTBarn- och utbildningsförvaltningen

Beslutsperiod:

Ärende: BOUN.2018.71

Gymnasieskola

Resebidrag 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-09-10
Beslut: Beslut  Beviljad

Ärende: BOUN.2018.71

Gymnasieskola

Resebidrag 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-09-13
Beslut: Anslutningsresor,  beviljad

Ärende: BOUN.2018.70

Partiväsendet

Inställd nämnd

Beslutsdatum: 2018-08-29
Beslut: Delegationsbeslut inställd nämnd - Ordförande

Ärende: BOUN.2018.65

Grundskola

Ansökan om uppskjuten skolplikt

Beslutsdatum: 2018-08-21
Beslut: Beslut: uppskjuten skolplikt beviljad

Ärende: BOUN.2018.55

Grundskola

Tilläggsbelopp skolor läsåret 2018/19

Beslutsdatum: 2018-06-19
Beslut: Avslag Gnesta Waldorfskola ML

2018-10-15 16:16:17 Sida 5 av 21



RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTBarn- och utbildningsförvaltningen

Beslutsperiod:

Ärende: BOUN.2018.55

Grundskola

Tilläggsbelopp skolor läsåret 2018/19

Beslutsdatum: 2018-06-19
Beslut: Beviljad Gnesta Waldorfskola JT

Ärende: BOUN.2018.55

Grundskola

Tilläggsbelopp skolor läsåret 2018/19

Beslutsdatum: 2018-06-19
Beslut: Avslag Gnesta Waldorfskola TLP

Ärende: BOUN.2018.55

Grundskola

Tilläggsbelopp skolor läsåret 2018/19

Beslutsdatum: 2018-06-19
Beslut: Beviljad Gnesta Waldorfskola NH

Ärende: BOUN.2018.55

Grundskola

Tilläggsbelopp skolor läsåret 2018/19

Beslutsdatum: 2018-06-19
Beslut: Beviljad Gnesta Waldorfskola TL

Ärende: BOUN.2018.55

Grundskola

Tilläggsbelopp skolor läsåret 2018/19

Beslutsdatum: 2018-06-19
Beslut: Beviljad Gnesta Waldorfskola AE

2018-10-15 16:16:17 Sida 6 av 21
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DELEGATIONSBESLUTBarn- och utbildningsförvaltningen

Beslutsperiod:

Ärende: BOUN.2018.55

Grundskola

Tilläggsbelopp skolor läsåret 2018/19

Beslutsdatum: 2018-06-19
Beslut: Beviljad Gnesta Waldorfskola PA

Ärende: BOUN.2018.55

Grundskola

Tilläggsbelopp skolor läsåret 2018/19

Beslutsdatum: 2018-06-19
Beslut: Avslag Gnesta Waldorfskola VE

Ärende: BOUN.2018.55

Grundskola

Tilläggsbelopp skolor läsåret 2018/19

Beslutsdatum: 2018-06-19
Beslut: Avslag Gnesta Waldorfskola OK

Ärende: BOUN.2018.54

Barnomsorg

Tilläggsbelopp förskolor läsåret 2018/19

Beslutsdatum: 2018-06-19
Beslut: Beviljad Fsk Grinden OR

Ärende: BOUN.2018.54

Barnomsorg

Tilläggsbelopp förskolor läsåret 2018/19

Beslutsdatum: 2018-08-10
Beslut: Beviljad Stjärnflocka LSH
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DELEGATIONSBESLUTBarn- och utbildningsförvaltningen

Beslutsperiod:

Ärende: BOUN.2018.54

Barnomsorg

Tilläggsbelopp förskolor läsåret 2018/19

Beslutsdatum: 2018-06-19
Beslut: Beviljad Videungarna LA

Ärende: BOUN.2018.54

Barnomsorg

Tilläggsbelopp förskolor läsåret 2018/19

Beslutsdatum: 2018-06-19
Beslut: Avslag Stjärnflocka CK

Ärende: BOUN.2018.51

Grundskola

Timplan åk 1-6

Beslutsdatum: 2018-08-09
Beslut: Beslut om timplan åk 1-6 fr.o.m. HT18

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-07-24
Beslut: Skolskjutsbeslut  växelvis boende

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-07-18
Beslut: Beslut om skolskjuts,  beviljaf, särskilda skäl
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RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTBarn- och utbildningsförvaltningen

Beslutsperiod:

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-06-26
Beslut: Beslut om skolskjuts,  annan kommun, växelvis boende. Avslag

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-06-11
Beslut: Beslut om skolskjuts,  taxi fritids Regnbågen, särskilda skäl. Beviljad

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-06-13
Beslut: Beslut om skolskjuts,  gymnasiesär- folkbokföringsadress. Beviljad

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-07-18
Beslut: Beslut om skolskjuts 

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-06-07
Beslut: Beslut om skolskjuts,  adress annan kommun. Avslag
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RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTBarn- och utbildningsförvaltningen

Beslutsperiod:

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-09-20
Beslut: Skolskjutsbeslut,  särskilda skäl, beviljad

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-06-19
Beslut: Beslut om skolskjuts,  osäker väg. Beviljad

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-09-05
Beslut: Skolskjutsbeslut,  beviljad, växelvis boende

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-06-19
Beslut: Beslut om skolskjuts,  osäker väg. Beviljad

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-06-07
Beslut: Beslut om skolskjuts,  adress annan kommun. Avslag
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RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTBarn- och utbildningsförvaltningen

Beslutsperiod:

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-08-10
Beslut: Skolskjutsbeslut,  beviljad, avstånd

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-06-13
Beslut: Beslut om skolskjuts,  gymnasiesär, växelvis boende. Beviljad

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-06-26
Beslut: Beslut om skolskjuts,  annan kommun, växelvis boende. Avslag

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-08-22
Beslut: Skolskjutsbeslut,  beviljad, särskilda skäl

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-08-22
Beslut: Skolskjutsbeslut,  beviljad, särskilda skäl
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RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTBarn- och utbildningsförvaltningen

Beslutsperiod:

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-08-30
Beslut: Skolskjutsbeslut,  beviljad, växelvis boende

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-07-18
Beslut: Beslut om skolskjuts,  grundsär, beviljad

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-08-30
Beslut: Skolskjutsbeslut,  beviljad särskilda skäl

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-08-30
Beslut: Skolskjutsbeslut, beviljad, växelvis boende

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-06-07
Beslut: Beslut om skolskjuts,  adress annan kommun. Avslag
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RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTBarn- och utbildningsförvaltningen

Beslutsperiod:

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-06-13
Beslut: Beslut om skolskjuts,  särskilda skäl. Beviljad

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-09-18
Beslut: Skolskjutsbeslut,  beviljad, växelvis boende

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-06-13
Beslut: Beslut om skolskjuts,  gymnasiesär.

Beviljad

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-06-19
Beslut: Beslut om skolskjuts,  osäker väg. Beviljad

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-06-29
Beslut: Beslut om skolskjuts,  Waldorf, särskilda skäl. Beviljad
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RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTBarn- och utbildningsförvaltningen

Beslutsperiod:

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-06-19
Beslut: Beslut om skolskjuts,  särskilda skäl. Beviljad

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-09-18
Beslut: Skolskjutsbeslut,  beviljad, växelvis boende

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-08-30
Beslut: Skolskjutsbeslut,  beviljad, särskilda skäl

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-06-15
Beslut: Beslut om skolskjuts, växelvis boende, grundskola. Beviljad

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-06-07
Beslut: Beslut om skolskjuts,  adress annan kommun. Avslag
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RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTBarn- och utbildningsförvaltningen

Beslutsperiod:

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-08-27
Beslut: Skolskjutsbeslut,  beviljad, särskilda skäl

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-07-18
Beslut: Beslut om skolskjuts,  beviljad, särskilda skäl

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-06-13
Beslut: Beslut om skolskjuts,  gymnasiesär. Beviljad

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-06-11
Beslut: Beslut om skolskjuts,  adress annan kommun, Avslag

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-06-13
Beslut: Beslut om skolskjuts,  gymnasiesär. Beviljad
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RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTBarn- och utbildningsförvaltningen

Beslutsperiod:

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-07-27
Beslut: Skolskjutsbeslut,  beviljad, växelvis boende

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-07-18
Beslut: Beslut om skolskjuts,  beviljad, särskilda skäl

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-09-04
Beslut: Skolskjutsbeslut,  beviljad, växelvis boende

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-06-13
Beslut: Beslut om skolskjuts, särgymn. Beviljad

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-06-19
Beslut: Beslut om skolskjuts, särskilda skäl. Beviljad
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DELEGATIONSBESLUTBarn- och utbildningsförvaltningen

Beslutsperiod:

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-08-23
Beslut: Skolskjutsbeslut,  beviljad, särskilda skäl

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-07-27
Beslut: Skolskjutsbeslut,  beviljad växelvis boende

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-08-30
Beslut: SKolskjutsbeslut,  beviljad, växelvis boende

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-06-11
Beslut: Beslut om skolskjuts,  ej skola nära hemmet. Avslag

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-07-18
Beslut: Skolskjutsbeslut, beviljad särskilda skäl
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RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTBarn- och utbildningsförvaltningen

Beslutsperiod:

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-08-30
Beslut: Skolskjutsbeslut  beviljad, växelvis boende

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-06-07
Beslut: Beslut om skolskjuts,  adress annan kommun. Avslag

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-08-23
Beslut: Skolskjutsbeslut  beviljad, särskilda skäl

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-09-05
Beslut: Skolskjutsbeslut, beviljad, växelvis boende

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-07-18
Beslut: Beslut om skolskjuts 
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RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTBarn- och utbildningsförvaltningen

Beslutsperiod:

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-06-13
Beslut: Beslut om skolskjuts,  grundsär. Beviljad

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-08-10
Beslut: Skolskjutsbeslut  beviljad, gymnasiesärskola

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-06-11
Beslut: Beslut om skolskjuts, särskilda skäl. Beviljad

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-08-24
Beslut: Skolskjutsbeslut beviljad

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-08-24
Beslut: Skolskjutsbeslut  beviljad, särskilda skäl
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RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTBarn- och utbildningsförvaltningen

Beslutsperiod:

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-07-18
Beslut: Beslut om skolskjuts,  grundsär. Beviljad

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-08-30
Beslut: Skolskjutsbeslut,  beviljad, växelvis boende

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-09-07
Beslut: Skolskjutsbeslut,  beviljad, särskilda skäl

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-06-07
Beslut: Beslut om skolskjuts, adress annan kommun. Avslag

Ärende: BOUN.2018.47

Grundskola

Beslut om skolskjuts läsåret 2018/2019

Beslutsdatum: 2018-06-13
Beslut: Beslut om skolskjuts,  gymnasiesär. Beviljad.
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DELEGATIONSBESLUTBarn- och utbildningsförvaltningen

Beslutsperiod:

Ärende: BOUN.2018.31

Grundskola

Placering i förskoleklass HT 2018

Beslutsdatum: 2018-06-25
Beslut: Beslut 

Ärende: BOUN.2017.74

Barnomsorg

Tilläggsbelopp förskolor läsåret 2017/2018

Beslutsdatum: 2018-05-18
Beslut: Beslut om tilläggsbelopp, Beviljad

Ärende: BOUN.2017.74

Barnomsorg

Tilläggsbelopp förskolor läsåret 2017/2018

Beslutsdatum: 2018-05-18
Beslut: Beslut om tilläggsbelopp, Beviljad
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