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Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2022-05-23
Plats och tid:
Kallade:
Underrättade:
Vid förhinder:
Information:

Storskär/Norrskär, kl. 18:00
Ledamöter
Ersättare
Meddela ersättare och nämndens sekreterare, johanna.frunck@vaxholm.se.
Ärendena har delats in i A- och B-ärenden. Detta innebär att de ärenden som
är markerade med A inte kommer att föredras och att de ärenden som är
markerade med B kommer att föredras under sammanträdet. Vid frågor om
A-ärenden, kontakta gärna förvaltningen innan sammanträdet.
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Resultat Modellkommuner och Modellregioner – utvecklingsarbete
för jämställd välfärd
Förslag till beslut
-

Informationen angående resultatrapport noteras till protokollet
Noteras till protokollet att nämnden tagit del av film om jämställt bemötandet

Sammanfattning
Modellkommuner bygger på ett koncept av Sveriges kommuner och regioner - för ömsesidigt lärande
och utbyte av erfarenheter (benchmarking, BM) som pågår under drygt ett och ett halvt års tid med
fokus på jämställdhetsintegrering. Syftet med satsningen är att säkerställa jämställda välfärdstjänster
med ett förväntat resultat på bland annat; konkreta förbättringar i verksamhetens styrning och ledning,
könsuppdelad statistik med tillhörande analys samt ett eller ett par utvecklingsområden där ett nytt
eller ändrat arbetssätt genomförts inom någon verksamhet.
Under projekttiden har kommunen:
• genomfört konkreta förbättringar i verksamhetens system för styrning och ledning
• implementerat indikatorer för att följa upp verksamhetens utfall för olika grupper av kvinnor
och män, flickor och pojkar
• har prövat ett nytt eller ändrat arbetssätt inom flera kärnverksamheter

Bakgrund
Deltagare i Modellkonceptet jämställdhetsintegrerar sina system och processer för ledning och styrning.
Tillvägagångssättet för förbättringsarbetet ska senare kunna systematiseras och överföras till andra
kommuner eller regioner.
Modellen bygger på beprövade framgångsfaktorer för hållbart förbättringsarbete, bland annat att
personer från olika organisatoriska nivåer som har mandat att fatta beslut om och sätta i gång ett
förbättringsarbete behöver delta. Ansvariga politiker, höga chefer och nyckelpersoner med ansvar för
genomförandet av förbättringsåtgärder har därför deltagit under arbetets gång.
Konceptet bygger på att jämställdhet är en kvalitetsfaktor och arbetssättet är hämtat från det
systematiska kvalitetsarbetet. Deltagarna jämför arbetssätt och utbyter konkreta exempel genom
benchmarking. Fokus är på systematiskt lärande som tas tillvara i respektive organisation genom att
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förbättringsarbeten implementeras, sprids och följs upp på hemmaplan i kommunens ordinarie styr- och
ledningssystem. Deltagarna går igenom ett strukturerat koncept där SKR bidrar med uppstartsträff,
regelbundna träffar för nyckelpersoner/strateger, processtöd samt ett metodmaterial som består av
verktyg, mallar och checklistor på SKR:s hemsida. Vaxholms stad har varit lärandegrupp med kommunen
Kramfors och mentorskommun Örnsköldsvik. Den andra lärandegruppen bestod av modellkommunerna
Karlstad och Karlskrona med mentorskommun Kalmar.
Det övergripande syftet med deltagandet i modellkommuner är att säkerställa likvärdig och bra
verksamhet för olika grupper av kvinnor, män, flickor och pojkar.

Ärendebeskrivning
Utgångsläget i Vaxholm var att det saknades direktiv, mål och indikatorer i mål och budget, det saknades
övergripande styrdokument som integrerade jämställdhetsperspektivet, och en struktur för hur arbetet
skulle följas upp. Det saknades även ett utpekat ansvar inom organisationen för frågorna. Styrgruppen
identifierade, i ett tidigt skede, organisationens styrkor och svagheter. Tidigt ansågs att det behövdes
mer kunskap inom området jämställdhet och även att bli bättre på att utvärdera och följa upp det vi gör.
Styrgruppen bestod av kommunalråd, kommunchef, hållbarhetschef och, under en period,
verksamhetskontroller för kommunledningskontoret. Gruppen identifierade mål, både på kort och på
lång sikt. Det övergripande målet var att Vaxholms stad ska erbjuda en jämställd offentlig service.
Mål på kort sikt
• Ökad kompetens och kunskap kring jämställdhet och analys
• Lyfta lärande exempel i organisationen - kommunikation
• Följa upp arbetet i tertialrapporter
• Redovisa könsuppdelad statistik
Mål på lång sikt
• Integrera, än mer, jämställdhet i vår styrning
• Genom analys - upptäcka och åtgärda ojämnställda förutsättningar
• Fatta jämställda beslut
Utbildningsförvaltningens prioriterade utvecklingsområden för att säkerställa en jämställd offentlig
verksamhet var:
1. Djupare analyser och uppföljningar av betyg utifrån de två ämnen som har störst differens mellan
kön
I samband med rektorernas analys av betyg i det ordinarie systematiska analysarbetet har respektive
rektor gjort en djupare analys av de två ämnen som har störst differens mellan könen och föreslagit
arbetssätt framåt. Störst skillnad i betygspoäng för årskurs 9 finns i ämnena bild (flickor 16,9, pojkar
14,8) och idrott- och hälsa (flickor 15,7 och pojkar 17,1). Skolan planerar att arbeta mer medvetet med
att stärka alla elevers tilltro till sin egen förmåga att skapa bilder. Undervisningen i idrott och hälsa är
allsidig och varierad och några tydliga "pojk- och flickaktiviteter" har inte identifierats. För att eleverna
ska få stöd och inte känna sig pressade är samarbetet med elevhälsoteamet och hemmet tätt inom
ämnet. Skolan skalar av i momenten genom att förenkla och ge tydliga instruktioner. De elever som inte
kan vara med på ordinarie bedömningstillfällen ges möjlighet att visa sina kunskaper genom videoklipp
eller skriftlig inlämning. På aggregerad nivå för årskurs 6 i de kommunala skolorna har flickorna högre
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poängsnitt än pojkarna i alla ämnen förutom matematik. I bild och slöjd har flickorna mer än 2,5 poäng
(ett helt betygssteg) högre snitt än pojkarna.
För att säkerställa bedömarkompetensen kommer skolorna göra satsningar på kompetensutveckling
inom området samt utveckla sambedömning över skolgränserna. Jämförelser kommer också göras med
ämnen där betygsskillnaden mellan könen är låg.
2. Genomföra djupintervjuer utifrån utfall på trygghetsenkäter för att förstå olikheter i utfall mellan
könen och utveckla relevanta åtgärder
Analyserna av trygghetsenkäterna visar att det i första hand är de elever som inte identifierar sig som
hon eller han som har sämre utfall på enkäterna. Djupintervjuer kommer att genomföras på
Kronängsskolan för att fånga upp elevgrupper som haft avvikande resultat på trygghetsenkäterna.
3. Utveckla en tillgänglig och inkluderande fritidsgård med syfte att attrahera fler ungdomar.
Besöksstatistiken ska följas upp utifrån ålder och kön och verksamhetens upplägg och innehåll ska
utvecklas utifrån ungdomarna behov
Besökarna på fritidsgården har visat blandat intresse för att påverka aktiviteter och inköp. Under året
har fritidsgården prövat olika metoder för att få ungdomarna delaktiga och ge möjligheter till inflytande
och påverkan på sin fritid. Från och med nästa läsår kommer utbildningar och arbete för att
ungdomarna ska få mera inflytande över fritidsgården att påbörjas. En app som möjliggör och
underlättar kommunikationen med ungdomarna är upphandlad. I appen kommer det bli enklare att föra
statistik över besöksantal, ålder och uppdelning mellan kön. Appen kommer även fungera som ett
digitalt komplement till den fysiska fritidsgården.
4. Inspirationsföreläsning kring jämställt bemötande
Samtliga av förvaltningskontorets medarbetare har sett inspirationsföreläsningen och haft efterföljande
diskussioner. Under 2022 kommer föreläsningen visas för personalen på skolorna och förskolorna.

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa
Det övergripande syftet med deltagandet i modellkommuner är att säkerställa likvärdig och bra
verksamhet för olika grupper av kvinnor, män, flickor och pojkar. Flera utredningsområden har
identifierats under projekttiden med målgruppen barn såsom psykisk ohälsa, meritvärde och jämställd
idrott.

Jämställdhetsperspektivet
Syftet med satsningen är att säkerställa att jämställdhetsperspektivet integreras i välfärdstjänster med
ett förväntat resultat på bland annat; konkreta förbättringar i verksamhetens styrning och ledning,
könsuppdelad statistik med tillhörande analys samt ett eller ett par utvecklingsområden där ett nytt
eller ändrat arbetssätt genomförts inom någon verksamhet. En nackdel med projektet är att
styrgruppen bara bestått av kvinnor.

Måluppfyllelse
Arbetet med jämställda välfärdstjänster är i linje med det globala hållbarhetsmålet Jämställdhet, våra
nationella jämställdhetspolitiska mål vilket är integrerat i kommunens hållbarhetsarbete och
Hållbarhetsstrategi 2021-2030. Arbetet bidrar till måluppfyllelse genom:
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•
•
•

Kvalitet – förbättrad samverkan och gemensam struktur för styrning och ledning inom området
Livsmiljö – en jämlikhet och jämställd offentlig service
Ekonomi – effektivt arbete och samhällsekonomiska vinster

Finansiering
Finansiering ligger inom ramärendet.

Bedömning
Sammanfattningsvis har kommunen, under relativt kort och under en tid som präglats av pandemi,
kommit en bra bit i förbättringsarbetet för jämställdhetsintegrering. Inte minst i styrning och ledning.
Detta tack vare att det finns kunskap, vilja och engagemang inom politiken och kommunledningen samt
att det finns strategisk samordning för jämställdhetsfrågorna. Arbetet stannar inte här. Kommunen har
ett antal mål på lång sikt vilka nu ligger som fortsatta utmaningar framåt för att säkerställa att den
service vi levererar invånarna är jämställd:
• Integrera, än mer, jämställdhet i vår styrning
• Genom analys - upptäcka och åtgärda ojämnställda förutsättningar
• Fatta jämställda beslut

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande Resultat Modellkommuner och Modellregioner – utvecklingsarbete för jämställd
välfärd, 2022-05-09
Resultatrapport Modellkommuner och Modellregioner – utvecklingsarbete för jämställd välfärd 202203-15, 2022-05-04

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Madeleine Larsson, kommunledningskontoret
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Förord
Vaxholm ska vara en jämställd stad, där alla oavsett kön har samma makt att forma samhället och
sina egna liv. Därför beslutade kommunstyrelsen den 10 september 2020 att Vaxholms stad ska
arbeta med strategin jämställdhetsintegrering för att säkerställa en jämställd offentlig service till
alla invånare.
Kommunens antagna Hållbarhetsstrategi 2021-2030 visar och anger riktning för hur Vaxholms stad
ska arbeta för att nå framtidens hållbara Vaxholm där jämställdhet ingår. Genom att knyta ihop de
globala målen med nationella och regionala mål samt med kommunens vision får vi fram ett lokalt
perspektiv som beskriver vad vi menar med hållbar utveckling samt vad kommunen har för
rådighet, möjlighet och ansvar för hållbarhetsarbetet. Jämställdhet ingår i strategin som ett utvalt
globalt mål och är en självklar del av det kommunala uppdraget – kommunen ska ge medborgarna
likvärdig service oavsett kön. Det är inte bara en fråga om rättigheter, utan handlar också om
kvalitet och effektivitet i verksamheten. Som politisk arena, arbetsgivare och välfärdsleverantör har
kommunen därför en viktig roll för att alla ska få lika makt, inflytande och möjligheter oavsett kön.
Det är i vardagen som jämställdhet kan förverkligas.
Sveriges kommuner och regioners projekt Modellkommuner för jämställdhetsintegrering hjälpte
kommunen att jämställdhetsintegrera övergripande mål, styrdokument och arbetsprocesser för att
kunna säkerställa likvärdig och god verksamhet. Kommunfullmäktige antog mål och budget 2021
med mål och indikatorer inom jämställdhet för att visa och ange riktning för arbetet och förväntan
på resultat. Under projekttiden har en rad olika resultat uppnåtts; konkreta förbättringar i
verksamhetens system för ledning och styrning, indikatorer för att följa upp resultat med
indelningsgrund kön och identifierade förbättringsområden inom flera kärnverksamheter.
Det här är projektets resultatrapport och är en sammanställning av Vaxholms stads syfte,
målsättningar, resultat och lärdomar av projektet modellkommuner för jämställdhetsintegrering.
Resan har börjat!
Vaxholm mars 2022

Malin Forsbrand
Kommunalråd Vaxholms stad
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1. Sammanfattning
Vaxholm stad deltar under 2020–2022 i SKR:s utvecklingsarbete Modellkoncept för jämställdhet, en
satsning som bygger på erfarenheter från Program för hållbar jämställdhet (2008–2013). Satsningen
har gjorts möjlig genom stöd från staten.
Modellkonceptet handlar om att jämställdhetsintegrera övergripande mål, styrdokument och
arbetsprocesser för att kunna säkerställa likvärdig och god verksamhet för olika grupper av kvinnor,
män, flickor och pojkar. Det kan också vara ett sätt att stärka jämställdhetsperspektivet i arbetet
med Agenda 2030. Deltagarna samarbetar med varandra i en strukturerad process för
erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande (så kallad benchmarking). De förväntade resultaten av
utvecklingsarbetet är:
•
•
•

Kommunen har genomfört konkreta förbättringar i verksamhetens system för styrning och ledning.
Kommunen har indikatorer för att följa upp verksamhetens utfall för olika grupper av kvinnor och
män, flickor och pojkar.
Kommunen har prövat ett nytt eller ändrat arbetssätt inom en kärnverksamhet.

Vaxholms stad har genomfört lärandeprocess med kommunerna Kramfors och mentorn
Örnsköldsvik. Målet för projekttiden är att närma sig det övergripande målet att erbjuda en
jämställd offentlig service. På kort sikt har det handlat om att integrera jämställdhet i styrning och
ledning, få in perspektivet när vi samlar in statistik och kunna analysera omotiverade könsskillnader
och hitta förbättringsåtgärder ute i verksamheterna. En stor del har även handlat om att öka
kunskapen och utbilda medarbetare.
I modellkonceptet har vi använt oss av en checklista för jämställdhetsintegrering med 10 punkter
där vi kontinuerligt gjort en självskattning av poäng över tid. Punkterna har inneburit allt från att
politiken har tagit beslut om att vi ska arbeta med jämställdhet till förväntningar på resultat,
könsuppdelad statistik och hållbarhet över tid. Vaxholms stad har under projekttiden klättrat från
10 till 31 poäng i SKR:s checklista vilken har varit ett uppskattat benchmarkingverktyg för att följa
förbättringsarbetet. Planen nu är att fortsätta utvecklingsarbetet, många av förutsättningarna har
kommit på plats inom styrning och ledning, nu är det dags att leverera över tid.
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2. Bakgrund
Deltagare i Modellkonceptet jämställdhetsintegrerar sina system och processer för ledning och
styrning. Tillvägagångssättet för förbättringsarbetet ska senare kunna systematiseras och överföras
till andra kommuner eller regioner.
Modellen bygger på beprövade framgångsfaktorer för hållbart förbättringsarbete, bland annat att
personer från olika organisatoriska nivåer som har mandat att fatta beslut om och sätta i gång ett
förbättringsarbete behöver delta. Ansvariga politiker, höga chefer och nyckelpersoner med ansvar
för genomförandet av förbättringsåtgärder har därför deltagit under arbetets gång.
Konceptet bygger på att jämställdhet är en kvalitetsfaktor och arbetssättet är hämtat från det
systematiska kvalitetsarbetet. Deltagarna jämför arbetssätt och utbyter konkreta exempel genom
benchmarking. Fokus är på systematiskt lärande som tas tillvara i respektive organisation genom att
förbättringsarbeten implementeras, sprids och följs upp på hemmaplan i kommunens ordinarie
styr- och ledningssystem. Deltagarna går igenom ett strukturerat koncept där SKR bidrar med
uppstartsträff, regelbundna träffar för nyckelpersoner/strateger, processtöd samt ett
metodmaterial som består av verktyg, mallar och checklistor på SKR:s hemsida. Vaxholms stad har
varit lärandegrupp med kommunen Kramfors och mentorskommun Örnsköldsvik. Den andra
lärandegruppen bestod av modellkommunerna Karlstad och Karlskrona med mentorskommun
Kalmar.
Det övergripande syftet med deltagandet i modellkommuner är att säkerställa likvärdig och bra
verksamhet för olika grupper av kvinnor, män, flickor och pojkar.

2.1 Utgångspunkt och mål
Vårt utgångsläge var att det saknades direktiv, mål och indikatorer i mål och budget, det saknades
övergripande styrdokument som integrerade jämställdhetsperspektivet, och struktur för hur
arbetet skulle följas upp. Det saknades även ett utpekat ansvar inom organisationen för frågorna.
Styrgruppen identifierade i ett tidigt skede organisationens styrkor och svagheter enligt schematisk
bild nedan. Tidigt ansågs att det behövdes mer kunskap inom området jämställdhet och även att bli
bättre på att utvärdera och följa upp det vi gör.
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Styrgruppen, som bestod av kommunalråd, kommunchef, hållbarhetschef (strateg) och
verksamhetskontroller för kommunledningskontoret, identifierade mål, både på kort och på lång
sikt. Det övergripande målet var att Vaxholms stad ska erbjuda en jämställd offentlig service.
Mål på kort sikt
• Kompetens och kunskap kring jämställdhet och analys
• Lyfta lärande exempel i organisationen - kommunikation
• Följa upp arbetet i tertialrapporter
• Redovisa könsuppdelad statistik
Mål på lång sikt
• Integrera, än mer, jämställdhet i vår styrning
• Genom analys - upptäcka och åtgärda ojämnställda förutsättningar
• Fatta jämställda beslut
• Erbjuda invånarna en jämställd service
Kommunen hade även statistik som visade på ojämställdhet. Några exempel:
• Fler kvinnor än män drabbas av fallskador
• Fler unga flickor rapporterar om oro, stress och huvudvärk
• Färre nyanlända kvinnor än män får jobb efter etableringsuppdraget
• Färre flickor än pojkar nås via stöd till idrottsföreningar
• Fler kvinnor än män känner sig otrygga när de går ut på kvällen
• Ohälsotal och sjukskrivningar, fler kvinnor än män
• Föräldraledighet och VAB är inte jämställd

2.2 Organisation av utvecklingsarbetet
Ansvaret för att säkerställa att jämställdhet är integrerat i ledning och styrning ligger i kommunen i
första hand på politiken. Då politiken beslutat om uppdraget förväntas förvaltningen leverera
resultat. Det ligger därefter på kommunledningen att säkerställa måluppfyllelse.
Jämställdhetsarbetet ingår i arbetet med Agenda 2030 under arbetet med social hållbarhet.
Hållbarhetsenheten på kommunledningskontoret ansvarar för samordning och uppföljningen av
arbetet med Agenda 2030.
Sedan 2021 redovisar samtliga nämnder statistik könsuppdelat där så är möjligt. Uppföljning av
arbetet sker kontinuerligt och redovisas i tertialrapporter, årsredovisning och
hållbarhetsredovisning.
Från kommunen har följande personer/funktioner deltagit i styrgruppen för projektet
modellkommun:
-

Malin Forsbrand, kommunalråd
Marie Wiklund, kommunchef
Madeleine Larsson, hållbarhetschef
Jennie Falk Eriksson, verksamhetskontroller (avslutade sin tjänst okt 2021)
Emma Mattsson, Hållbarhetsenheten (stand-in för Jennie)
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Utöver styrgruppen har en rad andra tjänstepersoner varit delaktiga i arbetet där kommunens
verksamhetskontrollers identifierades som nyckelpersoner redan i ett tidigt skede. Utöver den tid
som avsatts för deltagande har resurser tillsatts med koppling till kommunens deltagande i
modellkommun för:
-

Kompetensutveckling inom jämställt bemötande för medarbetare där konsult köptes in
Seminariekostnad för deltagande i SKR webbinarium kring analys

Bild 1. Målstyrningen med tydliggörande hur hållbarhetsstrategin

Bild 2. Hur hållbarhetsstrategin hänger ihop med

integreras i processen

kommunens övergripande målområden och vår
värdegrund SER.

Bild 1 och 2 illustrerar Vaxholms modell för hur mål sätts och följs upp i organisationen. Sommaren
2021 antogs Hållbarhetsstrategi 2021-2030 med det global målet jämställdhet inkluderad.
Tre övergripande målområden (Kvalitet, Livsmiljö, Ekonomi) beslutade av Kommunfullmäktige
anger ramarna för de mål som gäller för respektive nämnd. Nämndmålen är övergripande och hur
väl dessa uppnås mäts genom målvärden för en eller flera indikatorer. Verksamheten (enheterna)
planerar vad som behöver utvecklas för att nå nämndens mål och gör en verksamhetsplanering med
verksamhetsmål och insatser. Utifrån enhetens planering sätts medarbetarens individuella mål och
aktiviteter. Uppföljning sker utifrån vad som genomförts och vilket resultat som har uppnåtts på
respektive nivå. In i denna process är målet att inom projekttiden integrera jämställdhet.

3. Genomförande
3.1 Benchmarkingträffar
Benchmarkning/lärandeträffarnas innehåll, instruktioner och förberedelser fanns tydligt redovisade
på SKR’s hemsida. Dessa gicks igenom först på en strategträff där möjlighet fanns för gemensam
reflektera och diskussion tillsammans med projektets strateger i de andra deltagande kommunerna
inför kommande lärandeträff. Det här var ett viktigt inslag i projektet. Det tydliggjordes vilka
förväntningar och förberedelser som krävdes på hemmaplan innan lärandeträffen och vad som
förväntades av strategen att förbereda. Eventuella frågetecken och funderingar kunde bollas med
både SKR och mentorkommun.
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Vid samtliga lärandetillfällen har det funnits inslag av var och ens nuläge, goda exempel,
diskussioner, kritiska vänner och planeringstid. Samtliga träffar genomfördes digitalt och
modererades av vår mentorskommun Örnsköldsvik.
Teman var Ledning och styrning, Systematiskt förbättringsarbete och Följa upp och analysera
resultaten. Medskick från lärandeträffarna var att det var mycket givande att få ta del av andra
framgångsrika exempel, träffarna blev än bättre när mentorskommun vågade gå ifrån mallarna
(mindre redovisning från kommunerna, mer tid för tema och dialog) och tid för att diskutera
värdefulla tips om möjligheter men också varning för fallgropar som vi kan hamna in.
Lärandeträffarna var ett tillfälle att fånga in goda exempel på konkreta insatser som Vaxholm kunde
ta med sig hem och utföra lokalt. Ett exempel på det var arbete med jämställd bemötande bland
medarbetare och en kortfilm kring varför kommunen ska arbeta med jämställdhet.

3.2 Förbättringsarbete
Initiativet att delta i projektet Modellkommuner kom från politiken och bollades med förvaltningen.
Därefter togs beslutet inom politiken som uppdrog förvaltningen att ansöka om deltagande. En
framgång i arbetet var att politiken direkt integrerade mål och indikatorer för arbetet i mål och
budget 2021 som sedan antogs i Kommunfullmäktige.
Styrgruppen identifierade tidigt i projektet kommunens verksamhetskontrollers som
nyckelpersoner. Med denna grupp har förbättringsarbete inom jämställdhet regelbundet tagits upp
på kvalitetsmöten och ”uppdrag” från projektets styrgrupp har arbetats igenom.
Förbättringsarbete på övergripande nivå
-

Beslut för genomförande i Kommunfullmäktige.
Modellkommuner finns med i mål och budget 2021 och 2022
Kommunstyrelsen uppdrog, samtliga nämnder år 2021, att redovisa könsuppdelad statistik där så är
möjligt och år 2022 att även analysera och åtgärda eventuella omotiverade könsskillnader.
Infodragning om projektet på nämndsammanträden
Från och med år 2021 finns mål och indikatorer på nämndnivå och verksamhetsnivå inom flera
verksamheter som sedan utökas år 2022.
Presentationer och tematiska möten har skett med ledningsgrupp och verksamhetskontrollers
Kommunikation kring jämställdhet och projektet i lokaltidningar, via sociala media, hemsida och
intranät.
Basutbildning jämställdhetsintegrering har genomförts av verksamhetskontrollers, och erbjudits
andra tjänstepersoner och politiker.
Tematiska seminarium inom SKR kring kommunikation (med kommunikatör) samt kring
jämställdhetsanalys (med verksamhetskontrollers).
Kommunchef integrerar modellkommuner i ledningsgruppens mål- och resultatsamtal from 2021.
Samtliga förvaltningar har under en planeringsdag eller vid ett arbetsplatsmöte arbetat med
jämställt bemötande genom en inspirationsföreläsning och tillhörande workshop.
Erfarenhetsutbyte mellan verksamhetskontrollers med de andra deltagarna i projektet.
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Workshop med fokus på förbättringsåtgärder
I slutet av våren 2021 genomfördes en workshop med syfte att förankra projektet, ge tillfälle till
dialog, tydliggöra ansvar och förväntningar och diskutera möjligheter/förbättringsområden. Deltog
gjorde nämndsordförandena, presidierna, förvaltningschefer och verksamhetskontrollerna. Målet
var att lägga en grund för vidare arbete med jämställdhetsintegrering och förslag till utrednings/förbättringsområden inom varje verksamhet. Inför workshopen skickade strategen ut material och
specifika verksamhetsexempel som inspiration.
I mindre verksamhetsspecifika grupper diskuterades förbättringsområden, förväntningar på vad
som är rimligt att åstadkomma, uppföljning och hur framgång mäts. Att mäta och följa upp
genomförd aktivitet ansågs vara mer realistiskt än att försöka mäta effekter vilka troligtvis inte blir
synliga förrän på lång sikt.
Workshopen resulterade i en rad för verksamheterna identifierade förbättrings/utredningsområden. Nedan presenteras dem utifrån aktuell nämnd och hur långt kommunen har
kommit inom respektive område fram tom december 2021.

Kommunstyrelsen
1. Arbeta fram en checklista och ett stödmaterial för att integrera jämställdhetsperspektivet i
beslutsunderlag för att möjliggöra jämställda beslut (på sikt integrera fler horisontella perspektiv
kopplat till hållbarhetsstrategin; barnrätt, klimat, jämlikhet, trygghet osv). En arbetsgrupp har
träffats och sett över mall för tjänsteutlåtande och ett förslag på en ny mall har tagits fram. Fortsatt
arbete med genomförande och implementering under 2022
2. Jämställt bemötande (inspirationsföreläsning och workshop). Under hösten fick samtliga
förvaltningar under en planeringsdag eller arbetsplatsträff ta del av en förinspelad föreläsning med
jämställdhetskonsult Stina Haglund kring jämställt bemötande. I samband med föreläsningen
genomfördes en workshop med dialogfrågor och reflektioner kring föreläsningen. Samtliga fick
möjlighet att fylla i en utvärdering och en kort uppföljning sker under våren 2022.
3. Jämställdhetsanalys: Under året deltog verksamhetskontroller från samtliga förvaltningar på
tematiskt seminarium med SKR kring jämställdhetsanalys. Det finns mycket att efterfråga inom
området och kompetensutveckling behövs inom analys generellt. Arbetet fortskrider under 2022.
4. Fördjupningsstudie psykisk ohälsa bland pojkar och flickor: Täby, Vaxholm, Vallentuna och
Danderyd ville få en ökad förståelse kring de resultat i Stockholmsenkäten1 som handlar om psykisk
ohälsa. Även belysa vad skillnaderna mellan pojkar och flickor består i. Uppdraget syftar till att ge en
sådan ökad förståelse och innefattar både en kartläggning med datainsamling, analyser av data,
fokusgruppssamtal med unga i våra kommuner, rapportering samt förslag på hur denna ökade
förståelse ska kunna realiseras i termer av konkreta förebyggande och främjande verksamheter.
Preliminära resultat visar att det mesta talar för att den psykiska ohälsan bland flickor ökat något i
årskurs 9 i Vaxholm mellan åren 2016–2020.Framförallt när det gäller välbefinnandebesvär men
1

Regional brukarundersökning i åk 9 och år 2 på gymnasiet. Enkäten genomförs vartannat år.
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också till viss del i utagerande besvär. För pojkarna har nivåerna legat på relativt stabila nivåer
under hela perioden men med en tendens till en minskning i utagerande besvär från 2018 till 2020.
Gapet i psykisk ohälsa mellan flickor och pojkar tycks således ha ökat över tid. Vaxholm är den enda
kommunen (av de fyra deltagande) där de utagerande besvären är högre bland flickor än bland
pojkar 2020.
Analyserna av kopplingen mellan olika risk- och skyddsfaktorer och de olika måtten på psykisk
ohälsa visar att skolmiljön tycks ha störst betydelse bland flickorna vilket inte är fallet i övriga tre
kommuner. För pojkarna är föräldraskapet av störst betydelse, följt av skolmiljön. Både de
kvantitativa och kvalitativa data pekar på skolmiljöns stora betydelse. Till detta ska läggas
föräldrarnas stora betydelse (enligt de kvantitativa data) och vikten av kompisrelationer (enligt båda
datakällorna men mest tydligt enligt intervjudata). Det är kring dessa tre risk- och skyddsfaktorer
som mer förebyggande (kontextuella) insatser mot psykisk ohälsa bland ungdomar skulle vara mest
verkningsfulla. För Vaxholm som endast har en större högstadieskola i kommuner förefaller det som
synnerligen logiskt att utgå från skolan som arena på olika sätt arbete för att förebygga psykisk
ohälsa. Detta gäller både insatser som riktas mot elever eller till lärare och annan skolperson och
insatser som på olika sätt försöker nå ut till föräldrar.

Barn- och utbildningsnämnden
1. Djupare analyser och uppföljningar av betyg utifrån de två ämnen som har störst differens
mellan kön: I samband med rektorernas analys av betyg i det ordinarie systematiska analysarbetet
har respektive rektor gjort en djupare analys av de två ämnen som har störst differens mellan könen
och föreslagit arbetssätt framåt. Störst skillnad i betygspoäng för årskurs 9 finns i ämnena bild
(flickor 16,9, pojkar 14,8) och idrott- och hälsa (flickor 15,7 och pojkar 17,1). Flickorna når högre
betygspoäng än pojkarna vilket kan ha en förklaring i att flickor generellt är mer motiverade att
utveckla sina bilder på ett mer genomarbetat sätt än pojkarna. Skolan planerar att arbeta mer
medvetet med att stärka alla elevers tilltro till sin egen förmåga att skapa bilder. Undervisningen i
idrott och hälsa är allsidig och varierad och några tydliga "pojk- och flickaktiviteter" har inte
identifierats. För att eleverna ska få stöd och inte känna sig pressade är samarbetet med
elevhälsoteamet och hemmet tätt inom ämnet. Skolan skalar av i momenten genom att
förenkla och ge tydliga instruktioner. De elever som inte kan vara med på ordinarie
bedömningstillfällen ges möjlighet att visa sina kunskaper genom videoklipp eller skriftlig
inlämning.
På aggregerad nivå för årskurs 6 i de kommunala skolorna har flickorna högre poängsnitt än
pojkarna i alla ämnen förutom matematik. I bild och slöjd har flickorna mer än 2,5 poäng (ett helt
betygssteg) högre snitt än pojkarna. En förklaring till pojkarnas höga resultat i matematik kan vara
att mängden skriftlig dokumentation inte är lika stor som i exempelvis svenska. En annan tes är att
matematik oftare har ett rätt svar där ordförråd och textanalys initialt inte är lika viktiga
förutsättningar för att få en positiv start i ämnet. Inom slöjd och bild lyckades inte lärarna
tillgängliggöra undervisningen för alla elever och framför allt pojkarnas resultat påverkades
negativt.
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För att säkerställa bedömarkompetensen kommer skolorna göra satsningar på
kompetensutveckling inom området samt utveckla sambedömning över skolgränserna. Jämförelser
kommer också göras med ämnen där betygsskillnaden mellan könen är låg.
2. Genomföra djupintervjuer utifrån utfall på trygghetsenkäter för att förstå olikheter i utfall
mellan könen och utveckla relevanta åtgärder: Analyserna av trygghetsenkäterna visar att det i
första hand är de elever som inte identifierar sig som hon eller han som har sämre utfall på
enkäterna. Djupintervjuer kommer att genomföras på Kronängsskolan för att fånga upp elevgrupper
som haft avvikande resultat på trygghetsenkäterna.
3. Utveckla en tillgänglig och inkluderande fritidsgård med syfte att attrahera fler ungdomar.
Besöksstatistiken ska följas upp utifrån ålder och kön och verksamhetens upplägg och innehåll
ska utvecklas utifrån ungdomarna behov: Besökarna på fritidsgården har visat blandat intresse för
att påverka aktiviteter och inköp. Under året har fritidsgården prövat olika metoder för att få
ungdomarna delaktiga och ge möjligheter till inflytande och påverkan på sin fritid. Från och med
nästa läsår kommer utbildningar och arbete för att ungdomarna ska få mera inflytande över
fritidsgården att påbörjas.
En app som möjliggör och underlättar kommunikationen med ungdomarna är upphandlad. I appen
kommer det bli enklare att föra statistik över besöksantal, ålder och uppdelning mellan kön. Appen
kommer även fungera som ett digitalt komplement till den fysiska fritidsgården.
4.Inspirationsföreläsning kring jämställt bemötande: Samtliga av förvaltningskontorets
medarbetare har sett inspirationsföreläsningen och haft efterföljande diskussioner. Under 2022
kommer föreläsningen visas för personalen på skolorna och förskolorna.

Socialnämnden
Socialnämndens åtgärder under året har varit:
1. Uppdaterade riktlinjer våld i nära relationer och implementering av dessa.
2. Kompetensutbildningsinsatser; Heder, Samtal med barn, Utbildning våld i nära relationer för
hemtjänstpersonal och inspirationsföreläsning och workshop kring jämställt bemötande på
planeringsdag med förvaltningen.
3. Genomfört enkäter inom biståndsbedömning vid funktionshinder och ekonomiskt bistånd ur
ett jämställdhetsperspektiv. Resultatet kommer att utvärderas tillsammans med medarbetarna
under 2022.
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Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden har en indikator, NKI Bygglov, för vilken könsuppdelad statistik finns att
tillgå. Analysen baseras på utfallet från de senaste 2 åren.
Det statistiska underlaget utifrån kön är litet i Vaxholm och tidsserien är kort. Detta innebär att det
är svårt att dra några samband i analysen utan indikatorn behöver följas över längre tid för att se
utveckling och möjliggöra statistiskt underbyggda slutsatser. Det finns heller inte könsuppdelad
statistik per serviceaspekt (tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och
effektivitet) vilket skulle vara värdefullt att ta del av.
Andel svaranden per kön visar att Vaxholm har en högre andel kvinnor som söker bygglov än
benchmarkingvärdet (BM) vilket ses som väldigt positivt. Dock är andelen män som ansöker om
bygglov fortfarande betydligt högre än kvinnor.
Andel kvinnor

BM andel kvinnor

Andel män

BM andel män

2020 års ärenden

31%

16%

69%

84%

2019 års ärenden

24%

15%

76%

85%

Utfallet för NKI Bygglov privatperson har stigit från 2019 till 2020 för både män och kvinnor. Dock
visar benchmarkingvärdet att nöjdheten ligger lägre i Vaxholm inom båda könen. Därav kommer
fortsatt arbete genomföras för att öka nöjdheten i stort och hos båda könen.
Nöjdhet

Kvinna

BM kvinna

Man

BM man

2020 års ärenden

54

68

61

66

2019 års ärenden

53

67

44

64

Nämnden för teknik, fritid och kultur
Könsredovisad statistik finns för 75% av Nämnden för teknik, fritid och kulturs indikatorer och
nyckeltal och kommer huvudsakligen från SCBs enkät medborgarundersökning. Enkätens upplägg
och struktur är helt ny varför utfall från tidigare år saknas och i några fall är antal svarande för lågt
för att utfall ska redovisas. Vaxholms utfall per kön varierar och likaså hur de står sig i förhållande
till jämförelsevärdet (BM, benchmarking) för Stockholms läns kommuner. Utfallen kommer att
studeras över tid för att statistiskt kunna säkerställa underlaget inför analys och slutsatser.
Föreläsning och enkät kring jämställt idrottande: Tekniska enhetens planerade föreläsning och
enkät gällande jämställt och jämlikt idrottande för stadens idrottsföreningar kunde inte genomföras
på grund av covid-19 utan skjuts upp till 2022. Arbetet förväntas att bidra till årets nämndmål
"Vaxholms stad har ett jämställt deltagande i idrottsaktiviteter" och det föreslagna nämndmålet för
2022 ”Vaxholms stad främjar idrottsaktiviteter för alla”.

Stadsbyggnadsförvaltningen
Kompetensutveckling inom jämställt bemötande: Under hösten har samtliga medarbetare på
stadsbyggnadsförvaltningen genom kommunledningskontoret genomfört en utbildning inom
jämställt bemötande. Utbildningen syftade till att bygga kunskap, engagemang och intresse hos all
personal och visade även på olika exempel på normstrukturer som finns i samhället och hur man
kan uppmärksamma dessa. Genom att uppmärksamma normer så kan man välja vilka man vill

17

Rapport
12 av 21

stärka och vilka man vill arbeta bort. Föreläsningen kopplade även till värdegrundsarbetet med
begreppen: Samspel, respekt och engagemang. Uppföljande aktivitet planeras genom
kommunledningskontoret under 2022.
Ökad samverkan med näringslivet: Stadsbyggnadsförvaltningen har vid arbetsplatsmöte även
arbetat med samspelet med det lokala näringslivet och hur det kan stärkas utifrån kommunikation,
ökad förståelse för företagarens perspektiv och till exempel kunskap om Vaxholms typiske
företagare utifrån perspektivet kön, ålder, inkomst och bransch.
Arbetet med förbättringsområden inom respektive verksamhet har följts upp på kvalitetsmöten
tillsammans med verksamhetskontrollers och i tertrialbokslut och årsbokslut.

1.3 Fördjupningsmoduler
Som en del i modellkonceptet erbjöd SKR möjlighet för fördjupning i kommunikation i
förändringsledning samt analys och uppföljning.
På båda dessa deltog Vaxholms stad med tjänstepersoner från organisationen. En kommunikatör
deltog tillsammans med strateg på fördjupningsmodulen inom kommunikation och samtliga
verksamhetskontrollers deltog på modulen kring analys. Utvärderingen var dock att kvalitén på
modulerna behöver höjas och fler konkreta verktyg som leder till resultat behöver synliggöras för
att de ska bidra till arbetet lokalt.

4. Resultat
Som en del av metoden genomförs löpande en självskattning enligt Checklista för
jämställdhetsintegrering, där varje moment betygssätts. Checklistan utgår från framgångsfaktorer
som identifieras av organisationer som har lyckats med jämställdhetsintegrering av styrning och
ledning. Checklistan används både som agenda för förbättringsåtgärder och för att visa förflyttning.
Genom att räkna samman poängen får deltagarna en indikation på hur långt arbetet har kommit.
Nedan redovisas, för Vaxholms stad, resultaten enligt checklistans tio punkter till och med mars
2022.
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Checklista för jämställdhetsintegrering
1 = Ej påbörjat/finns inte
2 = Utveckling startat
3 = Utveckling pågår
4 = Genomfört, det finns
Organisation:
Uppstart BM1

BM2

BM3

Avslutningskonferens

Poäng

Poäng

Poäng

Poäng

Datum:
Poäng

Kommentar

1. Den politiska församlingen har tagit beslut om jämställdhetsintegrering

4

4

4

4

4 Beslut har tagits

2. Den politiska ledningen efterfrågar resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering

2

2

3

4

4 KS uppdragit de andra nämnderna.

3. Högsta cheferna tar ansvar för att politikernas jämställdhetsbeslut genomförs

2

2

3

3

3 Integrerat i målstyrning

4. Ledningen ger organisationen förutsättningar för kompetens och lärande

2

2

3

4

4 Kan variera beroende på verksamhet

5. Jämställdhetsperspektivet är synligt i hela styrkedjan från styrning till uppföljning

0

2

2

3

4 Är det tydligt i alla led?

6. Organisationen redovisar och analyserar all individbaserad statistik med kön som indelningsgrund

3

2

2

3

3 Där så är möjligt. Analys behöver förbättras.

7. I beslutsunderlag finns en beskrivning av konsekvenser för kvinnor och män, flickor och pojkar

0

1

1

2

2 Arbete pågår. Utmanade.

8. Organisationen bedriver ett systematiskt förbättringsarbete

0

1

1,5

2

2 Systematik möjliigt först på sikt

9. Jämställdhetsintegreringen leder till konkreta och hållbara förbättringar i verksamheterna

0

1

1

2

3 Påbörjat, finns förutsättningarna?

10. Struktur och kultur stöder fortsatt utveckling

0

1

1

2

2 Tiden får utvisa

10

18

21,5

29

Summa poäng

31

1. Den politiska församlingen har tagit beslut om jämställdhetsintegrering
Första skattning: 4
Sista skattning:4
Kommunen har haft 4 poäng sedan uppstart i och med att kommunfullmäktige fattat beslut om
Modellkommuner för jämställdhetsintegrering och mål och indikatorer i mål och budget
dokumenten. Att det syns i mål och budget är en förutsättning för att området ska prioriteras
framåt (se målformuleringar under punkt 5).
2. Den politiska ledningen efterfrågar resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering.
Första skattning: 2
Sista skattning:4
I och med att beslut har tagits krävs att förvaltningen levererar resultat då förväntad finns inom
politiken. Diskussioner hölls på inledande workshop kring vilka former av resultat som kan förväntas
av arbetet. Att mäta och följa upp och beskriva genomförda aktiviteter ansågs vara mer realistiskt
genomförbart än att försöka mäta effekter vilka troligtvis inte blir synliga förrän på lång sikt i
exempelvis statistiken i Kolada. Antal utbildade medarbetare, en ny implementerad arbetsmetod
eller nya antagna riktlinjer skulle anses vara resultat som i sin tur förhoppningsvis ledde till effekter
på sikt. Att politiken efterfrågar resultat förutsätter arbete framåt med jämställdhet. Redan i
tertialrapport 1 2021 började utvecklingsarbetet med jämställdhet att redovisas (se formulering av
anvisningar under punkt 5).
3. Högsta cheferna tar ansvar för att politikernas jämställdhetsbeslut genomförs.
Första skattning: 2
Sista skattning: 3
Förankringsresan och att implementera nya strategier tar ofta tid och faller olika ut beroende på
verksamheter. Detta kan under året ha berott på svårigheter att omsätta teori i praktik, andra stora
pågående projekt, brist på kunskap eller personalomsättningar. Inför 2021 integrerade
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kommunchef modellkommunsarbetet i ledningsgruppens resultat- och målsamtal med förväntan
att alla chefer planerar, genomför och följer upp arbetet med jämställdhetsintegrering under året.
Vi uppföljande samtal ansåg kommunchef god måluppfyllelse och att samtliga chefer integrerat
arbetet utefter sin verksamhets förutsättningar.
4. Ledningen ger organisationen förutsättningar för kompetens och lärande.
Första skattning: 2
Sista skattning: 4
Organisationen startade på en 2a då kompetensutveckling och lärande ofta välkomnas oavsett
områden. Även här kunde tajmingen och arbetsbelastningen inom de olika verksamheterna påverka
graden av möjligheter för organisationen att ta del av ny kompetens och lärande. I ett tidigt skede
identifierades och spreds information om basutbildning för jämställdhetsintegrering på intranätet,
verksamhetskontrollers tog del av utbildningen och politik erbjöds ta del av den inför workshop.
Samtliga medarbetare i kommunhuset på förvaltningarna tog del av utbildning inom jämställt
bemötande på arbetsplatsträffar och planeringsdagar. Utvärderingen visade att;
- 94% ansåg att jämställt bemötande var viktigt i sin verksamhet och angav som anledning att det
handlar om att säkerställa likartade förutsättningar för alla människor som kommer i kontakt med
oss
- 84% ansåg att det var viktigt i sitt eget dagliga arbete, viktiga lärdomar var att reflektera kring
normer och automatikbeteenden, uppmärksamma perspektivet i sin verksamhet och att
jämställdhet handlar om fler valmöjligheter - för alla! (insatsen följs upp under våren 2022).
Kommunikationsutrymme i lokalmedia, utrymme på personalinfomöten och i ledningsgrupper gavs
med tiden allt större utrymme. Dessa insatser ledde till en utveckling från en skattad 2a till en 4a.
5. Jämställdhetsperspektivet är synligt i hela styrkedjan, från styrning till uppföljning
Första skattning: 0
Sista skattning: 4
Till en början skattade kommunen 0 poäng då jämställdhetsperspektivet inte var synligt i
målstyrningen. Det fanns inga mål och ingen struktur för uppföljning. Under året höjdes poängen då
mål och indikatorer blev synliga i mål och budgetdokument, i resultat- och målsamtal, i
tertrialbokslut och i årsbokslut och genom en antagen hållbarhetsstrategi. I vårt
målstyrningsverktyg är Agenda 2030 implementerat med möjlighet att ”tagga” mål och indikator
med respektive globalt måls logotyp. Skattningen höjdes därmed från 0 poäng till 4 då det numera
är synligt i hela styrkedjan.
Beslutade mål sedan tidigare vilka underlättade implementeringen av jämställdhetsintegrering;
2017 – Politiskt beslut om att integrera Agenda 2030 i all verksamhet.
2021 – Antagen Hållbarhetsstrategi 2021-2030
Mål på nämndnivå 2021 och 2022
‒ Invånarna erbjuds en hälsofrämjande livsmiljö med goda och jämlika livsvillkor (KS)
‒ Kvinnor och män/flickor och pojkar erbjuds lika god service (KS) 2021. Vaxholm
erbjuder en jämställd offentlig service (KS) 2022

20

Rapport
15 av 21

•

‒
‒

Samtliga nämnder skall redovisa könsuppdelad statistik där så är möjligt
(2021) Och analys och åtgärder vid könsskillnader i nyckeltal görs av alla
nämnder (2022).
Utbildningsverksamheterna har en likvärdig utbildning som bedrivs i
hälsofrämjande och trygga utbildningsmiljöer (BUN).
Vaxholms stad har ett jämställt deltagande i idrottsaktiviteter (TFK) 2021. Vaxholms
stad främjar idrottsaktiviteter för alla (TFK) 2022

Under rubriken Utveckling inom jämställdhet finns följande anvisningar i kommunens bokslut;
Anvisning årsbokslut 2021
Sammanfatta er analys av er verksamhet eller del av er verksamhet ur ett jämställdhetsperspektiv.
Underlag kan vara nyckeltal där resultatet är könsuppdelat, men det kan också vara andra typer av
uppföljningar eller utvärderingar.
Sammanfatta också vilka åtgärder eller fortsatt arbete era slutsatser kommer att leda till…
Anvisningar Tertrialbokslut 2021
Vilket utvecklingsområde har ni valt att arbeta med för att säkerställa en jämställd offentlig
service/verksamhet inom nämndens ansvarområde? (området kan ha prioriterats utifrån olika
grunder, exempelvis statistik, egna observationer, uppföljningar mm)
Utgå från det område ni har valt och besvara sedan i den mån det är möjligt nedanstående frågor
som en grund/analys för ert utvecklingsarbete.
-

Ser vi skillnader mellan kvinnor och män, flickor och pojkar i statistik/uppföljningar som vi gör/har
gjort inom det område vi har valt att förbättra?
Skiftar dessa skillnader över tid eller är de bestående?
Är skillnaderna små eller stora? (För ett resonemang)
Finns dessa skillnader även i andra kommuner, nationellt osv?
Finns det rimliga förklaringar till könsskillnaderna, eller är de ett uttryck för ojämställdhet?
Ser vi mönster i våra arbetssätt, bemötande etc. som bidrar till ojämställdhet? Vilka
konsekvenser/effekter får detta i så fall?
Beskriv kortfattat vad forskning, studier mm visar om hur olika faktorer bidrar till ojämställdhet inom
området? (Om området är stort välj en avgränsad del. Den här delen får anpassas efter hur mycket
tid som rimligen kan läggas på detta).

6. Organisationen redovisar och analyserar all individbaserad statistik med kön som
indelningsgrund
Första skattning: 3
Sista skattning: 3
Sedan tidigare redovisade och till viss del analyserade vissa verksamheter tillgänglig statistik med
kön som indelningsgrund. Upplever att vi skattade oss lite högt inledningsvis, nu har vi
kvalitetssäkrat att samtliga verksamheter lever upp till statistikmålet. All statistik har dock inte kön
som indelningsgrund. I nyckeltalslistorna för nämnderna 2021 kunde följande utrönas; TFK 75%,
SBN 12,5%, BUN 45%, KS 37 % och SN 42%. Enligt bedömning har all statistik som kan redovisas per
kön gjort så. Till i år har vi kopplat på att även analys skall ingå. Det finns redan nu verksamheter
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som analyserar statistiken för att finna omotiverade könsskillnader. Men för att det ska ske
övergripande och på bred front behövs det en gemensam systematik, struktur och mer kompetens.
Därav har vi stannat på 3 poäng.
7. I beslutsunderlag finns en beskrivning av konsekvenser för kvinnor och män, flickor och pojkar
Första skattning: 0
Sista skattning: 2
Vid uppstart hade kommunen 0 poäng och inget sådant arbete pågick. Arbetet med att inkludera
jämställdhet i våra beslutsunderlag har valts ut som ett förbättringsområde under
Kommunstyrelsen. En arbetsgrupp har träffats och sett över mall för tjänsteutlåtande och ett
förslag på en ny mall har tagits fram. Fortsatt arbete med genomförande och implementering
kommer att ske under 2022.
8. Organisationen använder metoder för systematiskt förbättringsarbete.
Första skattning: 0
Sista skattning: 2
Arbetet har påbörjats men vi är inte i mål med denna del. Till en början fanns ingen gemensam
systematik att hitta, analysera och eventuellt åtgärda omotiverade könsskillnader. Här behöver vi
hitta former för ett övergripande arbetssätt för analys och förbättringsarbete oavsett
arbetsområde. Kompetensutveckling behövs inom analysområdet och samverkan kan bli bättre
mellan förvaltningarna. Barn- och utbildningsverksamheterna har exempelvis arbetat med analys
och tittat på indelningsgrund kön sedan lång tid tillbaka. Här kan vi utnyttja kompetens som redan
finns. Idag har vi förutsättningar för att påbörja arbetet, vi har mål, vi har uppdrag att analysera, vi
har struktur för att redovisa och följa upp.
Kommunens samtliga verksamhetskontrollers är anmälda till SKR’s kommande analysseminarium
mars 2022.
9. Jämställdhetsintegreringen leder till konkreta och hållbara förbättringar i verksamheterna
Första skattning: 0

Sista skattning: 3

Vi har påbörjat arbetet med och kommit en bit på vägen med att identifiera förbättrings/utredningsområden inom de olika verksamheterna. Vi får utvärdera framåt om dessa leder till
hållbara förbättringar. Förutsättningarna för att vi ska lyckas finns nu i stor utsträckning och därav
har vi höjt poängen. Se förbättringsområden under respektive nämnd under 3.2.
10. Det finns både struktur och kultur som stöder långsiktigt hållbara förbättringar
Första skattning: 0

Sista skattning: 2

Vi har numera strukturen och vi har jämställdhetsintegrerat styrning och ledning. I och med att
Vaxholms stad har implementerat en ny värdegrund med värdeorden SER – samspel, engagemang
och respekt har jämställdhetsarbete åkt med på den resan av implementeringen av vår värdegrund.
Vi har spelat in en film som vi spridit via sociala medier och på hemsidan där kommunalråd och
kommunchef förklarar varför vi ska arbeta med jämställdhet samt vilken vikt det har. Denna kan

22

Rapport
17 av 21

hjälpa oss framåt i arbetet med kulturen. Fortsatt för ett långsiktigt och hållbart arbete krävs både
en politisk enighet och att ledningsgruppen stödjer arbetet framåt.

4.1 Resultat av utvecklingsarbetet, sammanfattning
Kommunens övergripande mål är att leverera en jämställd service. En självklarhet och ett lagkrav
men inte helt lätt att definiera och följa upp. Vid projektets start syntes inte frågan i styrning och
ledning nämnvärt. Barn- och utbildningsförvaltningen hade sedan tidigare integrerat jämställdhet
men andra verksamheter låg efter. Det övergripande målet bröts ned till ett antal mål på kort sikt
för att underlätta uppföljning och resultatredovisning.
Mål 1 - Kompetens och kunskap kring jämställdhet och analys. Måluppfyllelsen är god. Utökad
kompetens och kunskap har skett. Fortsatt arbete med analys behövs.
Mål 2 - Lyfta lärande exempel i organisationen – kommunikation. Måluppfyllelse mycket god.
Mycket fokus har lagt på kommunikation med reportage i lokalmedia, i lokaltidning, via sociala
medier och på hemsida. Medarbetare och verksamheter som arbetar jämställt har lyfts fram.
Mål 3 - Följa upp arbetet i tertialrapporter (ordinarie strukturer). Måluppfyllelse mycket god.
Anvisningar och utrymme är implementerat i kommunens alla bokslut.
Mål 4 - Redovisa könsuppdelad statistik. Måluppfyllelse mycket god. All statistik redovisas med kön
som indelningsbakgrund där så är möjligt.
Utifrån resultatkedjan har kommunen genomfört aktiviteter och skapat nya produkter, dvs.
ändringar i processer, mål och planer, m.m. Vi har integrerat nya arbetssätt genom att ha
implementerat jämställdhet i resultat- och målsamtal, i strukturen för uppföljning av våra bokslut
och har numera medarbetare som tack vara utbildning inom jämställt bemötande kan se och välja
bort normativt beteende.

Sammanfattningsvis har kommunen, under relativt kort och under en tid som präglats av pandemi,
kommit en bra bit i förbättringsarbetet för jämställdhetsintegrering. Inte minst i styrning och
ledning där kommunen tagit ett steg framåt enligt resultat/-effektkedjan. Detta tack vare att det
finns kunskap, vilja och engagemang från högsta beslutande instans inom politiken och
kommunledningen samt att det finns strategisk samordning för jämställdhetsfrågorna. Arbetet
stannar inte här. Kommunen har ett antal mål på lång sikt vilka nu ligger som fortsatta utmaningar
framåt för att säkerställa att den service vi levererar invånarna är jämställd:
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Integrera, än mer, jämställdhet i vår styrning
Genom analys - upptäcka och åtgärda ojämnställda förutsättningar
Fatta jämställda beslut

5. Hållbarhet
5.1 Fortsatt förbättringsarbete
Det fortsätta arbetet kommer att ske i enlighet med kommunens antagna Hållbarhetsstrategi 20212030. Syftet med strategin är att visa och ange riktning för hur Vaxholms stad ska arbeta för att nå
framtidens hållbara Vaxholm. Genom att knyta ihop de globala målen med nationella och regionala
mål samt med kommunens vision får vi fram ett lokalt perspektiv som beskriver vad vi menar med
hållbar utveckling samt vad kommunen har för rådighet, möjlighet och ansvar för
hållbarhetsarbetet. Jämställdhet ingår i strategin som ett utvalt globalt mål och är en självklar del av
det kommunala uppdraget – kommunen ska ge medborgarna likvärdig service oavsett kön. Det är
inte bara en fråga om rättigheter, utan handlar också om kvalitet och effektivitet i verksamheten.
Som politisk arena, arbetsgivare och välfärdsleverantör har kommunen därför en viktig roll för att
alla ska få lika makt, inflytande och möjligheter oavsett kön. Det är i vardagen som jämställdhet kan
förverkligas.
Att följa upp jämställdhetsarbetet är således integrerat i kommunens systematik och struktur för
planerande, genomförande och uppföljning av det ordinarie hållbarhetsarbetet.
Den nuvarande organisationen kommer att fortsätta i samma form, med en styrgrupp som ses med
jämna mellanrum. Jämställdhet finns även med på agendan på kvalitetsmöten med kommunens
verksamhetskontrollers. Detta för att arbeta in och säkerställa att beslut som tagits och
förbättringar som påbörjats blir hållbara och en del av det ordinarie arbetet med ledning, styrning
och verksamhetsutveckling. Varje förvaltnings prioriterade verksamhetsförbättringar 2021/2022 ska
genomföras och följas upp vid årets slut.

5.2 Mentor för nya verksamheter?
Då konceptet för modellkommuner är under utveckling och upplägget håller på att arbetats om har
inte kommunen landat i ett eventuellt framtida mentorskap. Dialog får föras tillsammans med SKR
om hur vi går vidare. Ett mentorskap skulle innebära fortsatt starkt fokus på frågan vilket välkomnas
samtidigt som förbättringsarbetet lokalt är i full gång oavsett.
Sveriges kommuner och regioner har startat upp ett modellnätverk. Modellnätverket är en
möjlighet för kommuner och regioner som deltagit i konceptet att fortsätta utveckla arbetet med
jämställdhetsintegrering. Vaxholms stad har beslutat att delta i nätverket för att som tidigare
deltagare i modellkonceptet få möjlighet till erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande för att
vidareutveckla och fördjupa arbetet som har påbörjats genom deltagande i modellkonceptet.
Genom nätverket får vi som deltagare möjlighet att stärka jämställdhetsperspektivet i Agenda 2030arbetet. Lärdomar och resultat från modellnätverket bidrar till kommunens fortsatta utveckling av
jämställdhetsintegrering på lokal nivå.
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6. Lärdomar
6.1 Lärdomar av benchmarkingprocessen
Det var varit tryggt att ha en mentorkommun under projekttiden som vi har kunnat vända oss till i
stort och smått. Till en början kändes mycket oklart och svårt att greppa. Mentorn manade till lugn
och att vila i projektuppläget. Det är lätt att snabbt försöka springa till åtgärder och insatser innan
grundförutsättningarna sitter.
Lärandeträffarna tillsammans med modellkommun och mentor har pushat oss framåt i
jämställdhetsarbetet. Att få sitt arbete speglat av kommunkollegor har varit värdefullt och metoden
”Kritiska vänner” har varit uppskattat. Det hade dock varit bra att lägga mer tid på gemensam
diskussion/reflektion/erfarenhetsutbyten och mindre på de ibland lite fyrkantiga presentationerna
som varje kommun skulle hålla vid träffarna.
Arbetet på hemmaplan har fortgått mellan träffarna och en lärdom har varit att hitta en
återkommande struktur, exempelvis att boka in förberedelsetid för styrgrupp innan
lärandeträffarna. På så sätt blir upplägget återkommande och igenkännande.
Strategträffarna som SKR hållit i har varit mycket värdefulla och en önskan hade varit att det även
hade funnits ”rena” träffar för reflektion och erfarenhetsutbyte om hur arbetet fortgår på
hemmaplan.
Kommunalråd – ”Det har varit väldigt bra att få prata med politiska kollegor för att hitta konkreta
vägar fram. Vi delar i mångt och mycket utmaningar och har tagit intryck av varandra. Delat tips på
saker som fungerat väl. Bland annat så gjorde vi en film för sociala medier, såsom Kramfors hade
gjort. Jag har bland annat delat med mig om hur jag har förankrat projektet också hos oppositionen
och om hur vi metodiskt arbetat för att förankra projektet i nämnder och få nämnder att jobba
konkret med åtgärder”.

6.2 Lärdomar av förbättringsarbete för jämställdhet
En lärdom är att det är av största vikt att det finns en politik och en ledning som kontinuerligt
driver/efterfrågar resultat och anger ambition i mål och budget. På så sätt är manegen krattad på
strateg/verksamhetsnivå för att implementera, genomföra och följa upp jämställdhetsarbetet.
Ytterligare en lärdom har varit att det är personer med mandat på varje nivå som sitter med i
styrgruppen. Det gör att styrgruppen har möjlighet att genomföra och implementera arbetet på
samtliga nivåer vilket underlättar arbetet. Att tidigt identifiera nyckelpersoner för arbetet,
exempelvis verksamhetskontrollers, och tidigt engagera dem i projektet visade sig vara en
framgångsfaktor. Kommunikation, utbildning, information och förankring är viktigt och att låta det
ta tid för att få projektet att landa innan det är dags för nästa steg.
Kommunalråd – ”Viktiga förutsättningar är att projektet är förankrat bland de som styr. Alltså hela
styret, inte bara en enskild person. Vi har också fattat aktiva beslut om vårt deltagande i bland
annat kommunstyrelsen, så att alla har involverats och har kännedom om vårt deltagande. Vi har
också tagit med opposition i workshops med mera, för att få ett brett kunnande. En tydlig
framgångsfaktor har varit att få in hela projektet i vår styrkedja där våra controllers utgör
nyckelpersoner för att följa upp det konkreta arbetet och utvärdera det i delårsbokslut och bokslut”.
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6.3 Metodens användbarhet för andra tvärsektoriella perspektiv samt Agenda
2030
Vaxholms stad kommer sannolikt att kunna använda checklistan för jämställdhetsintegrering och
lärandemodellen för att integrera andra tvärsektoriella frågor i arbetet med ledning och styrning.
Framförallt är strategiska träffar likt den workshop vi genomförde inom modellkommuner på
hemmaplan ett bra tillvägagångssätt för förbättringsarbete.
Politiken beslutade redan 2017 att integrera Agenda 2030 i all kommunal verksamhet. I somras
antogs Hållbarhetsstrategi 2021-2030 som visar och anger riktning för hållbarhetsarbetet framåt.
Vaxholms hållbarhetsredovisning kompletterar stadens årsbokslut, som en separat del. Vi har
redovisat stadens hållbarhetsarbete sedan 2014. Redovisningen utgör ett led i ett systematiskt
arbete med styrning mot ett attraktivt och hållbart Vaxholm. Avsikten med rapporten är att fler ska
kunna ta del av vad som genomförts, vart vi står idag och vilka utmaningar vi står inför i arbetet
med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Jämställdhetsarbetet, globalt mål nummer 5, är en
del av hållbarhetsarbetet och ingår således i arbetet med strategin och redovisas i kommunens
hållbarhetsredovisning.
Det har varit bra att jämställdhetsarbetet även har varit förankrat i arbetet med agendan.
Hållbarhetsarbetet är inte självklart kontinuerligt pågående arbete. Strategin syftar till att visa
riktning över lång tid och tanken är att se den som ett smörgåsbord med möjlighet att djupdyka i
områden för att kvalitetshöja arbetet. Nu har politiken pekat ut detta område, när strukturen och
systematiken är hållbart implementerad kan vi gå vidare till nästa område där behov finns.
Modellkommuner har visat på ett framgångsrikt arbetssätt för att djupdyka inom ett område.
Kommunalråd – ”Styrkan med vårt arbete med modellkonceptet är att vi inte har jobbat med det i
stuprör utan tvärtom tagit in jämställdhet i alla nämnder och efterfrågat konkret arbete i alla
nämnder. Synergierna till Agenda 2030 är såklart stora, och arbetet i modellkonceptet är en del av
vårt hållbarhetsarbete och utvärderas i vår hållbarhetsredovisning”.

6.4 Råd till andra kommuner eller regioner som vill delta i modellkonceptet
Ge projektet ordentligt med tid i början för förankring och utbildningsinsatser för beslutsfattare och
nyckelpersoner. Det är viktigt att få med nyckelpersoner i utvecklingsarbetet tidigt. Under den
inledande tiden tog styrgruppen del av många andra olika exempel på vad som skulle kunna vara
konkreta åtgärder och insatser inom projektet. Dessa åtgärder var inte självklara från början och
inte helt lätt att förstå. Genomför aktiviteter på alla nivåer. Vad behöver politiken? Vad förväntas av
chefer? Och vad kan tjänstepersoner bidra med?
Använd checklistan även som en åtgärdslista. Vad behövs under steg 1 för att vi ska höja oss, och så
vidare. Skriv ned, delegera ansvar och följ upp på kommande möte.
Kommunalråd – ”Se till att högsta politiska ledning äger och driver projektet. Ytterst KSO. Lägg in
tydliga mål i mål och budget, se till att arbetet utvärderas utifrån era vanliga sätt att utvärdera.
Bygg ingen parallell organisation utan driv arbetet genom den organisation ni har och det sätt som
ni brukar jobba med att driva frågor och utvärdera framgången i dem. Efterfråga resultat, både från
andra politiker och förvaltning”.
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6.5 Förbättringsförslag till SKR
Ett medskick är att underlätta med en extra flik el liknande i checklistan för jämställdhetsintegrering
så att det lätt går att koppla på konkreta åtgärder som krävs kopplat till respektive 10punkt för att
höja sin poäng. Konkreta exempel på vad andra kommuner gjort för att höja sig inom respektive
punkt skulle tillföra mycket hjälp och stöd. Det skulle göra det lättare att greppa förbättringsarbetet
i ett tidigt skede.
Modellkonceptets upplägg verkar i nuläget utvecklas och att fokus under det första året skall ligga
på styrning och ledning och år två på förbättringsarbete ute i verksamheterna. Tror att det kan vara
bra. Det krävs dock mod och tålamod att våga stanna vid styrning och ledning och inte snabbt
hoppa in i konkreta verksamhetsnära förbättringsområden. Där behövs stöd och guidning från SKR.
De digitala lärandeträffarna har fungerat mycket bra. Kanske att uppstart- och
resultatkonferenserna kan vara fysiska medan lärandeträffarna fortsättningsvis kan vara digitala för
att effektivisera och spara tid.
Kommunalråd – ”Jag tycker det fungerar väldigt väl att ha digitala möten. Så fortsätt gärna med
det. Bra att vi får ett nätverk också efter att själva modellkoncept-delen avslutas, så vi fortsatt kan
utbyta idéer med varandra”.
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Stimulansmedel och projektplan psykisk hälsa 2022
Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Uppdrag Psykisk Hälsa är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner
och Regioner (SKR). Syftet med överenskommelsen om psykisk hälsa är att stimulera en förbättring och
förstärkning i verksamheterna och bidra till ökad tillgänglighet och jämlikhet. Genom överenskommelser
ska insatser ske samordnat på nationell, regional och lokal nivå.
Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län är namnet på det regionala arbetet kring psykisk hälsa. Med
hjälp av stimulansmedel pågår ett samarbete i Stockholms län mellan Storsthlm (länets 26 kommuner),
Region Stockholm och NSPH Stockholms län.
Varje kommun har utsett en samordnare som bjuds in av Storsthlm för gemensam information, stöd och
dialog kring de gemensamma medlen. I Vaxholms stad är det sedan år 2018 Hållbarhetschefen som är
samordnare med utgångspunkt att medlen skall fördelas övergripande utefter behov.
Arbete med att stärka den psykiska hälsan i befolkningen i Vaxholms stad pågår och en rad utökade
satsningar och fokus har skett under de senaste åren. Staden prioriterar insatser med hjälp av
stimulansmedel som ger effekt, möjliggör testning av en annan arbetsmetod eller ger ett mervärde
utöver pågående verksamhet. Insatserna skall ske i samverkan mellan stadens verksamheter.

Tilldelade stimulansmedel Vaxholms stad 2022
225 000 kronor för utvecklingsinsatser
115 000 kronor för kunskapsbaserad hälso- och sjukvård
5 000 kronor för stärkt brukarmedverkan
104 000 kronor för suicidpreventivt arbete
60 000 kronor för stärkt samverkan för personer med samsjuklighet
Summa år 2022: 509 000 kronor

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Planerade insatser för stimulansmedel 2022:
1. Kronängsskolan arbetar utökat med psykisk hälsa
2. Resurshund för ökad skolnärvaro
3. Pilotprojekt - Mötesplats för personer med psykisk ohälsa/missbruk
4. Utbildning i motiverande samtal
5. Utökad budget för nattvandring
6. Fortsatt implementering av Dansa för hälsa
Summa planerade insatser:

300 000
100 000
32 000
30 000
30 000
15 000
507 000

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa
Barns förutsättningar för en god psykisk hälsa skiljer sig åt redan från födseln. Detta innebär dels att en
del barn löper större risk att drabbas av ohälsa, dels att konsekvenserna av att drabbas blir mer
allvarliga och långtgående.
Hur människor mår påverkas av många olika faktorer. Individuella faktorer kan handla om kön, ålder,
arv, och eventuella funktionsvariationer. Välmående och god psykisk hälsa påverkas likt den fysiska
hälsan också av kontextuella faktorer, såsom social situation, familjens eller individens ekonomi, kultur,
miljö, ekonomi och samhällsutveckling. Psykisk hälsa är därför nära sammanvävt med flertalet
politikområden, till exempel hälso- och sjukvård, arbetsliv, folkhälsa, utbildning och socialtjänst.
Insatserna utgår där så är möjligt utifrån beprövad erfarenhet och vetenskapliga metoder.

Jämställdhetsperspektivet
En högre andel kvinnor/flickor anger en sämre upplevd hälsa, står för en större andel av
sjukskrivningarna medan män inte söker vård för psykiska problem har svårare att sätta ord på känslor
samt tar sitt liv i större utsträckning. Stockholmsenkäten har identifierat att en stor andel flickor anger
psykiska besvär i Vaxholm (vilket i sig inte innebär att så är fallet då vi sett att pojkar inte anger psykiska
besvär i samma utsträckning). Insatsen Dans för hälsa är ett exempel som når ut till fler flickor än pojkar
exempelvis. Vi behöver dock arbeta brett och universellt för att skapa bättre förutsättningar för alla.
Att arbeta för att minska ojämlikhet, främja psykisk hälsa och förebygga ohälsa gynnar jämställdhet och
en god hälsa i hela befolkningen.

Måluppfyllelse
Arbetet med att förbättra den psykiska hälsan i befolkningen sker inom ramen för kommunens arbete
med social hållbarhet och bidrar måluppfyllelse genom:
Kvalitet – förbättrad samverkan och gemensam struktur
Livsmiljö – ökad hälsa och välbefinnande
Ekonomi – effektivare arbete och samhällsekonomiska vinster
Arbetet är i linje med Agenda 2030’s globala mål (utöver ovan nämnt 5. Jämställdhet):
3. God hälsa och välbefinnande- Arbetet är i linje med delmålet om att främja mental hälsa och
planerade insatser är i linje med angivna åtgärder i Vaxholms stads hållbarhetsstrategi.
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10. Minskad ojämlikhet- Arbetet utgår från grundläggande mänskliga rättigheter och
diskrimineringsgrunder, samt att insatser ska erbjudas alla människor proportionellt utifrån deras behov
och deras olika förutsättningar.
13. Bekämpa klimatförändringarna- Psykisk hälsa och välbefinnande har en direkt positiv effekt på
hållbara miljövänliga beteenden hos befolkningen.

Finansiering
Arbetet samfinansieras genom befintliga resurser, framförallt genom personalkostnader och statliga
stimulansmedel.

Bedömning
Stimulansmedlen redovisas årligen till SKR samt till styr- och projektgruppen i Vaxholms stad. Via
kontinuerliga brukar- och medborgarundersökningar följer vi barn och ungas hälsa och levnadsvillkor i
kommunen.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande Stimulansmedel och projektplan psykisk hälsa 2022, 2022-05-09
Projektplan stimulansmedel Psykisk hälsa 2022, 2022-05-09

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Madeleine Larsson, Kommunledningskontoret
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Projektplan stimulansmedel Psykisk hälsa 2022
Om Uppdrag psykisk hälsa
Samarbetet mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och regeringen har utvecklats under många
år, genom årsvisa överenskommelser. SKR samordnar arbetet genom projektet Uppdrag Psykisk
Hälsa. Uppdrag Psykisk Hälsa är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR). Syftet med överenskommelsen om psykisk hälsa är att stimulera en
förbättring och förstärkning i verksamheterna och bidra till ökad tillgänglighet och jämlikhet. Genom
överenskommelser ska insatser ske samordnat på nationell, regional och lokal nivå.
Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län är namnet på det regionala arbetet kring psykisk hälsa. Med
hjälp av stimulansmedel pågår ett samarbete i Stockholms län mellan Storsthlm (länets 26 kommuner),
Region Stockholm och NSPH Stockholms län. Varje kommun har utsett en samordnare som bjuds in av
Storsthlm för nätverkande, gemensam information och stöd och dialog kring de gemensamma medlen. I
Vaxholms stad är det sedan år 2018 Hållbarhetschefen som är samordnare med utgångspunkt att
medlen skall fördelas övergripande i kommunen utefter behov.

Syfte och mål
Stimulansmedlen syftar till att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete med ett gemensamt
ansvarstagande från berörda aktörer. Det långsiktiga målet med den breda satsningen är att det finns en
struktur för att bedriva effektivt länsgemensamt utvecklingsarbete kring förbättrad psykisk hälsa i
befolkningen
Under 2022 har den länsgemensamma satsningen på området psykisk hälsa ett fokus där det finns ett
särskilt behov av aktiviteter och insatser. Dessa områden är:
- Barn och unga
- Gemensam tvärsektoriell ledning, styrning och utveckling.

Definitioner av begrepp inom området psykisk hälsa
Världshälsoorganisationens definierar psykisk hälsa "som ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där
varje individ kan förverkliga sina egna möjligheter, klara av vanliga påfrestningar, arbeta produktivt och
bidra till det samhälle som hen lever i" (Världshälsoorganisationen, 2003).
Nyligen tog SKR, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och SBU3 fram en modell för definitioner av
begrepp inom området psykisk hälsa. Modellen börjar i det överordnade paraplybegreppet psykisk hälsa
som har dimensionerna psykiskt välbefinnande och psykisk ohälsa. Psykiskt välbefinnande och
psykiatriska tillstånd är olika dimensioner och inte varandras motsatser. Även om det finns samband
mellan dimensionerna så kan exempelvis personer som inte har någon psykisk ohälsa uppleva ett lågt

Post: 185 83 Vaxholm
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psykiskt välbefinnande. På samma sätt kan personer med psykiatriska tillstånd uppleva psykiskt
välbefinnande.

Modell för att beskriva hur begrepp inom området psykisk hälsa förhåller sig till varandra.

Tilldelade stimulansmedel Vaxholms stad 2022
225 000 kronor för utvecklingsinsatser
115 000 kronor för kunskapsbaserad hälso- och sjukvård
5 000 kronor för stärkt brukarmedverkan
104 000 kronor för suicidpreventivt arbete
60 000 kronor för stärkt samverkan för personer med samsjuklighet
Summa år 2022: 509 000 kronor
Planerade insatser för stimulansmedel 2022:
1. Kronängsskolan arbetar med psykisk hälsa
2. Resurshunden
3. Pilotprojekt mötesplats för personer med psykisk ohälsa/missbruk
4. Utbildning motiverande samtal x10
5. Utökad nattvandring
6. Dansa för hälsa

300 000
100 000
32 000
30 000
30 000
15 000

Summa planerade insatser:

507 000

Organisation
I projektgruppen för stimulansmedlen för psykisk hälsa sitter följande; hållbarhetschef, avdelningschef
socialförvaltningen, enhetschef för barn och ungdom socialförvaltningen och enhetschef för samverkan
och stöd barn- och utbildningsförvaltningen. Ansvarig samordnare är hållbarhetschef.
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Projektgruppen rapporterar till styrgruppen beståendes av utbildningschef och socialchef. Oftast möts
styrgrupp och projektgrupp i gemensamma planerings- och uppföljningsmöten.
Arbetet med att stärka den psykiska hälsan i befolkningen i Vaxholms stad pågår och en rad satsningar
och fokus har skett under de senaste åren men inom ramen för budget.

Planerade insatser år 2022
Staden prioriterar insatser som ger effekt och innebär ett mervärde utöver pågående verksamhet.
Insatserna sker i samverkan mellan stadens verksamheter.
1. Kronängsskolan arbetar med extra resurs för psykisk hälsa (300 000)
Syfte att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa genom att öka möjligheten för att såväl tidigt
upptäcka elever i riskzonen som att kunna planera för behovsanpassade och ”rätt” insatser. Mycket fokus på
samverkan med samverkansteam mfl.
Effektmål:
Ökad skolnärvaro
Ökad upplevd psykisk hälsa
2. Resurshunden (100 000)
Syftet är att elever med problematisk skolfrånvaro en trygg anknytning i skolans miljö. Kontakten med
Resurshunden ska motivera, engagera, glädja samt stärka eleverna på deras individuella nivå. Elevernas
välmående ska förbättras av kontakten med Resurshundsteamet. Exempel på aktiviteter är: träning med
hund, hundtricks, hundparkour, läsa med hund, lyssna på läsning med hund, öva kreativitet med hunden som
fokus m.m. Vi följer upp insatsen genom antal elevinsatser samt skolnärvaro.
-

Det generella målet med resurshunden är att eleverna genom hundkontakten ska få:
Trygg anknytning en ökad närvaro och ökad glädje i skolan.

3. Pilotprojekt mötesplats för personer med psykisk ohälsa/missbruk (32 000)
Boendestödet såg ett behov av en träffpunkt, då många av klienterna efterfrågade en öppen mötesplats.
Mötesplatsen ska ge möjlighet att få träffa andra i liknande situation för gemenskap, erfarenhetsutbyte och
samtal. Hit kan man vända sig i stunder när livet känns svårt eller om man behöver någon att prata med.
Träffpunkten vänder sig till de som är mellan 18-65 år och har en psykisk ohälsa och/eller missbruk och som
vill bryta isoleringen och komma till en plats där det finns umgänge. Målet är att deltagarna ska bli delaktiga i
samhället och då egen dator är en bristvara hos många i målgruppen önskar vi att man kan använda
träfflokalen för att få hjälp och stöd i de sakerna.
Antal besök
Upplevd psykisk hälsa
4. Utbildning motiverande samtal för personal Vaxholms stad (30 000)
Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI) är en evidensbaserad metod som syftar till att hjälpa
människor att förändras på sina egna villkor. Motiverande samtal kan användas i alla professionella
sammanhang för att hjälpa en person att hitta sin egen motivation till förändring, oavsett om det man gör
kallas för psykoterapi, behandling, rådgivning eller något annat. Det kan förklara varför MI spridits till en rad
områden såsom hälso- och sjukvård, habilitering, företagshälsovård, kriminalvård, socialvård och skola.
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Metoden tillämpas i motivationsarbetet vid de flesta samtalsformer. Målet är en ökad kompetens hos
personalen inom metoden och insatsen följs upp genom att mäta antalet deltagare på utbildningen.
Antal utbildad personal
5. Utökad nattvandring (30 000)
För att möta upp det behov som finns av vuxennärvaro ute under helgkvällar, baserat på det antal ungdomar
som finns ute, satsar kommunen extra pengar i år på nattvandring. Detta framförallt i samverkan med
föreningslivet som visat intresse av att bidra. 1000 kronor delas ut per vandrat tillfälle som kan gå till
föreningskassan. Insatsen följs upp genom antal vandringar under året.
Antal tillfällen nattvandring 2022
6. Dansa för hälsa (15 000)
Dansa för hälsa är en framforskad metod vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum som har visat sig
framgångsrik för tjejer som upplever psykosomatiska besvär. Metoden går ut på kravlös dans två gånger i
veckan utan krav på prestation för tjejer mellan 13-18 år. Studier visar att deltagarna får högre självskattad
hälsa, minskad smärta, trötthet och stress men minskar också sin användning av smärtstillande medicin.
Kulturskolan i Vaxholm har möjlighet att via medel utbilda två pedagoger i metoden och utrymme att erbjuda
lokaler för genomförande med start våren 2020.
Arbetet följs upp via deltagarenkät samt levandsvaneundersökningar i åk 9.
Antal deltagande 2022
Upplev hälsa hos deltagarna innan och efter genomförd metod

Uppföljning, utvärdering och måluppfyllelse
Stimulansmedlen redovisas årligen till SKR, till styrgruppen samt till Kommunstyrelsen, Barn- och
utbildningsnämnden och Socialnämnden i Vaxholms stad. Via kontinuerliga brukar- och
medborgarundersökningar följer vi barn och ungas hälsa och levnadsvillkor i staden.
Arbetet med att förbättra den psykiska hälsan i befolkningen sker inom ramen för stadens målområden
och bidrar måluppfyllelse genom:
Kvalitet – förbättrad samverkan och gemensam struktur
Livsmiljö – ökad hälsa och välbefinnande
Ekonomi – effektivare arbete och samhällsekonomiska vinster
Arbete är i linje med det globala hållbarhetsmålet 3. God hälsa och välbefinnande. Insatser och
aktiviteter genomsyras med ett jämställdhetsperspektiv och data redovisas könsuppdelat enligt
hållbarhetsmål 5.Jämställdhet. Att arbeta med psykisk ohälsa bidrar till ökad jämlikhet och enligt mål
10.Minskad ojämlikhet.
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Tertialbokslut 1 2022
Förslag till beslut
Tertialrapport 1 för barn- och utbildningsnämnden godkänns.

Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen redovisar tertialbokslut 1 (T1) 2022 för barn- och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige har beslutat, KF 2022-02-14/§ 6, att tertialbokslut 1 reduceras i omfattning.
Tertialbokslut 1 kommer även i fortsättningen vara mer omfattande än övriga mindre bokslut i sin
rapportering. Därmed kommer nyckeltalsrapporteringen tas bort, åtgärdsplanerna tas bort och
texternas omfattning reduceras. Tertialbokslut 1 kommer att innehålla driftredovisning,
investeringsredovisning, exploateringsredovisning, resultaträkning och korta verksamhetsberättelser.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Elisabeth Smolka, 2022-05-05
Tertialbokslut 1 2022

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Kommunstyrelsen
Ekonomienheten, Koray Kahruman

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Jenny Söderholm
Handläggare

Tjänsteutlåtande lokalbidrag till föreningen Rindöborna för
Rindögården
Förslag till beslut
Nämnden beviljar ansökan om att få lokalkostnaden ersatt i sin helhet om 162.500 kr för år 2022.

Sammanfattning
Eftersom nämnden för teknik, fritid och kultur har gett anslag till barn- och utbildningsnämnden med
bakgrund av att ansvarig nämnd för att betala ut bidraget ändrades, bör de medlen komma föreningen
tillhanda under omställningen år 2022. År 2023 och framåt kommer föreningens ansökan att bedömas i
enlighet med barn- och utbildningsnämndens riktlinjer för föreningsbidrag.

Bakgrund
Föreningen Rindöborna har ansökt om att få hela hyreskostnaden om 156.000 kr, samt kostnad för
försäkring om 6.500 kr ersatt av Vaxholms stad. Ansökt belopp är därmed totalt 162.500 kr för år 2022.
Tidigare år har föreningen Rindöborna fått hela summan ersatt av nämnden för teknik, fritid och kultur
genom bidragsformen ”övrigt bidrag”. Bidragsformen ”övrigt bidrag” har därefter tagits bort från teknik,
fritid och kulturs riktlinjer, och ansvar för handläggning har flyttats över till barn- och
utbildningsnämnden. Medel till lokalbidraget har flyttats över till barn- och utbildningsnämndens budget
för år 2022 för att utbetalning ska kunna ske. Överflyttningen av ansvar har skett eftersom nämnden för
teknik, fritid och kultur endast beviljar bidrag till föreningar inom idrott- och friluftsliv, och frågan om
fritidsgård i större utsträckning faller inom barn- och utbildningsnämnden ansvarsområde. Barn- och
utbildningsnämnden har tidigare år inte hanterat föreningsbidrag.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens riktlinjer för föreningsbidrag medger endast ersättning för 30% av
bidragsgrundande kostnader som hyra och försäkring vilket sammanlagt blir ett bidrag om 48.750 kr.
Bidrag om 30% ersättning är i samma nivå som nämnden för teknik, fritid och kultur erbjuder de
idrottsföreningar som ansöker om lokalbidrag.
Föreningen har inte bedrivit någon fritidsgårdsverksamhet under 2020 och 2021 på grund av covid-19.
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I nuläget har föreningen inget samarbete med kommunens ungdomsverksamhet. Kommunens ordinarie
ungdomsgårdsverksamhet på Storstugan riktar sig till ungdomar från årskurs 7 och uppåt.
De verksamheter som föreningen planerar att bedriva år 2022 är:
- Språkkaffe på tisdagar där föreningen hjälper ensamkommande ungdomar med olika frågor
- Pensionärsträffar på onsdagar
- Läxhjälp på torsdagar
- På fredagar planeras fritidsgården vara öppen för barn från årskurs 4 och uppåt.

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa
Barnets bästa innebär flera saker. Kommunen bör behandla verksamheter och kommunmedlemmar
likvärdigt, hushålla med kommunens budget och bidra till kvalitet i dess verksamheter. Detta bidrar till
att barnet får en god utbildning där de ekonomiska resurserna kommer barnets utbildning tillhanda. För
barnets utveckling behövs även en meningsfull och kunskapsfrämjande fritid.

Jämställdhetsperspektivet
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser/effekter ur ett jämställdhetsperspektiv.

Måluppfyllelse
Föreslaget beslut bedöms bidra till nämndens mål om en långsiktigt hållbar ekonomi. Förslaget bedöms
även bidra till målet om att alla barn och elever får en likvärdig utbildning som bedrivs i hälsofrämjande
och trygga utbildningsmiljöer.

Finansiering
Finansiering sker nästan helt inom ram eftersom nämnden för teknik, fritid och kultur gett barn- och
utbildningsnämnden anslag om 160.000 kr för år 2022 för att lokalbidraget ska kunna betalas ut. 2500 kr
behöver barn och utbildningsnämnden ta ur sin ordinarie budget.

Bedömning
Nämnden för teknik, fritid och kultur har fört över medel för att betala ut bidraget år 2022. Föreningens
ansökan inkom i december 2021 innan barn- och utbildningsnämndens riktlinjer för föreningsbidrag var
antagna. Föreningen är idag bunden av en uppsägningstid om 9 månader. Med bakgrund av detta
föreslår förvaltningen nämnden att besluta att under en omställningsperiod betala ut bidraget avseende
2022 års lokalkostnader. Detta för att möjliggöra omställningen till att barn- och utbildningsnämndens
riktlinjer tillämpas år 2023 och framåt.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande lokalbidrag till föreningen Rindöborna för Rindögården, 2022-05-13
Ansökan om lokalbidrag från föreningen Rindöborna, 2021-12-09

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Tina Mellquist Möllerberg, ekonomihandläggare, utbildning@vaxholm.se
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För kännedom:

, ordförande Föreningen Rindöborna,
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Tjänsteutlåtande

2022-05-03
Änr BUN 2021/90.717
1 av 2
Utbildningsförvaltningen
Lina Tolander
Kvalificerad handläggare

Information om tilldelning av avtal för persontransport
Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
ADDA Inköpscentral AB har i egenskap av ombud för Vaxholms stad i upphandlingen Persontransport
STIC 2022 upprättat tilldelningsbeslut 2022-04-11 till Sverigetaxi i Stockholm AB, för anbudsområde taxi.
ADDA Inköpscentral har även fattat beslut om att avbryta upphandling för anbudsområde Vaxholm
buss. Besluten har inte överklagats och därmed vunnit laga kraft. Det nya avtalet med Sverigetaxi i
Stockholm AB ska träda i kraft 2023-01-01. Utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har inför
tilldelningen informerat kommunstyrelsen 2022-03-24 om de olika alternativen. Kommunstyrelsen har
därefter fattat beslut, §55 (KS 2021/77.059), utifrån vilka ADDA har handlat.

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa
Förslaget innebär att kommunen kommer att ha en leverantör för skolskjuts. Vilken leverantör påverkar
ej barnen, så länge leverantören uppfyller kraven. Det ligger i barnens och kommunens intresse att välja
det mest ekonomiska alternativet.

Jämställdhetsperspektivet
Förslaget bedöms inte få några konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv.

Finansiering
Kommunstyrelsen har beslutat att ” Finansiering av merkostnaden ges i uppdrag till BUN och SN att
utreda hur man kan minimera effekten av densamma.”, §55 2022-03-24.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande ”Information om tilldelning av avtal för persontransport” 2022-05-03
Bilaga ”Tilldelningsbeslut Persontransport STIC 2022 refnr 10531” 2022-04-11
Bilaga ”Beslut om avbrytande Persontransport STIC 2022 Anbudsområde Vaxholm Buss” 2022-04-11

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Kopia på beslutet till:
För kännedom:

Lina Tolander, lina.tolander@vaxholm.se
Lena Svensson, lena.svensson@vaxholm.se
Anders Roxström, anders.roxström@vaxholm.se
Kamrul Islam, kamrul.islam@vaxholm.se
Lozan Azad, lozan.azad@vaxholm.se
Lorentz Ogebjer, lorentz.ogebjer@vaxholm.se
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Tilldelningsbeslut
2022-04-11

Upphandlande organisation

Upphandling

Adda Inköpscentral AB
Gabriella Lundin

Persontransport STIC 2022
10531

1.1 Inledning
Adda Inköpscentral AB (org. nr 5568194798) (inköpscentralen), har i egenskap av ombud genomfört
en ramavtalsupphandling avseende Persontransport STIC 2022 åt nedan listade upphandlande
myndigheter.
• Solna stad
• Sundbyberg stad
• Vaxholm stad
De upphandlande myndigheterna benämns samfällt Kommunerna.
Sollentuna kommun har återkallat fullmakten som ger inköpscentralen uppdraget att genomföra
upphandlingen för denna kommun. Adda företräder således inte längre kommunen i dess
upphandling av persontransporter.
Upphandlingen har genomförts med tillämpning av Förenklat förfarande enligt lagen (2016:1145) om
offentlig upphandling (LOU).
Tilldelningsbeslutet avser följande anbudsområden i upphandlingen:
1. Solna stad
2. Sundbyberg stad
4. Vaxholm stad
Anbud kunde lämnas på ett (1) eller flera anbudsområden.
Respektive kommun har för avsikt att teckna ramavtal med en ramavtalsleverantör per
anbudsområde under förutsättning att så många giltiga anbud lämnats.

1.2 Inkomna anbud
Vid anbudstidens utgång hade anbud från följande leverantörer inkommit:
Anbudsområde 1. Solna stad:

Samtrans Omsorgsresor AB,
org.nr. 5562911965

Sverigetaxi i Stockholm AB,
org.nr. 5564701919

Anbudsområde 2. Sundbybergs
stad:

Samtrans Omsorgsresor AB,
org.nr. 5562911965

Sverigetaxi i Stockholm AB,
org.nr. 5564701919

Anbudsområde 4. Vaxholms stad: Samtrans Omsorgsresor AB,
org.nr. 5562911965

Sverigetaxi i Stockholm AB,
org.nr. 5564701919

1.3 Kontroll av administrativa krav, uteslutningsgrunder och
kvalificeringskrav

Sida 1/3
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1.3.1 Kontroll
Kommunerna har kontrollerat att
• anbud uppfyller de administrativa kraven i avsnitt 2 i förfrågningsunderlaget, dvs. att anbud är
korrekt inlämnat och innehåller den dokumentation och de uppgifter som angetts;
• det inte föreligger någon grund för att utesluta anbudsgivare enligt det som anges i avsnitt 3 i
förfrågningsunderlaget, dvs. klarläggande av om uteslutning på grund av t.ex. brott är aktuellt
och
• anbudsgivare uppfyller kvalificeringskraven i avsnitt 3 i förfrågningsunderlaget, dvs. krav som
tar sikte på anbudsgivares behörighet att utöva yrkesverksamhet, anbudsgivares ekonomiska
och finansiella ställning samt anbudsgivares tekniska förmåga och kapacitet.

1.3.2 Godkända anbud
Anbud från följande anbudsgivare har blivit godkända i kontrollen av administrativa krav,
uteslutningsgrunder och kvalificeringskrav:
• Samtrans Omsorgsresor AB
• Sverigetaxi i Stockholm AB

1.4 Prövning av krav på upphandlingsföremålet
De anbud som har blivit godkända i kontrollen ovan, har gått vidare till prövning av kraven på
upphandlingsföremålet.
Prövningen har genomförts utifrån de krav som ställts på upphandlingsföremålet i
förfrågningsunderlagets avsnitt 4. ”Krav på tjänsten anbudsområde 1-4" samt respektive avsnitt 6.
"Solna stad", 7. "Sundbyberg kommun" och 9. "Vaxholms stad".

1.4.1 Anbud som uppfyller kraven
Anbud från följande anbudsgivare uppfyller kraven på upphandlingsföremålet:
• Sverigetaxi i Stockholm AB
• Samtrans Omsorgsresor AB

1.5 Utvärdering och resultat
De anbud som uppfyller kraven på upphandlingsföremålet, har gått vidare till utvärdering.
Anbuden har utvärderats enligt tilldelningsgrunden lägsta pris.
Lägsta pris
Anbudet med den lägsta anbudssumman är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.
Bedömningen av lägsta pris har gjorts utifrån de priser som anbudsgivarna har lämnat i bilaga Beräkningsunderlag. Lämnade priser summeras till en anbudssumma. Den anbudsgivare med lägst
anbudssumma inom respektive anbudsområde kommer att tilldelas ramavtal.
Varje anbudsområde har utvärderats separat.

1.6 Resultatsammanställning
Anbudsområde och anbudssumma (SEK)
Anbudsgivare:

1. Solna

2. Sundbyberg

4. Vaxholm

Samtrans Omsorgsresor AB
5562911965

26 614 214

28 982 461

8 913 440

Sida 2/3
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Sverigetaxi i Stockholm AB
5564701919

20 768 253

16 783 742

7 891 092

1.7 Beslut om tilldelning
I enlighet med utvärderingen och redovisning i det här meddelandet beslutar Kommunerna att i
denna upphandling tilldela ramavtal till följande anbudsgivare som inkommit med de ekonomiskt
mest fördelaktiga anbuden.
Anbudsområde 1. Solna stad
Sverigetaxi i Stockholm AB, org. nr. 5564701919
Anbudsområde 2. Sundbyberg stad
Sverigetaxi i Stockholm AB, org.nr. 5564701919
Anbudsområde 4. Vaxholm kommun
Sverigetaxi i Stockholm AB, org.nr. 5564701919

Adda Inköpscentral AB
Gabriella Lundin
Regionchef

1.8 Avtalsspärr
Tilldelningsbeslutet är inte att ses som en accept enligt avtalslagen.
I den här upphandlingen gäller avtalsspärr enligt 20 kap. 1 § LOU. Ramavtal kan ingås tidigast efter
att avtalsspärren har upphört.
Avtalsspärr löper till och med 2022-04-21

Sida 3/3
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Beslut om avbruten upphandling

2022-04-11
1 (1)

Upphandling

Projektnummer

Persontransport STIC 2022

10531

BESLUT
Adda Inköpscentral AB genomför upphandlingen Persontransport STIC 2022 i egenskap
av ombud för Vaxholms stad (kommunen). Kommunen beslutar att avbryta
anbudsområde 5. Vaxholm stad Buss i upphandlingen.
SKÄL FÖR BESLUTET
Kommunstyrelsen i Vaxholms stad har den 24 mars 2022 beslutat att avbryta
upphandlingen avseende anbudsområde Vaxholms stad Buss p.g.a. oförutsedda
infrastrukturella händelser som lett till att verksamhetsbehovet förändrats och p.g.a. att
anbudspriserna överstiger de budgeterade medlen och således inte ryms inom
kommunens budgetramar.
ANSÖKA OM ÖVERPRÖVNING AV BESLUTET
En leverantör kan överpröva beslutet att avbryta upphandlingen till förvaltningsrätten.
En begäran om överprövning måste komma in till förvaltningsrätten inom tio dagar från
det att inköpscentralen skickade ut det här det meddelande om avbrytande.
Sista dag för att ansöka om överprövning av beslutet är den 21 april 2022.

Ort och datum

Stockholm den 11 april 2022
Namn

Gabriella Lundin
Befattning

Regionchef
Adda Inköpscentral AB

Adda Inköpscentral AB

www.adda.se/inkopscentral
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Tjänsteutlåtande

2022-05-09
Änr BUN 2022/95.610
1 av 2
Utbildningsförvaltningen
Lena Svensson
Administrativ chef

Rapport antal inskrivningar i förskolan 2021
Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet

Ärendebeskrivning
Nedan presenteras statistik för antal inskrivningar i förskolan per den 15:e per månad under 2021.
Statistiken visar kommunala och enskilda huvudmän inom och utanför Vaxholm.
Rapporten visar totalsnitt 529 antal inskrivningar per månad för all regi jämfört med 568 år 2020 och
756 år 2019. För kommunal regi är det totalsnitt 349 inskrivningar jämfört med 394 år 2020 och 416 år
2019. För enskild regi totalsnitt 168 inskrivningar jämfört med 161 år 2020 och 170 2019.
Slutet av vårterminen visar ett högre antal inskrivningar jämfört med augusti då en övergång till
förskoleklass pågår för 6-åringarna och nya inskrivningar inte har fyllts på i samma omfattning.
2021

Enskild regi

Kommunal regi

Jan
Feb
Mar Apr
Maj
Jun
Jul
Aug Sep
Okt
Nov Dec
Förskolan Freja
25
25
26
26
26
23
23
21
25
25
25
25
Montessoriförskolan
28
28
27
29
28
29
29
17
28
29
29
29
Förskolan Skärgårdsholken
27
26
27
25
25
25
25
21
25
25
25
25
Söderkulla Pysslingen förskola
57
61
62
65
66
65
64
50
63
65
65
68
Äppelängens förskola
29
29
29
30
29
30
30
25
27
28
29
29
Summa enskild regi:
166
169
171
175
174
172
171
134
168
172
173
176
Ytterby förskola
Överby förskola
Förskolan Blynäsviken
Förskolan Lekhagen
Rindö förskola
Summa kommunal regi:

Utanför Vaxhom Förskola utanför Vaxholmm
Summa utanför Vaxholm:
Totalt

Summa totalt

56
90
98
59
61
364

56
90
98
58
61
363

56
90
98
58
63
365

56
94
102
59
63
374

56
96
100
59
64
375

56
96
100
59
65
376

55
94
100
58
65
372

0
111
92
52
57
312

115
94
56
58
323

116
95
56
57
324

116
93
57
58
324

116
92
57
61
326

11
11

14
14

14
14

14
14

13
13

12
12

10
10

8
8

9
9

9
9

9
9

11
11

541

546

550

563

562

560

553

454

500

505

506

513

Tabell 1. Antal inskrivningar i förskolan per den 15:e per månad under 2021
Nedan visas ett diagram för antal barn i förskolan för kommunal och enskild regi samt förskolor utanför Vaxholm totalt per
månad.

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Antal inskrivningar i förskolan 2021
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Diagram 1. Antal inskrivningar i förskolan per den 15:e per månad under 2021

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, 2022-05-06, Lena Svensson

Kopia på beslutet till:
För kännedom:

Rektorer förskolan
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Tjänsteutlåtande

2022-05-03
Änr BUN 2022/88.610
1 av 2
Utbildningsförvaltningen
Walewska L Jendi
E-strateg / lokalstrateg

Lokalförsörjningsplan 2022 - 2032
Förslag till beslut
•

Lokalförsörjningsplan Skola 2022 - 2032 godkänns som underlag för beslut i ärenden som rör
verksamhetslokaler för barn- och utbildningsnämnden.
• Lokalförsörjningsplan grundskola 2021 - 2030 upphör att gälla.
Barn och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen beslut
Information noteras till protokollet.

Sammanfattning
Lokalförsörjningsplanen omfattar kommunens grundskolor och utgör ett planeringsunderlag till
kommunfullmäktiges plan med mål och budget samt beslut kring ärenden om verksamhetslokaler för
barn- och utbildningsnämnden och dess förvaltning.
Uppgifterna som ligger till grund för planen är en bedömning av behoven utifrån befolkningsprognosen
samt andra kända kommande behov inom utbildningsförvaltningens olika områden.
Lokalförsörjningsplanen ska revideras årligen vid ny befolkningsprognos. Planens syfte är att bidra till att
barn- och utbildningsnämnden får en överblick över befolkningsprognosens utveckling i relation till
grundskolornas kapacitet samt de tillfälliga byggloven. Den utgör även beslutsunderlag i beslut gällande
verksamhetslokaler och effektivt lokalnyttjande för att säkerställa rätt dimensionerade lokalresurser
över tid avseende volym, storlek och utformning.
Att särskilt beakta i planen är de tillfälliga tidsbegränsade byggloven. Resarö skola har ett tidsbegränsat
bygglov som löpte ut juni 2021. Vaxö skola har ett tidsbegränsat bygglov som löper ut i februari 2023
och en pågående tillbyggnad gällande slöjdsalar som fortskrider enligt plan. Montessoriskolan på Vaxön
har en paviljong med tidsbegränsat bygglov. En ansökan om permanent lov har lämnats in och behöver
besvaras skyndsamt av bygglovsenheten.
Slutligen behöver förvaltningen arbeta med att behålla de elever som väljer andra skolor i närliggande
kommuner för att bidra till en positiv utveckling av nettokostnadsavvikelsen.

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Ärendebeskrivning
Lokalförsörjningsplanen omfattar kommunens grundskolor och utgör ett planeringsunderlag till
kommunfullmäktiges plan med mål och budget samt beslut kring ärenden om verksamhetslokaler för
barn- och utbildningsnämnden och dess förvaltning. Uppgifterna som ligger till grund för planen är en
bedömning av behoven utifrån befolkningsprognosen samt andra kända kommande behov inom
utbildningsförvaltningens olika områden.
Lokalförsörjningsplanen ska revideras årligen vid ny befolkningsprognos. Planens syfte är att bidra till att
barn- och utbildningsnämnden får en överblick över befolkningsprognosens utveckling i relation till
grundskolornas kapacitet samt de tillfälliga byggloven. Den utgör även beslutsunderlag gällande
verksamhetslokaler och effektivt lokalnyttjande för att säkerställa rätt dimensionerade lokalresurser
över tid både avseende volym, storlek och utformning.
Skolverksamheten i Vaxholms stad bedrivs inom fem låg- och mellanstadieskolor samt en
högstadieskola. Av de fyra låg- och mellanstadieskolorna drivs fyra skolor i egenregi och en fristående
skola. Jämförs utfall med den totala kapaciteten vårterminen 2022 har kommunen ett överskott på 203
skolplatser i åk F-6. Överskottet av skolplatser finns främst på F-6 skolorna på Vaxön.
Att särskilt beakta är de tillfälliga tidsbegränsade byggloven. Resarö skola har ett tidsbegränsat bygglov
som löper ut juni 2021. Vaxö skola har ett tidsbegränsat bygglov som löper ut februari 2023 och en
pågående ombyggnad gällande slöjdsalar som fortskrider enligt plan. Montessoriskolan på Vaxön har en
paviljong med tidsbegränsat bygglov som löpt ut där en inlämning om permanent bygglov har skett.

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa
Föreslaget beslut förväntas inte få några konsekvenser för barn.

Jämställdhetsperspektivet
Förslagets beslut förväntas inte få några konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv.

Måluppfyllelse
Lokalförsörjningsplanen för skolorna bedöms leda till ökad effektivitet i nyttjandet av stadens lokaler
samt ge en tydligare bild av behovet av skolplatser i relation till befolkningsutvecklingen.

Kopia på beslutet till:
Under denna rubrik anges vilka som beslutet ska expedieras till samt adresser till dessa.
Adressater ska anges enligt nedanstående mall:
XXX@myndighet.se
Handläggarens namn XXX-förvaltningen.
För kännedom:

Rektorer i skolan Vaxholm Stad, rektorer@vaxholm.se
Anders Roxstrom, förvaltningschef, anders.roxstrom@vaxholm.se
Lars-Inge Littlewood Larsson lars-inge.littlewoodlarsson@vaxholm.se
Marie Wiklund, kommunchef, marie.wiklund@vaxholm.se
Alexander Wahlsted, fastighetschef, alexander.wahlstedt@vaxholm.se
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Lokalförsörjningsplan Skolor
Vaxholms stad 2022-2032
Walewska L Jendi
2022-05-03
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Sammanfattning
Lokalförsörjningsplanen omfattar kommunens grundskolor och utgör ett planeringsunderlag till
kommunfullmäktiges plan med mål och budget samt beslut kring ärenden om verksamhetslokaler
för barn- och utbildningsnämnden och dess förvaltning.
Uppgifterna som ligger till grund för planen är en bedömning av behoven utifrån
befolkningsprognosen samt andra kända kommande behov inom utbildningsförvaltningens olika
områden.
Lokalförsörjningsplanen ska revideras årligen vid ny befolkningsprognos. Planens syfte är att bidra
till att barn- och utbildningsnämnden får en överblick över befolkningsprognosens utveckling i
relation till grundskolornas kapacitet samt de tillfälliga byggloven. Den utgör även beslutsunderlag i
beslut gällande verksamhetslokaler och effektivt lokalnyttjande för att säkerställa rätt
dimensionerade lokalresurser över tid både avseende volym, storlek och utformning.
Att särskilt beakta i planen är de tillfälliga tidsbegränsade byggloven. Resarö skola har ett
tidsbegränsat bygglov som löpte ut juni 2021. Vaxö skola har ett tidsbegränsat bygglov som löper ut
i februari 2023 och en pågående tillbyggnad gällande slöjdsalar som fortskrider enligt plan.
Montessoriskolan på Vaxön har en paviljong med tidsbegränsat bygglov. En ansökan om permanent
lov har lämnats in och behöver besvaras skyndsamt.
Slutligen behöver förvaltningen arbeta med att behålla de elever som väljer andra skolor i
närliggande kommuner för att bidra till en positiv utveckling av nettokostnadsavvikelsen.

Bakgrund och syfte
Riksdagen och regeringen styr grundskolan och förskolan genom att ange de nationella målen dels i
lag, dels i läroplanen och övriga styrdokument. Inom de ramar och riktlinjer som riksdagen och
regeringen beslutar ska kommunerna agera huvudman för den kommunala förskolan och skolan
samt genomföra uppdrag åt statens vägnar. Ytterst är det kommunfullmäktige som är skolans
huvudman och det är barn och utbildningsnämndens uppdrag att fullfölja kommunens uppdrag
enligt de nationella målen. Inom uppdraget ryms att organisera och administrera utbildning inom
förskola och grundskola. För att bedriva de lagstadgade uppdraget krävs ändamålsenliga lokaler att
bedriva verksamhet i.
Lokalförsörjningsplanen för skolor
Lokalförsörjningsplanen utgör ett planeringsunderlag till kommunfullmäktiges plan med mål och
budget samt beslut kring ärenden om verksamheternas lokalbehov för barn och
utbildningsnämnden och dess förvaltning. Uppgifterna som ligger till grund för planen är en
bedömning av behoven utifrån befolkningsprognosen samt andra kända kommande behov inom
utbildningsförvaltningens olika områden. Lokalförsörjningsplanen ska revideras årligen vid en ny
befolkningsprognos. Underlag och erfarenheter från det föregående året ska analyseras,
förändringar uppdateras och konsekvenser belysas inför ny revidering. Revideringen bör ske i
samband med ny prognos i maj 2022 då nya prognoser levereras samt utgöra underlag för
kommunfullmäktiges plan för mål och budget 2023.Det finns många faktorer som påverkar behovet
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av lokaler som kan ändras över kort och lång sikt. Exempel på faktorer som påverkar är inflyttning
och utflyttning till och från kommunen, nettofödelsetalen och konjunkturutvecklingen. Det finns
även oförutsedda faktorer som större migrationer på grund av ändrat säkerhetspolitiskt läge i
världen eller pandemier som påverkar nettofödelsetalen med kort varsel. Dessa faktorer råder inte
kommunen över, men behöver förhålla sig till vilket kräver en regelbunden översyn av lokalbehovet
med en revidering av den senaste lokalförsörjningsplanen. Denna lokalförsörjningsplan omfattar
endast grundskolor och utgår ifrån aktuella prognoser gällande befolkningens utveckling framtagna
i maj 2022.
Planens syfte
Att bidra till att barn- och utbildningsnämnden får en överblick över befolkningsprognosens
utveckling i relation till grundskolornas kapacitet och överblick över tillfälliga bygglov, vilket kan ge
upphov till förändrade behov. Planen ska även bidra till att barn- och utbildningsnämnden kan
planera för effektivt lokalnyttjande och säkerställa rätt dimensionerade lokaler över tid avseende
volym, storlek och utformning. Dessutom ska den utgöra underlag för beslut om verksamhetslokaler
för grundskolan.

Befolkningsprognosen
Prognosen är utgångspunkt i barn- och utbildningsnämndens behovsplanering av verksamheter och
lokaler. Kommunen beställer en befolkningsprognos varje år som levereras i mars – april månad
inför budgetarbetet av en extern leverantör. Beräkningar bygger dels på historiska data, dels
kommande bostadsbyggnationer i kommunen. Från tidigare års erfarenheter ser vi att
byggnationstakten är lägre jämfört med de initiala planerna. Sedan den förra planen upprättades
har detaljplanen för Resarö Mitt vunnit laga kraft. Den planerade byggnationen inom denna
detaljplan är inkluderad i prognosen. Befolkning som är inkluderad i dataunderlaget är den som är
skriven i kommunen per den sista december varje år. Den pågående pandemin i världen skapar en
stor osäkerhet kring den framtida befolkningsutvecklingen. Det förändrade säkerhetspolitiska läget
likaså. Såväl inrikes som utrikes flyttströmmar förändrades under pandemiåren 2020 - 2022. Till det
kommer den största flyktingvågen sedan andra världskriget i samband med invasionen av Ukraina.
Under 2022 kommer utrikes inflyttning driva en stor del av befolkningsförändringen i Sverige. Hur
mycket den balanserar ut den minskade inflyttningen under 2021 på grund av pandemin är förtidigt
att säga. Inrikesflyttströmmen som skedde under pandemins första år har fortsatt under
2022.Medellivslängden har under lång tid stadigt ökat i Sverige för både kvinnor och män. Covid 19
pandemin påverkade inte den utvecklingen. Detta påverkar demografin i Sveriges kommuner.
Ytterligare en faktor som framgent kommer påverka utvecklingen är den barnkull som föddes runt
1990 och som nu når förvärvsaktiv och barnafödande ålder. De flyttar från städer med universitet
och högskolor, och en andel kan tänkas flytta tillbaka till sin hemkommun. Detta kommer ha
konsekvenser för utbildningsystemet och därmed den kommunala verksamheten. Osäkerheten i
prognosen ökar i proportion med prognosperiodens längd. Generellt är osäkerheten som störst för
de åldersgrupper som inte är födda när prognosen görs. I tabellen nedan redovisas
befolkningsutvecklingen i Vaxholm stad för invånarna i skolåldern 6 - 15 år.
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Riktlinjer gällande placeringar i Vaxholm stad
I Vaxholms stads riktlinjer för skolplaceringar anges att huvudprincipen är att barnet ska placeras
vid den skola där vårdnadshavare önskar att barnet ska gå.1 Undantag kan göras om den önskade
skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet
åsidosätts eller om den önskade placeringens skulle medföra betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter för kommunen (9 kap. 15 § skollagen 2010:800). Detta innebär att alla
elever har rätt att bli mottagna vid en skola som ligger nära hemmet. Det kan finnas flera skolor i
kommunen som anses vara belägna nära hemmet, vilket innebär att ingen elev kan garanteras plats
eller förtur till den närmaste skolan. Kommunen behöver beakta avståndet till fler än en skola då en
elev skall beredas plats i förskoleklass samt sätta detta i relation till andra elevers motsvarande
avstånd till skolan.

Vaxholm som ett skolområde
Utvecklingen av skolplatser i Vaxholm påverkas till viss del av de olika byggloven som kommunens
skolor nyttjar i form av paviljonger och tillfälliga lokaler men även av nya beslut om lokalers
kapacitet. I mål och budget för 2020 - 2022 framgår att Vaxholm stad strävar efter att bygga bort de
paviljonger som idag utgör en del av lokalförsörjningen. Under 2021 har barn- och
utbildningsnämnden samt kommunstyrelsen beslutat att Vaxö skola skall avveckla sina paviljonger
och ersätta lokalytan med en ny byggnad på befintlig tomt.2 Under samma år beslutade barn- och
utbildningsnämnden samt kommunstyrelsen att se över möjligheterna att avveckla en paviljong på
Resarö skolas område och inrymma verksamheten i befintliga lokaler istället för att bygga en ny
skolbyggnad i anslutning till skolan.3
Utbildningsförvaltningen har initierat ett arbete med att se över skolornas kapacitet då flera stora
förändringar i skolornas lokaler är på gång. Nuvarande rapport baserar sig på gällande kapacitet.
Data i tabellerna nedan indelas i stadier då skolorna är uppdelade i årskurs F-6 och 7–9. I åldrarna
6–16 år, som utgör vår grundskoleverksamhet, har kommunen en överkapacitet vad gäller
1https://www.vaxholm.se/download/18.2ee7eb0171ac15bcfc35974/1588578666247/Riktlinjer%20for%20att%20soka%20forskoleklass.p

df
2 KS 2021-10-13 §54 Vaxö skolas, ny byggnad för slöjdsalar och klassrum
3

KS 2021-10-13 § 55 Resarö skola, ny matsalsbyggnad
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utvecklingen i relation till antal barn som väljer att gå i en skola i Vaxholms stad som helhet. För att
kunna identifiera var överkapacitet finns behöver man dela upp informationen i stadier.
Kapacitetsminskningen för årskurs 7 - 9 år 2024 beror på avveckling av fastigheten Kores belägen
vid Kronängsskolan med 117 platser. I fastigheten Kores finns fyra klassrum som bedöms rymma ca
30 elever var. Inom åldersgruppen 13 - 15 år väljer ca 15% av elevunderlaget externa skolor utanför
kommunen. Detta behöver vägas samman med en risk och konsekvensanalys vid den planerade
avvecklingen av Kores för att säkerställa lokalbehovet även efter avvecklingen.

Vaxholm har en överkapacitet av antal skolplatser för åk F-6 i kommunen som helhet. Överskottet
av skolplatser varierar mellan kommunens olika upptagningsområden varför en närmare översyn av
dessa behövs.

Vaxholm uppdelat per ö
Resarö skola upptagningsområde, årskurs F-6
84% av eleverna skrivna på Resarö, i åldrarna 6-12 år, har valt att gå på Resarö skola, 6% har valt en
extern skola utanför kommunen. Barn i skolåldern väljer i stor utsträckning Resarö skola vid
skolvalet.

56

Rapport
Änr BUN 2022/88.610
7 av 10

Område

Antal 6–12
åringar boende
på Resarö

Elevkapacitet
Resarö skola

Elevantal Vt-22
skrivna i Vaxholm
Resarö

Resarö

482

483

406

% andel inskrivna
elever i skolan
boende på
Resarö
84%

Resarö skola är en skola med tre paralleller med kapacitet för 483 elever (inklusive tillfällig paviljong
som rymmer 60 elever). Efterfrågan på skolplatser minskar gradvis under de närmsta tio åren men
inte i någon signifikant utsträckning. Skolan har kapacitet att hantera den utveckling som prognosen
visar oavsett om skolvalets utfall fortsatt ligger på 84 procent eller ej. Överkapaciteten för Resarö
upptagningsområde kommer variera över tid.

Tabellen visar data om 100% av elever inom upptagningsområdet väljer Resarö skola.

Resarö skola, byggnad
Skolbyggnaden i dess nuvarande utformning med tillhörande permanent paviljong (Kajen) och
tillfällig paviljong (Skutan) samt mindre byggnad (Bojen) har kapacitet att ta emot eleverna i
upptagningsområdet. Under 2022 tar utbildningsförvaltningen fram ett underlag för att möjliggöra
avvecklingen av den tillfälliga paviljongen på skolans i samverkan med exploateringsenheten.
Förslaget innebär att ytor som avvecklas återskapas genom effektivisering av befintliga byggnader.
Vaxö, Bogesund, Kullön och öarna upptagningsområde skola F-6
88% av eleverna skrivna i skolområdet Bogesund, Kullön och öarna i åldrarna 6–12 har valt att gå på
en av de tre skolorna som finns i området 2022, 5% har valt en extern skola utanför kommunen.
Barn i skolåldern väljer i stor utsträckning någon av de tre skolorna i området vid skolvalet.
Område

Antal 6–12
åringar boende i
området

Elevkapacitet i
området

Elevantal Vt-22
skrivna i Vaxholm
i området

Vaxön, Kullön,
Bogesund och
öarna

462

769

462

57

% andel inskrivna
elever i skolan
boende i
området
88%
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Upptagningsområdet för Vaxön, Bogesund, Kullön samt öarna har två kommunala skolor och en
fristående skola. Samtliga skolor ligger på Vaxön. De kommunala skolorna tar emot elever från
kommunen men även från närliggande kommuner i mån av plats. Den fristående skolan har endast
elever från kommunen inskrivna i verksamheten. Efterfrågan av skolplatser för Vaxön är relativt
konstant över en tioårsperiod. Skolupptagningsområdet har en överkapacitet på ca 300 elevplatser
för skolorna Vaxö skola, Montessoriskolan och Söderfjärdsskolan sammantaget för elever mellan 6
– 12 år. Vaxholms stad behöver inte fler låg- och mellanstadieskolor på Vaxön.

Tabellen visar data om 100% av elever inom upptagningsområdet väljer Resarö skola.

Vaxö skola, årskurs F-6
Rivningen av Norrbergskolan innebar att de slöjdsalar som Vaxö skola nyttjade upphörde. För att
tillgodose behovet av slöjdsalar och tre klassrum beslutades att en ny byggnad skulle uppföras på
skolans tomt Terra nova 6. Arbetet fortgår enligt plan. Syftet med nybyggnationen är att kunna
utveckla en fullt tvåparallellig skola i helt egna lokaler. Skolan har inte behov av att expandera sin
verksamhet endast konsolidera den i egna lokaler med ett effektivt nyttjande av resurser.
Rindö upptagningsområde, årskurs F-6
Rindö har en F-6 skola och det finns inga fristående aktörer på ön. Rindö skola utgör det alternativ
som kommunens invånare har om de väljer en verksamhet i närheten av sitt boende.
Område

Antal 6–12
åringar boende i
området

Elevkapacitet i
området

Elevantal Vt-22
skrivna i Vaxholm
i området

Rindö

104

105

88

58

% andel inskrivna
elever i skolan
boende i
området
85%
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Befolkningsprognosen för Rindö de kommande åren är mycket oviss då prognosen historiskt visat
sig inte överensstämma med utfallet. Andelen inflyttade barnfamiljer har inte varit så stor som
prognostiserats samt att byggnationer har reviderats ned eller flyttats fram i tid. Detta beror
framför allt på en kommande byggnation av lägenheter och småhus i Rindö hamn samt en fortsatt
omvandling av fritidsstugor på ön. En viss försiktighet behöver här antas gällande
befolkningsutvecklingen.
Vaxholms stad högstadieplatser årskurs 7–9
Vaxholm stad har idag en högstadieskola för att täcka kommunens behov av platser för elever
mellan 13–15 år. Kronängsskolan är en kommunal skola med sju paralleller läsåret 2021/2022.
Skolan har utökat sina lokaler med en tillbyggnad med fyra klassrum för att täcka det tillfälliga
utökade behovet under de kommande två åren. Utöver elever skrivna i Vaxholm tar den emot
elever från närliggande kommuner.
Område

Antal 13-15
åringar boende i
området

Elevkapacitet i
området

Elevantal Vt-22
skrivna i Vaxholm
i området

Vaxholm

564

617

477

% andel inskrivna
elever i skolan
boende i
området
85%

Kronängsskolans utökade lokaler färdigställdes 2019. Den utökade kapaciteten kan skalas ned för
att ligga i linje med framtida behov då den utgör en separat byggnad. I kapacitetsbedömningar som
redovisas nedan har vi antagit att denna tillfälliga lokal kan avvecklas 2024. Detta antagande
baseras på att ca 15% av eleverna boende i Vaxholm väljer externa skolor utanför kommunen. Detta
innebär att de fyra extra klassrummen inte kommer behövas efter 2024 så länge skolvalet inte
förändras.
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Data visar om 100% av elever i kommunen väljer Kronängsskolan.

Framtida kapacitetsutveckling och slutsatser
Då kapaciteten av skolplatser hör samman med både befolkningens utveckling och frågor som rör
bygglov och deras livslängd behöver olika faktorer beaktas för att bedöma framtida
kapacitetsutveckling. Särskilt att beakta är de tillfälliga tidsbegränsade byggloven. Vaxholm har idag
tre tillfälliga paviljonger för att försörja lokalbehovet, samt ett våningsplan i angränsande byggnad.
Befolkningsprognosen har skrivits ned de senaste åren då byggtakten har förändrats vilket påverkat
behovet av skolplatser. Förvaltningen ser att utfall och prognostiserat behov inte alltid samstämmer
utan att utfallet ligger lägre än behovet.
En genomlysning av 2022 års placeringar i Vaxholm och angränsande kommuner av elever skrivna i
Vaxholm visar på att kommunen har ett elevtapp som påverkar kapaciteten i kommunen. Under VT
2022 har 167 elever valt en placering på en skola utanför kommunen. De skolor som eleverna väljer
utgör dels specialskolor för specialintressen eller särskilda behov, dels kommunala och fristående
skolor. För att adressera kommunens nettokostnadsavvikelse behöver förvaltningen arbeta med att
fler elever väljer skolor inom kommunen. Ju fler elever skrivna i Vaxholm som väljer en skola i
Vaxholm desto mer effektivt lokalutnyttjande.
I kommunens skolor går även 113 elever från angränsande kommuner, detta hämtar hem en del av
tappet. I angränsande kommuner pågår arbete med att etablera nya skolor för att säkerställa
möjligheten att välja en skola nära hemmet. När dessa är uppförda kan Vaxholm räkna med en risk
att de flesta elever från annan kommun väljer en skola nära hemmet.

Källor
Statisticon 2022
Administrativdata från Edlevo
Vaxholms stads riktlinjer för att söka förskoleplats
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Lokalförsörjningsplan 2022-2032 - Förskola
Förslag till beslut
•

Lokalförsörjningsplan förskola 2022 - 2032 godkänns som underlag för beslut i ärenden som rör
verksamhetslokaler för barn- och utbildningsnämnden.
• Lokalförsörjningsplan förskola 2021 - 2030 upphör att gälla.
Barn och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen beslut
Information noteras till protokollet.
Sammanfattning
Lokalförsörjningsplanen utgör ett planeringsunderlag till kommunfullmäktiges plan med mål och budget
samt underlag för beslut i ärenden om verksamhetslokaler för barn- och utbildningsnämnden.
Befolkningsprognosen är utgångspunkt i barn- och utbildningsnämndens behovsplanering av lokaler.
Uppgifter som ligger till grund för planen är främst en bedömning av behoven utifrån
befolkningsprognosen samt andra kända kommande behov inom barn- och utbildningsnämndens olika
områden. Denna lokalförsörjningsplan omfattar endast förskolor och utgår ifrån aktuell prognos
gällande befolkningens utveckling framtagna i april 2022.
Vaxholm stad har i sin helhet en god platstillgång fram till år 2032. Vaxholm stad möter invånarnas
behov av barnomsorg totalt sett i kommunen över en tioårsperiod. I samband med att en ny förskola
färdigställs på Norrberget 2025 sker en kapacitetsökning som överstiger behovet under en längre period
för att mot slutet av en tioårs perioden möta upp behovet. Detta behöver studeras löpande så att ett
effektivt lokalutnyttjande kan uppnås.
Genom att utnyttja kapacitet inom hela Vaxholm stad kan man säkerställa behovet hos invånarna inom
regelverket. Effekten på platsgarantin kvarstår i att vårdnadshavare inte alltid kan få sitt förstahandsval
av förskola.

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa
Förslagets beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn.

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Jämställdhetsperspektivet
Förslagets beslut bedöms inte få några konsekvenser ur ett jämnställdhetsperspektiv.

Måluppfyllelse
Lokalförsörjningsplanen för förskolorna bedöms leda till ökad effektivitet i nyttjandet av stadens lokaler
samt ge en tydligare bild av behovet av förskoleplatser i relation till befolkningsutvecklingen.

Uppföljning och utvärdering
Planen utvärderas och uppdateras årligen när befolkningsprognosen publiceras

Handlingar i ärendet
Lokalförsörjningsplan – Förskola 2022-2032

Kopia på beslutet till:
Under denna rubrik anges vilka som beslutet ska expedieras till samt adresser till dessa.
Adressater ska anges enligt nedanstående mall:
För kännedom:

Rektorer i förskolan Vaxholm Stad, förskolechefer@vaxholm.se
Lars-Inge Littlewood Larsson, lars-inge.littlewoodlarsson@vaxholm.se
André Wallin, andre.wallin@vaxholm.se
Marie Wiklund, kommunchef, marie.wiklund@vaxholm.se
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Lokalförsörjningsplan –
Förskola
Barn och utbildningsnämnden 2022-2032
Walewska L Jendi
2022-05-04

Post: 185 83 Vaxholm stad
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@Vaxholm stad.se Org nr: 212000-2908
Webb: www.Vaxholm stad.se
Bankgiro: 5302-9435
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Sammanfattning
Lokalförsörjningsplanen utgör ett planeringsunderlag till kommunfullmäktiges plan för mål och
budget samt underlag för beslut i ärenden om verksamhetslokaler för barn- och
utbildningsnämnden.
Befolkningsprognosen är utgångspunkt i barn- och utbildningsnämndens behovsplanering av
lokaler. Uppgifter som ligger till grund för planen är främst en bedömning av behoven utifrån
befolkningsprognosen samt andra kända kommande behov inom barn- och utbildningsnämndens
olika områden. Denna lokalförsörjningsplan omfattar endast förskolor och utgår ifrån aktuell
prognos gällande befolkningens utveckling framtagna i april 2022.
Vaxholms stad har som helhet en god platstillgång fram till år 2032. Vaxholm stad möter invånarnas
behov av barnomsorg totalt sett i kommunen över en tioårsperiod. I samband med att en ny
förskola färdigställs på Norrberget 2025 sker en kapacitetsökning som överstiger behovet under en
längre period för att mot slutet av en tioårs perioden möta upp behovet. Detta behöver övervakas
löpande så att ett effektivt lokalutnyttjande kan uppnås.
Under 2022 har kommunen 6 - 10 barn i kö utan erbjudande om plats och ca 12 barn med
erbjudanden om plats. Till januari 2023 önskar ytterligare 24 barn plats på förskola i Vaxholm stad.
Genom att utnyttja kapacitet inom hela Vaxholm stad kan man säkerställa behovet hos invånarna
inom regelverket. Effekten på platsgarantin kvarstår i att vårdnadshavare inte alltid kan få sitt
förstahandsval av förskola.

Bakgrund och syfte
Riksdagen och regeringen styr grundskolan och förskolan genom att ange de nationella målen dels i
lag, dels i läroplanen och övriga styrdokument. Inom de ramar och riktlinjer som riksdagen och
regeringen beslutar ska kommunerna agera huvudman för den kommunala förskolan och skolan
samt genomföra uppdrag åt statens vägnar. Ytterst är det kommunfullmäktige som är skolans
huvudman och det är barn- och utbildningsnämndens uppdrag att fullfölja kommunens uppdrag
enligt de nationella målen. Inom uppdraget ryms att organisera och administrera utbildning inom
förskola och grundskola. För att bedriva de lagstadgade uppdraget krävs ändamålsenliga lokaler att
bedriva verksamhet i.

Lokalförsörjningsplanen förskolor 2022

Lokalförsörjningsplanen utgör ett planeringsunderlag till kommunfullmäktiges plan för mål och
budget samt underlag för beslut i ärenden om verksamhetslokaler för barn- och
utbildningsnämnden. Uppgifter som ligger till grund för planen är främst en bedömning av behoven
utifrån befolkningsprognosen samt andra kända kommande behov inom barn- och
utbildningsnämndens olika områden. Lokalförsörjningsplanen ska revideras årligen vid ny
befolkningsprognos. Underlag och erfarenheter från det föregående året ska analyseras,
förändringar ska uppdateras och konsekvenser ska belysas inför ny revidering. Revidering bör ske i
samband med ny prognos. Nästa revision sker i april 2023, då ny prognos levereras.
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Det finns olika faktorer som påverkar behovet av lokaler och som kan ändras över kort och lång sikt.
Exempel på faktorer som påverkar är inflyttning och utflyttning till och från kommunen,
nettofödelsetalen och konjunkturutvecklingen. Dessa faktorer råder inte kommunen över, men
behöver förhålla sig till, vilket kräver en regelbunden översyn av lokalförsörjningsplanen. Denna
lokalförsörjningsplan omfattar endast förskolor och utgår ifrån aktuell prognos gällande
befolkningens utveckling framtagna i april 2022.

Planens syfte

Att bidra till att barn- och utbildningsnämnden får en överblick över befolkningsprognosens
utveckling i relation till förskolornas kapacitet och överblick över tillfälliga bygglov, vilket kan ge
upphov till förändrade behov. Planen ska även bidra till att barn- och utbildningsnämnden kan
planera för effektivt lokalnyttjande och säkerställa rätt dimensionerade lokaler över tid avseende
volym, storlek och utformning. Dessutom ska den utgöra underlag för beslut om verksamhetslokaler
för förskolan.

Befolkningsprognos
Prognosen är utgångspunkt i barn- och utbildningsnämndens behovsplanering av verksamheter och
lokaler. Kommunen beställer en befolkningsprognos varje år som levereras i mars – april månad
inför budgetarbetet av en extern leverantör. Beräkningar bygger dels på historiska data, dels
kommande bostadsbyggnationer i kommunen. Från tidigare års erfarenheter noteras att
byggnationstakten är lägre jämfört med de initiala planerna. Sedan den förra planen upprättades
har detaljplanen för bostadsområdet Resarö Mitt vunnit laga kraft. Den planerade byggnationen
inom denna detaljplan är inkluderad i prognosen. Befolkning som är inkluderad i dataunderlaget är
den som är skriven i kommunen per den sista december varje år.
Den pågående pandemin i världen skapar en stor osäkerhet kring den framtida
befolkningsutvecklingen. Det förändrade säkerhetspolitiska läget likaså. Såväl inrikes som utrikes
flyttströmmar förändrades under pandemiåren 2020 - 2022. Till det kommer den största
flyktingvågen sedan andra världskriget i samband med invasionen av Ukraina. Under 2022 kommer
utrikes inflyttning driva en stor del av befolkningsförändringen i Sverige. Hur mycket den balanserar
ut den minskade inflyttningen under 2021 på grund av pandemin är förtidigt att säga.
Inrikesflyttströmmen som skedde under pandemins första år har fortsatt under 2022.
Medellivslängden har under lång tid stadigt ökat i Sverige för både kvinnor och män. Covid-19pandemin påverkade inte den utvecklingen. Detta påverkar demografin i Sveriges kommuner.
Ytterligare en faktor som framgent kommer påverka utvecklingen är den barnkull som föddes runt
1990 och som nu når förvärvsaktiv och barnafödande ålder. De flyttar från städer med universitet
och högskolor och en andel kan tänkas flytta tillbaka till sin hemkommun. Detta kommer ha
konsekvenser för utbildningsystemet och därmed den kommunala verksamheten. Osäkerheten i
prognosen ökar i proportion med prognosperiodens längd. Generellt är osäkerheten som störst för
de åldersgrupper som inte är födda när prognosen görs.
Utvecklingen av antalet barn i åldern 0-5 år beror främst på hur många barn som föds framöver.
Eftersom denna åldersgrupp även är relativt mer flyttbenägen än de äldre barnen, vilka har börjat
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skolan, så har även in- och utflyttning en viss inverkan på utvecklingen. I tabellen nedan redovisas
befolkningsutvecklingen för invånarna i förskoleålder under en tio års period.
Befolkningsprognos
2022
2022
utfall

Ålder
0
1
2
3
4
5
Summa

84
91
100
99
129
123
626

2032
prognos
Förändring
111
32%
117
29%
125
26%
131
32%
137
6%
142
16%
764
22%

Behovsprognos
Behovsprognosen visar på hur många årsplaceringar vi förväntar oss i förskoleverksamheten utifrån
befolkningsprognosen. Behovsprognosen skiljer sig jämfört med befolkningsprognosen med
anledning av att alla barn i åldrarna 0-5 år inte går i förskolan fullt ut alltid. Det finns en variation att
ta hänsyn till.
För att få fram en justerad siffra utifrån när man väljer att börja på förskolan behövs antaganden
utifrån faktiska placeringar. Under höstterminen är det fler barn placerade på förskolan än på
våren. 1-åringarna börjar successivt det året de fyller 1 år varför behovsprognosen blir lägre än
befolkningsprognosen.
Behovsprognosen visar att behovet av antalet platser ökar med i snitt 10 platser per år med stora
variationer mellan olika år. Tittar man på varje ö framkommer en mer varierad bild av hur
utvecklingen ser ut vad gäller det prognostiserade behovet.

Variation av platsbehov under året
Behovet av förskoleplatser varierar mellan olika månader på året. Barnantalet ökar från januari till
juni för att sedan sjunka till augusti och sedan arbeta sig upp igen till årsskiftet. Skiftningen belyser
medborgarnas behov och konsumtionsmönster under den period då barn skall börja och sluta på
förskolan. Mönstret följer skolårets slut och början, vilket utmanar verksamheterna både
pedagogiskt och ekonomiskt då bemanning och lokaler behöver anpassas. Det är dock inte något
som är specifikt för Vaxholms stad utan samma förutsättningar gäller för alla förskolor oavsett
kommun och regi.

Vaxholms stad som ett förskoleområde
Barnomsorgen i Vaxholm stads stad bedrivs inom 10 förskolor, av dessa är fyra förskolor i egen regi
och sex fristående förskolor samt ett vilande familjedaghem. Totalt finns 550 förskoleplatser 2022.
Under innevarande år har en Flora förskola i fristående regi tillkommit i Vaxholms stad med plats för
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15 barn. I tabellen redovisas hur beläggningen såg ut under 2021 mars månad. Då låg Vaxholm stad
på maximalt utnyttjande av förskoleplatser i kommunen.

Enskild regi

Kommunal
regi

Enhet
Rindö förskola
Blynäsvikens förskola
Ytterby förskola
Lekhagens förskola
Överby förskola
Äppelängen
Montessori förskola
Freja förskola
Söderkulla förskola
Skärgårdsholken
Flora förskola
Summa

Kapacitet
75
100
Avvecklad ht 21
55
112
29
30
25
80
29
ej i drift 2021
535

2021 placering
63
98
56
58
90
29
27
26
62
27

Bygglov
Permanent
Tillfälligt
Tillfälligt
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent

536

Ser man till Vaxholms stad som helhet är platstillgången god fram till år 2023 utifrån
befolkningsprognosen. Vaxholms stad möter invånarnas behov av barnomsorg totalt sett i
kommunen över en tioårsperiod. I samband med att en ny förskola färdigställs på Norrberget 2025
sker en kapacitetsökning som överstiger behovet under en längre period för att mot slutet av tioårs
perioden möta upp behovet. Det råder osäkerhet kring utvecklingen mot slutet av tioårsperioden
då den avser ännu ej födda.

Utveckling Resarö
Vid en genomgång av de olika öarnas behovsutveckling kan man utläsa att Resarö kommer att ha
ett mindre behov som överstiger utbudet av platser. En möjlig anledning till denna utveckling är att
detaljplanen Resarö Mitt nu har vunnit laga kraft vilket prognostiseras till en nettoinflyttning under
de kommande tio åren. Under 2021 avvecklades Ytterby förskola då behovet understeg kapaciteten
på Resarö. Beläggningsgraden på Resarö förskolor var 65% sammantaget på alla förskolor på ön.
Den egna regins möjlighet till en budget i balans har förbättrats med en besparing på 1,3 mkr vilket
kommer realiseras under 2022. I samband med beslutet om att stänga Ytterby förskola beslutades
att barn boendes på Resarö och som så önskar ska erbjudas plats på förskola på Resarö även i
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framtiden. 1 Under 2021 öppnades en tillfällig avdelning på Överby som återställs till ordinarie bruk
under 2022 för att bemöta behovet av platser i enlighet med beslutet.2 Förvaltningen behöver
fortsatt bevaka och ta hänsyn till tagna beslut gällande Resarö och platstillgången på förskolorna så
att barn bereds plats på förskola på ön i enlighet med beslutet.

Utbildningsförvaltningens arbete med ett effektivt lokalutnyttjande för att påverka
nettokostnadsavvikelsen i en positiv riktning innebär att man ser till hela kapaciteten i Vaxholm
stad. Behovet av platser på Resarö kan täckas av överkapaciteten på Kullön där
befolkningsökningen för 0-5 år är fortsatt svag den kommande tioårsperioden. Beslut har dock
fattats som inte möjliggör en placering på Kullön om inte vårdnadshavare önskar en sådan
placering.3
Prognosen för Resarö inkluderar nybyggnation på ön, men då detta befinner sig i ett tidigt skede
råder osäkerhet kring utfallet för behovet. Utbildningsförvaltningen kommer fortsatt följa
utvecklingen noggrant och reflektera det i kommande lokalförsörjningsplaner.

1

BUN 2021/32 § 25 Lokalplanering Resarö förskoleområde

2

BUN 2021/107 § 141 Tillfällig avdelning på Överby förskola

3

BUN 2021/32 § 25 Lokalplanering Resarö förskoleområde
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Utveckling Vaxön
I prognoserna ser förvaltningen att kapacitetsutvecklingen på Vaxön kommer att överstiga behovet.
En anledning till denna utveckling är att Vaxholm stad planerar för en ny förskola på Norrberget
som en del av områdets utformning. Förskolan planeras stå klar 2025. Planeringen har flyttats fram
sedan föregående års lokalförsörjningsplan.

Utifrån den inriktning som utbildningsförvaltningen arbetar efter, har förvaltningen sett till hela
kapacitetsbilden för Vaxholm. Överkapaciteten på Vaxön kommer att behövas för att lösa framtida
behov av platser från andra delar av kommunen. Placering av en ny förskola på Norrberget är den
mest lämpade placeringen då Vaxön är en central del av kommunen och förskolan blir därmed
tillgänglig för invånarna.

Utveckling på Rindö
Under de närmste tio åren ökar behovet i snitt med 4-5 platser på Rindö vilket är en minskning av
behovet sedan den föregående prognosen. På Rindö har utbildningsförvaltningen utökat antal
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platser från 53 till 75 förskoleplatser under 2021. Prognosen visar att behovet ligger över utbudet av
förskoleplatser med ca 3 platser.

Ser man till hela kapacitetsbilden för Vaxholm och adderar den överkapacitet som finns på Vaxön
kan Rindöbornas behov av förskoleplatser inom platsgarantin lösas. Det innebär att ett antal
familjer inte kan få en plats på Rindö förskola men att plats kan erbjudas på Vaxön.
En viss försiktighet behöver antas gällande befolkningsutvecklingen på Rindö då inte hela
nybyggnationen är färdigställd än samt att prisutvecklingen på lägenheter påverkar vem som väljer
att flytta. Utbildningsförvaltningen har sedan tidigare uppmärksammat att den förväntade ökningen
av barn inte har uppfyllts i de områden som man kunnat flytta in till.

Effektivt lokalutnyttjande i Vaxholms förskolor - slutsatser
Sedan Blynäsvikens förskola startade har utbildningsförvaltningen skrivit ned kapaciteten från 106
till 100. Förskolans lokaler kan inte hantera fler barn än 100 med den inriktning som förskolan har
idag där en språkavdelning är en del av verksamheten. Skulle man i framtiden ändra inriktning på
förskolan finns en möjlighet att utöka antalet plaster på förskolan med 12. Det utgör en möjlighet
utifall en behovstopp skulle uppstå innan förskolan på Norrberget är färdigställd.
Under 2022 har kommunen 6 - 10 barn i kö utan erbjudande om plats och ca 12 barn med
erbjudanden om plats. Till januari önskar ytterligare 24 barn plats på förskola i Vaxholm stad.
Genom att utnyttja kapacitet inom hela Vaxholm kan Vaxholms stad säkerställa behovet hos
invånarna inom regelverket.
Plats i förskola erbjuds i första hand till barn som är folkbokförda i Vaxholm. När vårdnadshavare
har anmält önskemål om förskola ska plats erbjudas inom fyra månader. Vid möjlighet infrias
platsgarantin med kortare varsel. Platsgaranti innebär erbjudande av plats i någon av Vaxholms
stads förskolor. Vid fall där vårdnadshavare inte kan erbjudas anmält önskemål, erbjuds plats vid en
förskola så nära barnets eget hem som möjligt. Vaxholms stad tar skälig hänsyn till
vårdnadshavarens önskemål.
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Skollagen anger att kommunen har en skyldighet att erbjuda en förskoleplats så nära barnets hem
som möjligt.4 Skolinspektionen har slagit fast att kommunen kan i viss mån erbjuda plats på längre
avstånd från hemmet. Sådant platserbjudande bör dock inte få till följd att familjen tvingas avsätta
lång restid varje dag för att transportera barn mellan hem och förskola. Skolinspektionen anser att 2
mil ligger inom ramen för kommunens möjlighet att i viss utsträckning erbjuda plats på längre
avstånd från hemmet.5
Förvaltningen ser att Vaxholm stad har behov av en ny förskola på Vaxön. Den planerade förskolan
om 110 platser på Norrberget kommer dock att skapa en överkapacitet vid färdigställandet 2025 i
Vaxholm stad. Överkapaciteten beror dels på en minskad befolkningsprognos dels på att Vaxholm
stad har utökats med ytterligare en fristående förskola. Detta behöver övervakas närmare då en
överkapacitet inte utgör ett effektivt lokalutnyttjande.
Prognos i relation till inskrivningar september 2022
Enhet
Rindö förskola
Summa Rindö
Blynäsvikens förskola
Lekhagens förskola
Montessori förskola
Flora förskola
Freja förskola
Summa Vaxön
Äppelängen
Skärgårdsholken
Överby förskola
Summa Resarö
Söderkulla förskola
Summa Kullön
Summa

Kapacitet Regi
75
75
100
55
30
15
25
225
29
29
112
170
80
80
550

Egen
Egen
Egen
Fristående
Fristående
Fristående
Fristående
Fristående
Egen
Fristående

2021
placering

2022
placering

58
58
94
56
28
ej i drift 2021
25
203
28
25
116
169
63
63
493

Beläggning Prognos
2022
2022
57
57
70
56
25
9
25
185
28
22
114
164
63
63
470

76%
76%
70%
102%
83%
60%
100%
82%
97%
76%
102%
96%
79%
79%
85%
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229

189
50
541

För att adressera mindre underkapacitet har förvaltningen noterat att det finns mobila lösningar på
marknaden för förskolor. Enköping är en kommun som har 6 mobila förskoleavdelningar sedan
2019. Detta medger flexibilitet i planeringen utan nya lokaler med bibehållen kvalitet.

Källor
Riktlinjer Rätt till plats i förskola & pedagogisk omsorg i Vaxholms stad
Befolkningsprognos 2022 – Statisticon
Kapacitetsutredning Turako

4

2a kap 8 § skollagen

5

Skolinspektionen 2012-11-08, dnr 41-2012:3464
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Inriktningsbeslut måltidsförsörjning förskolor och skolor i Vaxholm
Förslag till beslut
1. Måltider i Vaxholms stads kommunala förskolor och skolor ska försörjas genom centralkök,
tillagningskök, hybridkök och mottagningskök inom kommunen
2. Beslutet ska användas som underlag vid planering av lokaler och organisering av måltidsenheten.

Sammanfattning
Från 1 januari 2016 organiserade utbildningsförvaltningen förskolan och skolans måltider i
måltidsenheten. Det är måltidsenhetens uppdrag att säkerställa hur måltiderna bäst tillgodoses för barn
och elever utifrån måltidspolicyn och livsmedelsverkets modell samt nationella styrdokument för
offentliga måltider i Vaxholm stad.
Måltidspolicyn anger inriktning, grunder och värderingar som styr verksamheternas arbete för en
likvärdig och bra måltidskvalitet. För att kunna säkerställa kvalitet och en helhetssyn på måltider med
matgästen i centrum använder sig Vaxholms stad av Livsmedelsverkets måltidsmodell som består av
följande pusselbitar; god, trivsam, näringsriktig, säker, hållbar och integrerad. Måltidsenheten
organiserar produktionen av måltider utifrån livsmedelsverkets måltidsmodell.
I Vaxholm försörjer man enheterna med måltider från en kombination av centralkök, tillagningskök,
hybridkök och mottagningskök. Försörjningsmodellen tar hänsyn till avstånden i Vaxholm stad.
Kommunens storlek innebär att transportvägarna är korta mellan köken. En begränsad varmhållningstid
är inte ett kvalitetsproblem för att behålla god hygien, säker och aptitlig måltid. Organisationen
möjliggör att måltidsenheten kan producera måltider till skola och förskola effektivt ur ett hållbart
ekonomiskt- och livsmiljömässigt perspektiv
Beslutet syftar till att tydliggöra kostchefens mandat att besluta om utformning av verksamheten enligt
måltidspolicyn.

Bakgrund
Barn och utbildningsnämnden antog en måltidspolicy 2020. Policyn anger att matgästen skall vara i
centrum och utgår ifrån Livsmedelsverkets Måltidsmodell.

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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I Vaxholm stad sker måltidsförsörjningen till förskolor och skolor genom en kombination av centralkök,
hybridkök, tillagningskök och mottagningskök lokaliserade på Resarö, Vaxön och Rindö. Dessa kök
försörjer alla enheter i Vaxholm stad.

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser ur ett barnrättsperspektiv.

Jämställdhetsperspektivet
Föreslaget beslut bedöms inte ha några konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv.

Måluppfyllelse
Inriktningsbeslutet kommer att säkerställa att måltidsförsörjningen sker på ett effektivt sätt med
hänseende till ekonomisk hållbarhet och livsmiljö för Vaxholms stads förskolor och skolor.

Bedömning
Förvaltningen bedömer att måltidsenheten kan inom föreslagen inriktning säkerställa
måltidsförsörjningen till förskolor och skolor utifrån verksamheternas behov effektivt och med ett
hållbart ekonomiskt och livsmiljömässigt perspektiv.

Handlingar i ärendet
Inriktningsbeslut måltidsförsörjning förskolor och skolor i Vaxholm Stad
Måltidspolicy för utbildningsförvaltningen.

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Margareta Andersson, margareta.andersson@vaxholm,se

För kännedom:

André Wallin, andre.wallin@vaxholm.se
Anders Roxström, anders.roxstrom@vaxholm.se
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Behovsutredning lokaler Resarö skola 2022
Förslag till beslut
•
•
•

Lokalprogram för Resarö skola godkänns
Barn och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
Lokalprogram för Resarö skola överlämnas till exploateringsenheten som inriktning för
uppstartsbeslut KS 2021 § 174.

Sammanfattning
Barn och utbildningsnämnden uppdrog åt utbildningsförvaltningen att, utifrån Resarö skolas och
måltidsenhetens behov, föreslå vad som kan inrymmas inom befintliga byggnader. BUN 2020/228 § 126.
Utbildningsförvaltningen har i samråd med skolan och måltidsenheten tagit fram ett underlag för
verksamheternas behov och dess förutsättningar för att inrymmas inom befintliga byggnader.
Med bibehållen vision för skolan behöver dels skolans organisation anpassas dels behöver befintliga
lokaler anpassas vid en avveckling av Skutans lokaler (Ytterby 4:174). Avvecklingen innebär en minskning
med tre klassrum för förskoleklass samt fritidshem.
Underlaget Lokalprogram för Resarö skola har tagits fram i samråd med exploateringsenheten, Resarö
skola och utbildningsförvaltningen samt upphandlad arkitekt. Arbetsgruppen har presenterat
behovsbilden för upphandlad arkitekt som återkommit med förslag som inrymmer skolans behov inom
befintliga byggnader vid avvecklingen av gula paviljongen Skutan. Vidare visar förslaget att det är möjligt
att lösa ut skolans tidigare behov av ytor till elevhälsan och undervisning.
Slutligen visar utredning på att en renovering av matsalen med en ökning av golvyta går att genomföra
vilket adresserar måltidsenhetens behov.

Bakgrund
Barn och utbildningsnämnden uppdrog åt utbildningsförvaltningen att utifrån skolans och
måltidsenhetens behov, föreslå vad som kan inrymmas inom befintliga byggnader. BUN 2020/228 § 126

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har i samråd med skolan och måltidsenheten tagit fram ett underlag för verksamheternas
behov och dess förutsättningar för att inrymmas inom befintliga byggnader.
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Prognosen för elevunderlaget för skolan enligt lokalförsörjningsplanen visar att skolan har kapacitet att
ta emot de elever som söker till skolan utifrån skolvalets riktlinjer. Skolans lokaler omfattar 4961 kvm
BTA varav 293 kvm utgör en byggnad med tillfälligt bygglov. Denna lokal (”Skutan” Ytterby 4:174)
behöver avvecklas då lovet har upphört och nytt lov inte kan beviljas.
Skolan behöver ersätta de tre klassrummen som ligger i Skutan inom ramen för befintliga byggnader.
Vidare har skolan även behov av fritidshemslokaler för dessa klasser som även de ryms idag i Skutans
lokaler. Skolan planerar då att inrymma denna verksamhet i huvudbyggnadens sektion för musik, slöjd
och skolsköterska. Skolans har då ett behov av sal för musikundervisning, slöjd och skolsköterska vilket
löses ut genom en ombyggnation av Bojen (Ytterby 4:686) där tre klassrum, två slöjdsalar och en
musiksal skapas, samt att sektion för slöjd i huvudbyggnaden omvandlas till ytor för hela elevhälsan.
Skolan och måltidsenheten behöver kunna schemalägga alla klasser i matsalen under lunchperioden (1113) utan att ljudnivå och trivsel försämras. För att göra det ser man ett behov av att utöka golvytan,
isolering för ljud och borttagning av inre vikvägg i nuvarande matsal.
Framtaget underlag bedöms utgöra tillräcklig grund för exploateringsenheten att befästa och fullfölja
uppstartsbeslutet för Resarö skola och återkomma till kommunstyrelsen med ett inriktningsbeslut.

Bedömning
Förvaltningen i samråd med skola och måltidsenhet bedömer att det finns utrymme att lösa skolans
behov inom befintliga byggnader.
Förvaltningen föreslår att exploateringsenheten får med utgångspunkt från framtagen rapport i uppdrag
att fortsätta arbetet för att tillgodose behovet.
Barnets bästa enligt barnkonventionen
Av särskild vikt är Barnets rätt till utbildning (Artikel 28 och 29) och Barnets rätt till lek, fritid och vila
(Artikel 31). Ytterligare utredningar behöver göras för att belysa hur frågan påverkar barnets bästa.

Måluppfyllelse
En ombyggnation medför en ökad hyreskostnad som kan påverka utbildningens kvalité då en större
andel av grundbeloppet kommer gå till hyreskostnader på bekostnad av övriga undervisningskostnader.
Livsmiljön för eleverna kommer påverkas positivt då skolan och måltidenheten kan planera för en mer
effektiv skoldag. Omdisponeringen av skolans lokaler kommer ge en effektivisering av utnyttjandet av
befintliga byggnaders kvadratmeter.

Handlingar i ärendet
Behovsutredning lokaler Resarö skola 2022
Lokalprogam för Resarö skola
Måltidspolicy Vaxholm stad
FAMM – five aspect meal model
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Preparing, planning and serving meals require several important steps before
you can enjoy a meal. The meal takes place in a room (room), where the
consumer meets waiters and other consumers (meeting), and where dishes
and drinks (products) are served. Backstage there are several rules, laws and
economic and management resources (management control system) that are
needed to make the meal possible and make the experience an entirety as a
meal (entirety – expressing an atmosphere). These five factors are the major
ones for developing meal service in restaurants, and together form the Five
Aspects Meal Model (FAMM). Several studies have shown that the context
of a meal is important for the acceptance and consumption of a meal.
Accordingly, the context has to include the food product itself, the consumer
and the environment. These three factors need to be considered in an integrated manner, because they affect each other. A qualitative study of restaurant consumers found that there are at least eight main categories of
importance for the experience of the meal: restaurant atmosphere, core items
of consumption, restaurant scene, personal service encounter, staff quality,
visitors, restaurant decision process and individual circumstances. These
categories can easily be related to the ‘Five Aspects Meal Model’. The essence
of each factor is dependent upon different forms of knowledge, such as
science, practical-productive, aesthetical and ethical.

such establishments came to be known as restaurants (Finkelstein 1989a).
However, too much emphasis has been put on
the connection between the French Revolution
and the modern restaurant concept. Already in
the early 1780s, there were taverns in England
which served meals for travelling upper classes;
for instance, in 1786, the London Tavern opened.
This was a public house used mainly by members
of parliament who lived in London during parliamentary sessions, away from their country homes
(Mennell 1985). Politicians, writers and traders
needed places for meals, meetings and discussion.

Introduction
The concept of the restaurant in its modern form
is closely related to the French Revolution, a revolution that reduced the power of aristocratic
households. Many skilled cooks had been
employed in such households, but were left without employment after the revolution. These
cooks, some of whom were skilled artisans, established other places to work and served meals for
the new class, the bourgeoisie, who could pay for
them. At these places one could restore or rest
one’s body from hunger or fatigue, which is why
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From these early days, as well as today, restaurants have been a meeting place in people’s social
life. The fast growth of the restaurant industry
was certainly an effect of economic growth and
the emerging new social classes, but also of the
growing numbers of skilled cooks working for a
broader public. These cooks also became good
entrepreneurs, who started new restaurants. One
such cook was Antonin Carême (1784–1833),
who created the concept of grande cuisine – specially designed dishes in which food was turned
into architectural feats for the entertainment of
the guests. Food sculptures and the décor of the
dining room were some of the ingredients of
grande cuisine (Fisher 1954). From the very outset, restaurants were the scene of complex social
interactions and cultural influences. Food was
always there, but also ideas and tastes. The restaurant became a forum for expression of individual desires and moods. Finkelstein (1989b) said
that the early diners were not interested in fine
foods, but in imitating a style and form of life
associated with the declining aristocracy. They
wanted to present themselves as the new social
élite. Dining at restaurants had become a status
symbol, a way to flaunt oneself and display a new
and fashionable lifestyle. Such situations probably bear a strong resemblance to modern restaurants. People are looking for experiences that go
beyond the food itself, and they use the restaurant
as an arena where they can relax, enjoy and
socialize. This requires a new, more broad-based
approach in the development of meals in restaurants. Restaurateurs need to be aware that a restaurant visit is a social and cultural act in a
context that reflect their dream and lifestyle and
where people look for the fulfilment of certain
desires and mood expectations.
Furthermore, in our modern society, food and
meals, as well as the manner in which they are
consumed, have become symbols of social differentiation, a way to express oneself and one’s individual preference, rather than merely a way of
providing for the needs of the body. This has been
strongly expressed by Finkelstein (1989b) as well
as by Warde & Martens (2000), who draw a
distinction between eating for pleasure and eating
from necessity.
How the entirety of a meal is perceived is also
dependent on earlier experiences. We consume a

meal with all our senses – sight, hearing, smell,
taste and touch. Our sight gives us information
about colour and appearance, and is of great
importance for our perception of the taste, smell
and texture of the meal, but the surroundings of
the meal also affect our perception: the table and
other furniture and equipment in the room where
we have our meal. The cognitive picture of the
meal in our brain creates certain expectations,
according to our earlier memories, knowledge,
experiences and contexts. Our earlier experiences
will influence the way we experience the meal.
This sensory process has been called a filter
between the external (objective) and internal
(subjective) world (Martens 1999) and has to be
kept in mind when producing meals of any kind.
The restaurant industry is growing at a fast
pace, as people choose to eat out more frequently.
In Sweden, for example, restaurant sales increased by 65%, from SEK28 billion to 46 billion,
over the period of 1994–2004. During the same
time, the number of employees increased by 62%
and restaurant customers spent 5% more of their
total food expenditure on eating out at restaurants (Sweden Statistics 2004). The same trend
can be seen in other Western countries. There are
several reasons behind the growing interest in
eating out at restaurants. First of all, people have
more money to spend, but another reason is that
family situations have changed. It is now more
common for both parents to work outside home,
which leaves less time for cooking. The ability to
cook also has declined (Caraher et al. 1999).
Offering commercial meals requires professionalism in preparing, planning and producing
these meals. Knowledge of the diners/customers
and their expectations, desires and reasons for
eating out are other crucial factors. Since 1993,
the Department of Restaurant and Culinary
Arts at Örebro University have been working
with the Five Aspects Meal Model (FAMM, see
Fig. 1) to plan, prepare and produce meals in
our Bachelor’s degree programme for cooks,
chefs and waiters, and the model has been
described by Gustafsson (2004). The methods
used to produce different meals are based on different types of knowledge: scientific, practicalproductive, aesthetic and ethical, i.e. these
correspond to the forms of knowledge that the
philosopher Aristotle considered to be of equal
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The Management Control System

The room

The Atmosphere
Room

Meeting

Meals are always consumed in a room. Besides
restaurants, as this paper focuses on, meals can
be consumed in a hospital or school, at a hotel,
at home or in the open air. The geographical
boundaries expand as the interest in finding new
meeting places increases (Sherry 1998). The person serving the meal in a commercial situation
should know about the eating situation and try
to fulfil guests’ needs in the best way. Working
professionally with the Room context requires
knowledge about style history, architectural style,
textiles, design and art, as this should be the basis
on which the room is decorated. This ‘built
environment’ is called ‘servicescapes’ by Bitner
(1992). It refers to the environment in which services are provided and where customers interact.
Even in the early 19th century, Carême pointed
out the importance of décor and a total designed
environment that suited the restaurant’s concept
(Finkelstein 1989c). The lighting, sounds, colours
and design of textiles can have a great impact on
a meal situation, and this may have been one of
the key factors behind the differing experiences of
the same meal consumed in hospitals, at schools,
in the Army and in restaurants (Meiselman et al.
1987; Edwards et al. 2003). Changing the context
also can influence our preference for wine (Hersleth et al. 2003), while changing the theme of a
restaurant can affect the acceptability of food
(Bell et al. 1994). In a study by King et al. (2004),
the meal situation, social interaction and physical
environment on food acceptability was shown to
have positive effects on changes of contextual
factors on the acceptability of some dishes but not
all. They concluded, however, that more research
is needed in this field. Bowen & Morris (1995)
found that the meal needed to be in accordance
with the overall style of the restaurant. Finkelstein
(1989c) pointed out that furniture should be in
accordance with the rest of the style of the restaurant, and several studies have pointed to the
importance of restaurant interiors for the experience of the meal (Nissen Johansen & Blom 2003;
Andersson & Mossberg 2004). Even consumers
of ready-made meals are affected by the room or
situation in which the meal is consumed. In a
study of ready-meal consumers, Ahlgren et al.
(2004a) have shown that eating situations also

Product

Figure 1 The Five Aspects Meal Model (FAMM) from
a producer’s perspective.

importance in real life (Aristoteles 1988). We
need scientific knowledge to understand why we
should do things in a particular way. We need
practical knowledge to be able to do it; ethical
knowledge to determine which foods are suitable, and choose methods of preparation that
are consistent with a sustainable society and
with individual needs, e.g. religion, culture, economic resources and individual diets. Finally,
aesthetic knowledge will help us in the creative
process when producing meals.
The aim of this paper is to describe the model
and how it can be used in planning service delivery to enhance customers’ satisfaction.

A description of the model
The idea for the model came from the Michelin
Guide’s evaluation of hotels and restaurants, and
was implemented from the start in the education
programmes, by lecturers at the Department of
Restaurant and Culinary Arts.
The starting point to describe the model is a
restaurant visit. It starts with entering the restaurant, and this is the first aspect to be described.
The second aspect is the meeting, which refers to
not only the meeting between waiters and customers, but also interactions between customers
as well as interactions between service personnel.
The third aspect is the product, which here refers
to food and beverages and their preparation. The
fourth aspect is the management control system,
which refers to the economic aspects, laws and
logistics when providing the whole meal. These
four aspects will result in an atmosphere with the
meal encompassing the fifth aspect. During the
description of each aspect, a definition is
included, followed by a scientific discussion of the
aspect. At the end, suggested questions are given
for managers and chefs to consider in relation to
each aspect of the model.
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improve the attraction of the products, as some
disparaging beliefs are situation-dependent. Our
senses and any earlier experiences that we may
have had while consuming food in similar environments can affect our appreciation of the same
meal in different contexts.
We will mention here a few questions that a
chef/manager needs to consider before planning a
meal. What type of concept does the restaurant
have? What type of meal are we going to serve?
What type of guests/diners do we have and what
do they want? What season is it? What does the
dining room look like and can anything be done
about it to fit the season or the concept of the
restaurant? How should the tables be laid? What
type of textiles could be used? What utensils
should be used? What about the lights and the
sounds? All these questions have to be answered
before the meal is planned and prepared to
achieve a feel of the concept, the season and that
which seems to satisfy the guests (Johansson
2004). Otherwise, the result could be the situation described by Bitner (1992): ‘Managers continually plan, build and change an organization’s
physical surroundings in an attempt to control its
influence on patrons, without really knowing the
impact of a specific design or atmosphere change
on its users’.

The meeting
The meeting aspect encompasses not only the
meeting between customers and service staff, but
also the meeting between one customer and
another, and one member of staff and another.
Here, service or service quality is seen as a ‘meeting’ in the sense of the way guests are treated.
To understand the importance of the meeting
aspects and how to manage them, we need some
knowledge of social psychology, the theory of
emotions, forms of social interactions and rules
of etiquette, which makes higher education very
important for this group of staff. Service staff are
often the main contact between the restaurant
and the customer, so their performance will have
an impact on the guest’s enjoyment. The situation
between the waiter and the diners can be difficult,
as it is unequal. The waiters have more authority
and power, as they have more knowledge of the
menus and beverages served than the guest, and

if they have an arrogant and insouciant style, the
dining event can be totally ruined. The waiters
also need to be aware that when customers eat
out for pleasure, they can act as anyone they
would like to be. In a restaurant, customers may
thus pretend to be rich, successful, fashionable,
sophisticated and urbane (Kivela 1994a). Waiters
must be prepared for and able to handle such
situations. The waiter may also encounter customers who are more unsure and not so experienced restaurant visitors with less money. If the
waiter realizes this and is more observant and
helpful, rather than insouciant or arrogant, this
will help the restaurant achieve a good reputation
(Finkelstein 1989d).
Several authors have pointed to the importance
of meeting aspects, but use the concept of service
with a focus on restaurants (Lewis & Chambers
1989; Warde & Martens 2000; Zeithaml & Bitner 2000; Andersson & Mossberg 2004). In a
study by Mattila (2001), personal service was
found to be as important as the delivery of
service.
Andersson & Mossberg (2004) identified five
factors influencing the experience of a meal: cuisine, restaurant interior, service, company and
other guests. The authors regard these five factors
as ‘satisfiers’ during a meal experience in restaurants. The basis of their method was customers’
willingness to pay for different aspects of the dining experience. They found that customers were
willing to pay more for an ideal service than the
one that they actually received. Hansen et al.
(2005) also have shown that service is an essential
part of the experience of eating at a restaurant for
experienced à la carte customers. Hansen et al.
(2004a) also found that an example of bad service
was a long wait to pay the bill, which can be so
serious that customers choose never to come
back. According to Pratten (2003), the training of
waiters is generally minimal, and little research
has been carried out, even though the performance of the waiters is crucial to the profitability
of a restaurant.
What questions, then, should a restaurant manager ask her/himself to fulfil the guests’ needs?
What staff do I have? What competences do they
have? Do they need more training? Who is doing
what and when? Especially important is a written
schedule when serving a formal meal. According
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dance with findings in another study, by Warde
& Martens (2000). In some situations, the
appearance of the dish was ‘the moment of truth’,
which decided whether or not the restaurant had
succeeded.
However, visual effect was not sufficient in
itself. If the taste of the food did not meet the
customer’s expectations, as created by the standard and style of the restaurant, appearance
would not be sufficient in itself, as confirmed by
Fine (1992). Even consumers of ready-made
meals have been shown to have expectations of
good tastes and other sensory characteristics of
their meal (Ahlgren et al. 2004b).
In one study, the composition of the menu and
the recommendations made by waiters played a
role in how the meal as a whole was experienced
by the customer (Meiselman 2000). If the recommendation did not meet or exceed the guest’s
expectations, there was a risk of dissatisfaction.
The staff needed to have certain knowledge of
how different courses interact while also respecting the guest’s choice, if they had been advised a
different course combination. In all these recommendations, it must be remembered that the opinion of the guest was not necessarily equal to the
waiter’s. Another little studied dimension is the
effect of using semiotic menu description. In a
study by Wansink et al. (2005), the sensory perceptions of different dishes were shown to be
positively affected by a suggestive description of
the dishes in a menu.
According to Kivela (1994a,c) and Johansson
(2004), the following questions have to be
answered by the chef before planning: What
menu is suitable for this meal considering the
theme or idea of the restaurant? What type of
guests do I expect: age, female or male, work,
background, religion, with an allergy and so on?
What season is it? What type of menu [breakfast,
lunch or dinner (special occasion)? Does the meal
represent value for money, considering the costs
for the restaurant and price for the guest? What
type of kitchen equipment and staff do I have and
what knowledge do they have? Furthermore, the
menu has to be planned and taken into account:
variations and balance in foodstuffs, taste, flavours, nutrition, cooking methods, temperature,
consistency, colour, form and suitable beverages
(Dornenburg & Page 1996).

to Kivela (1994b) and Johansson (2004), all these
questions need to be addressed and solved to
achieve a successful meal experience in respect of
the meeting (service) aspect, which requires both
practical-productive and ethical and aesthetic
knowledge.

The product
The product aspect consists of the food and beverages served and their combination. By dint of
their craftsmanship, chefs transform the foodstuffs into appetizing dishes. Their theoretical
knowledge of the art of cooking, as well as food
chemistry, then helps to make their effort more
target-oriented, as shown by McGee (2004) in his
book On Food and Cooking, where he attempts
to combine science with craft. Theoretical knowledge acquired from science supports this process,
for instance, in the making of a soufflé. If the
chefs know something about the physics and
chemistry of its various stages, and are able to
reflect on this, their chances of producing a better
end product are greatly improved. The waiters
use their theoretical and practical knowledge of
food and drink to offer advice and suggestions on
which wine to choose for a particular dish. This
requires a great deal of knowledge about wine
and other beverages: growing and production
methods, origin, grape varieties and sensory
characteristics. The obvious purpose of this is to
satisfy the guest’s expectations of a good
combination of food and beverages. This process
is guided by what the ‘craftsman/waiter’ has interpreted as the ‘guest’s identity’ regarding that person’s own tastes. However, good combinations
are sparsely scientifically studied. The study by
Nygren (2004) is an exception. He studied the
interactions between the food and wine and their
effects on perceived sensory attributes (Nygren
2004). His results are valuable for the understanding of why food and wine in combinations
sometimes fit together and sometimes do not, and
that you mostly find a decrease in the intensity of
a wine’s attribute when you combine it with food.
Research has pointed to the importance of the
product itself. The visual effect of the core product was a factor that many respondents, in studies
by Hansen et al. (2004b, 2005), saw as important
for their meal experience, a conclusion in accor-
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If one link in the production and serving chain
is broken, this can have a negative impact on the
level of enjoyment. In other words, the whole
Product process requires both craftsmanship, science and aesthetical/ethical knowledge in order to
produce good meals and result in the optimum
experience for the guest/diner, which is also the
conclusion drawn by Warde & Martens (2000).

The management control system
The management control system comprises several different systems of an administrative
nature, such as economic and legal aspects, and
leadership. There are rules for the treatment of
food, handling of wine and spirits, staff behaviour and administration, as well as economic
rules for the management of a company (Bergman 2003; Yukl 2005). Logistics in a kitchen,
dining room or hotel are other considerations
(Kivela 1994a). Of course, there are great differences in the management control system for different eating and preparation locations: canteens,
restaurant kitchens and dining rooms and hotels.
In a canteen, people walk up to the counter to
get their food, which they choose from the daily
menu, and a large number of meals have to be
served in a short time period, sometimes several
times a day. Hence, logistics must be planned for
peak periods during the day. An à la Carte meal
needs a more sophisticated logistical system.
Here, information about what guests want
should be delivered by the waiter to the chef.
That puts the chef(s) under pressure to, say,
deliver several different dishes to the same table
at the same time, so that everyone around the
table can enjoy them at the same. In formal
meals, dishes and the whole meal are prepared
on a minute-by-minute schedule to produce the
best meal experience (Kivela 1994a).
Handling this in a commercial context requires
knowledge in areas such as business administration, marketing, labour law, work organization,
work environments, statistics, management and
leadership, besides the practical-productive knowledge required for the work in the kitchen and
dining room. It would be useful if the managers
of different areas in companies had an academic
education so that scientific knowledge can be combined with practical and productive knowledge.

Such leaders are able to see the entirety of the
meals that they offer their guests and also see the
guests’ expectations.
How important is this aspect for the guest? The
management control system operates backstage,
and thus may not be observed by guests. However, the delay in receiving the bill can be a cause
of irritation, which the customers were very
aware of and disappointed about. This is a sign
that the management control part did not work.
The service in the dining room failed. The management control system is a superior system that
governs all the other aspects, such as room–
product and meeting. Guests may not see the
failure as a result of something missing in the
management control aspects, but rather as a
failure in the product or in the meeting aspect.
However, Iglesias & Guillén (2004) have shown
that quality and price have a considerable impact
on customers’ satisfaction, which is a sign that all
aspects interact with each other.
The manager’s questions in this aspect are:
What price can we offer for the different meals or
services from a business perspective? Are the figures realistic? Will it be possible to obtain the
products in time from the various delivery companies (Bergman 2003)? How should the different
laws relating to hygiene, alcohol, labour and environment be followed up? What staff will be
required? Do they require more instructions or
training? Does the right person run the right area?
How will the logistics work in the kitchen and in
the dining room?

Atmosphere
In marketing, Kotler used the term ‘atmospherics’
as long ago as 1973 to describe ‘the effort to
design buying environments to produce specific
emotional effects that enhance the chance of purchase’ (Sweeney & Wyber 2002). In other words,
atmospheric restaurants can be described as
places where guests feel comfortable and at ease.
Especially important is the verbal communication
at the table between the diners and between diners and staff in the meeting aspect. Warde &
Martens (2000) have emphasized the importance
of communication among the participants around
the table. But overall, the atmosphere is probably
created by all the other aspects, room–product–
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tance of creating an appealing atmosphere,
influencing the customer’s overall perception, will
depend on other aspects: the room, the product
and the meeting, which are the key elements in
the model, which is also shown by Johns & Kivela
(2001) on the perceptions of first-time restaurant
customers. They said that designers should pay
more attention to creating a friendly and welcoming restaurant interior, and that service staff need
to provide service at a level that is appropriate for
the situation at hand and the core products, food
and drinks. Artists and designers can therefore
make a significant contribution to creating an
appealing atmosphere for the meal.
To study the importance of atmosphere, semiotics might be used. An example is a study by
Lashley et al. (2004), where 63 students wrote a
500-word narrative reflecting on their most memorable meal experience; they were guided to structure the content within an analytical framework
composed of six dimensions (the multidimensionality of meals): occasion, company, atmosphere,
food, service and setting. According to the results,
atmosphere was identified as a feeling of ‘being
at home’, along with service encounters that contribute to a relaxed and comfortable environment. The atmosphere or the perception of the
entirety of the meal seem to be the product of
both material and immaterial factors or the balance between the two.

meeting and the management control system. In
other words, the entirety of a meal experience or
a hotel experience could be called ‘atmosphere’.
In a study by Hansen et al. (2005), the atmosphere was created by two main categories: senses
and the environment, where senses could be
described as the inner frame and subjective personal experience, which represent the experience
of the product. The environment is the outer
frame of the meal, representing the room. All five
senses were used for the ultimate meal experience:
Sight: the appearance of the different components
and their colours, their shine or gloss, translucency, size and shape and surface texture.
Hearing: the sounds made when you chew as well
as the sounds produced by the mode of preparation, e.g. flambéing.
Smell: the aroma of the dish.
Taste: the taste of the various flavour combinations of the dish.
Touch: the texture, for instance, of fish and the
contrasts between different textures in the dish.
All the senses must be in harmony to create
agreement that it was a good meal experience,
and they were the inner frames of the experience
of the product. Furthermore, culture and social
context are crucial factors in determining what
we consider good or bad.
The environment was the outer frame and consisted of interactions with other customers in the
restaurant, and the sounds emanating from the
kitchen and other incidents, which together create
an overall impression of the restaurant. As a part
of the outer frame, our culture and the social
context in which we live are crucial in determining what we consider a good or bad meal experience. Music was one of the elements that could
create a special atmosphere, but if the music did
not fit the style of the restaurant, it could degrade
the meal experience. Music was an important part
of the restaurant atmosphere and influenced customers, as also shown in other studies (Areni
2003; Wilson 2003). Furthermore, the atmosphere was found to be important for attracting
customers to the restaurant (Mattila 2001).
According to Riely (1994) and Finkelstein
(1989b), interactions with the place, interior
décor, the meal occasion and service encounter
could form a frame that expresses certain emotions and results in an atmosphere. The impor-

Discussion
The aim of this paper is to describe the FAMM
and how it can be used in planning service delivery to enhance customer satisfaction. The advantages and disadvantages with the model will be
discussed here.
The FAMM, as a tool for understanding and
handling the different aspects involved in producing commercial meals and offering the guests the
best possible meal experience, has been used since
1993. The model has several advantages, and it
has been used successfully in the education of
waiters and cooks to a Bachelor degree in Culinary Arts and Meal Science at Örebro University.
The department offers students a broad view of
education and why subjects such as style history,
textiles, design, colour, social psychology, menu
planning, sensory analysis, food and beverages,
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food chemistry, business economics, labour and
alcohol laws, besides that of cooking and serving
techniques, have to be studied. As lecturers we
found that the FAMM is a valuable tool to get
students focused on what is going on during planning, preparation and service of meals in restaurants. The students find the context in which their
knowledge will be required when they work professionally and can catch the entirety of a meal.
Our ex-students, working in hotels and restaurants as managers, often tell us that the most
valuable part of the education was the main
thread: FAMM, which makes them aware of the
importance of different parts of a restaurant visit.
The advantages in planning and preparing different kinds of meals from canteen meals to ceremonial or formal meals, such as weddings, Nobel
dinners and so on, are obvious. All staff educated
in use of the FAMM should be aware not only of
their own responsibilities but also of the others
and, to our knowledge, the method is also used
by FAMM-educated staff in the industry. Another
advantage is that restaurant managers have a tool
to easily get an overview and thereby take control
of the different parts of the meal. If anything fails
in the meal, it can be easily identified and hopefully improved.
There are also disadvantages with the model in
different situations. Sometimes it is impossible to
create meals in line with the intention of the
model. The room might be impossible to change
according to the restaurant theme, at least in a
short run. Staff may need more education to
adhere to the service quality wanted, and it seems
difficult to change that in a short run. The price
of the dishes or the menu that guests are willing
to pay may not meet the quality standards in
accordance with the FAMM. However, with the
intentions of the FAMM in mind, there are always
opportunities, in the long run, to improve the
restaurant meals offered. There are now a relatively large number of studies from different
disciplines that focus on the production and
consumption of meals in various restaurant settings, some of which have been referenced in this
paper, that support the use of the FAMM. However, more research is needed in this field. Sensory
analysis could be a valuable scientific tool for
learning more about how the various aspects in
the FAMM influence the complexity of the expe-

rience of a meal. Sensory analysis is a multidisciplinary field of science where professionals such
as physiologists, psychologists, philosophers,
anthropologists, marketing scientists as well as
chemists, technologists and data analysts have
contributed empirical and theoretical information
(Martens 1999). Although sensory analysis is a
scientific method where the human senses are
used as measurement instruments, the methods
could be the bridge between chemical/physical
methods and marketing research that allows us to
attain a better understanding of the links between
products and humans (Martens 1999).
Another method to study different parts of the
FAMM and thereby develop the model could
involve semiotics, which can be used to verbalize
the guest’s feelings and emotions related to all the
five aspects of the FAMM (Barsalou et al. 2005).

Conclusions
The requirements needed to achieve a positive
atmosphere for guests seem to be based on the
room, the meeting and the product, for which the
management control system serves as the controlling and logistical tool. Thus, the FAMM can be
a valuable tool for creating an overall meal experience, which can help satisfy customers/diners.
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Sammanfattning
Digital kompetens är i grunden en demokratifråga, digitaliseringen berör alla delar av samhället. Det
är därför angeläget att alla barn och elever ges samma möjligheter att utveckla sin digitala
kompetens.
Strategin tar fasta på den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet, förändringar i
styrdokumenten förskola och skola samt främjandet av demokratiska principer om yttrandefrihet,
informationsfrihet och alla rättigheter och skyldigheter som samhällsmedborgare.
Syftet med strategin är att ange inriktning på barn och utbildningsförvaltningens arbete med
digitalisering i förskola och skola, samt utgöra ett underlag för arbetet med tillhörande
handlingsplaner och arbetet med verksamhetsplanering. Strategin omfattar huvudmannen,
stödfunktioner, rektorer, lärare, övrig pedagogisk personal, barn och elever.
Målet är en systematisk integrering av adekvat digital kompetens på alla nivåer inom Vaxholms
stads utbildningsförvaltning.
För att kunna ta tillvara på och möta såväl möjligheter som utmaningar måste skolans hela
organisation ha adekvat digital kompetens, ändamålsenlig infrastruktur, organisation för samarbete
och utveckling, samt ett kvalitetsarbete som driver utvecklingen av skolans digitalisering. Det är
huvudmannen som har det formella ansvaret att säkerställa organisationens förmåga inom
området.
Skolans digitalisering är i grunden ett förändringsarbete med fokus på verksamhetsutveckling och
effektivisering.
Denna strategi med tillhörande handlingsplan gäller från 2022 till 2025.

Inledning
Adekvat digital kompetens är i grunden en demokratifråga eftersom digitaliseringen berör alla delar
av samhället. Uttrycket understryker att digitaliseringen är en pågående process där verktyg och
användning förändras över tid vilket innebär att kompetensbehovet förändras med det. Det är
därför angeläget att alla barn och elever ges samma möjligheter att utveckla sin digitala kompetens.
Regeringens ambition är att Sverige fortsatt ska vara ledande när det gäller digitalisering och digital
kompetens. Den nationella strategin för skolväsendet vill höja såväl måluppfyllelse som att öka
likvärdigheten i skolväsendet.1 Dess övergripande mål innebär att det svenska skolväsendet ska vara
ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital
kompetens hos barn och elever och främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten.

Utbildningsdepartementet, Bilaga till regeringsbeslut I:1 2017-10-19, Nationell digitaliseringsstrategi för
skolväsendet
1
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När förändringstakten i samhället ökar behövs att digital kompetens, infrastruktur, samarbete och
kvalitetsarbete är "adekvat", det vill säga möter förändrade behov, för att skapa förutsättningar för
en likvärdig och framgångsrik utbildning för barn och elever.
Den snabba utvecklingen inom digitaliseringen återspeglas i skolväsendet; nya läroplansmål
introduceras för att bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen
påverkar individen och samhället. Man vill stärka förmågan att förstå och använda digitala system
och tjänster, men även säkerställa ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningsätt samt stärka förmågan
att lösa problem och omsätta idéer till handling.
Vaxholm stads strategi tar fasta på den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet,
förändringar i styrdokumenten förskola och skola samt främjandet av demokratiska principer om
yttrandefrihet, informationsfrihet och alla rättigheter och skyldigheter som samhällsmedborgare.
Det översiktliga och långsiktiga målet är en systematisk integrering av adekvat digital kompetens på
alla nivåer inom Vaxholms stads utbildningsförvaltning.
Digitaliseringen förändrar hur det formella lärandet sker genom en förändrad syn på
kommunikation, informationsinhämtning, kontaktskapande och i förlängningen även på hur skolan
ska organiseras. För att kunna ta tillvara på och möta såväl möjligheter som utmaningar måste
skolans hela organisation ha adekvat digital kompetens, ändamålsenlig infrastruktur, organisation
för samarbete och utveckling, och ett kvalitetsarbete som driver utvecklingen av skolans
digitalisering. Det är huvudmannen som har det formella ansvaret att säkerställa organisationens
förmåga inom området.
Digitaliseringen är både en fråga om ledning och verksamhetsutveckling. För att uppnå målet
behövs att handlingsplanen är förankrad i alla led samt att verksamheterna tar eget ansvar för att
avsätta tillräckligt med resurser för att driva verksamhetsutveckling inom digitalisering.
Huvudmannens ansvar förtydligas i ett antal underområden i Sveriges Kommuner och Regioners
vägledning #skolDigiplan.2
•

•

•

2

Förändringsprocesser utgående från digitalisering behöver utgöra en integrerad del av det
systematiska kvalitetsarbetet.
o Planering och genomförande av insatser behöver vara långsiktiga till form och
innehåll för att nå ökad måluppfyllelse och likvärdighet.
Långsiktigt åtagande gällande prioritering och finansiering.
o Skapa förutsättningar för att nyttja resurser som redan finns, lokalt och nationellt.
o Säkerställa tillgång till internet och effektiva, behovsanpassade och ändamålsenliga
verktyg så att det underlättar lärprocessen och grunduppdraget.
Säkerställa tillräcklig organisatorisk kapacitet.
o Etablering av intern organisation med rätt kompetens och kapacitet för
digitaliseringsarbetet.
o Stödja kompetensutveckling inom strategiskt ledarskap och pedagogik.

SKL (2019), #skolDigiplan

107

Rapport
Änr BUN 2020/162.058
5 av 9

Säkerställa beställarkompetens, interoperabilitet mellan system och relevant
datainsamling för analys.
Tillgång till pedagogisk och teknisk support.
o Skall motsvara behovet av handledning och utveckling genom att säkerställa en
lokal organisation för pedagogiskt stöd.
o Säkerställa adekvat teknisk support inriktad mot skolväsendets digitala lösningar.
Resurser behöver avsättas för kompetensutveckling och förvaltning av den digitala miljön.
o Verksamhetsnära kompetensutvecklingsinsatser samt förvaltning av den digitala
miljön.
o Långsiktig förvaltning av den digitala kompetensen.
o

•

•

Skolans digitalisering är i grunden ett förändringsarbete med fokus på verksamhetsutveckling och
effektivisering.

Nuläge i Vaxholm stad jämfört med övriga huvudmän
Skolverket har genomfört en uppföljning av digitaliseringsstrategin under 2021. Syftet med
rapporten är att ge en samlad bild av hur de olika skolformerna har utvecklats i förhållande till
målen i den nationella strategin.
Vaxholms kartläggning av skolornas digitala kompetens och infrastruktur genomfördes av
förvaltningens E-strateg. Det statistiska underlaget låg på en svarsfrekvens under 50% men över
40%, det innebär att informationen hanteras som en indikation på nuläget.
För att få en bättre förståelse för nuläget har vi valt att se till Vaxholms nuläge i relation till
Skolverkets uppföljning. Det ger en indikation på hur Vaxholms förskolor och skolor står i relation till
de nationella målen.3

Digital kompetens för alla i skolväsendet
I den nationella strategin används adekvat digital kompetens för att understryka att digitaliseringen
är en pågående process och att innehållet i den digitala kompetensen hela tiden förändras i takt
med att verktygen och användningen utvecklas. Adekvat digital kompetens skiljer sig även utifrån
barnets ålder.
Skolverket bedömer att rektorer behöver ge förskolepersonal och lärare en ökad möjlighet till
kompetensutveckling inom digitalisering utöver den som skett under pandemin. En förutsättning
för att barn och elever skall kunna öka sin kompetens är att pedagoger själva har tillräckligt med
kompetens. Bland annat nämns behov av kompetens inom källkritik, sökning av information samt
granskning av sociala medier. Skolverket bedömer att det är främst ett behov hos lågstadielärare att
arbeta med att kritiskt granska information på internet men även förskolans pedagoger har samma
behov. Vidare ser Skolverket att skolans rektorer behöver förbättra samarbetet mellan pedagoger
och skolbibliotekens personal för att eleverna skall kunna utveckla digital kompetens.

3

Skolverkets uppföljning av digitaliseringsstrategin 2021, Rapport 2022:4
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Inom förskolan visar skolverkets resultat att pedagogerna i stor utsträckning behöver arbeta med
att utveckla barnens digitala kompetens. Samma mönster följer upp i förskoleklass och lågstadiet
främst inom området källkritiskt granskande av informationskällor.
I Vaxholm stad finns behovet av att utveckla det källkritiska arbetet på alla stadier visar
enkätundersökningen. Idag har alla skolor skolbibliotek men några saknar bemanning för dessa.
Pedagogernas svar visar på att det finns ett behov av kompetensutveckling och ett mer integrerat
samarbete mellan skolbiblioteket och pedagogerna och stärka upp arbetet med kritiskt och
ansvarsfullt förhållningssätt till digitala medier. Inom Vaxholm stads förskolor har man påbörjat
arbetet med att införa källkritiskt tänkande i den pedagogiska verksamheten.
Skolverket ser att fler rektorer behöver arbeta mer systematiskt med att utveckla verksamheternas
digitalisering. Forskning på området visar att det är av vikt att man har ett strategiskt ledarskap i
hela styrkedjan för ett framgångsrikt arbete.
En del av arbetet som rektorer behöver göra, enligt Skolverket, är att ha en bättre insyn i
kompetensutvecklingsbehovet, effekten av digitala läromedel i undervisningen samt hur
lärplattformen påverkar pedagogens arbetssituation. Skolverket ser även att rektorer har behov av
kompetensutveckling inom området att leda digitalt utvecklingsarbete som omfattar bland annat
ledning av undervisningen med hjälp av digitala verktyg eller kompetens inom området
personuppgifter. För att arbeta med detta område behöver huvudmannen stödja
kompetensutveckling inom strategiskt ledarskap och pedagogik.
I Vaxholm stad har en hel del arbete påbörjats på området ”leda digitalisering”. Pandemin har även
påverkat i positiv riktning vad gäller kompetensutvecklingen i Vaxholms skolor inom området
digitala läromedel, personuppgifter och distansundervisning.
Ett fortsatt arbete i enlighet med Skolverkets resultat är önskvärt för att klara målen kring
exempelvis införandet av digitala nationella prov där Vaxholms skolor är i behov av en etablerad
organisation och rutiner för genomförandet. Skolverkets rapport visar ett behov av att ge eleverna
möjlighet att vänja sig vid att arbeta med och bli bedömda genom digitala provverktyg inför de
digitala nationella proven för de årskurser som skall genomföra proven.

Likvärdig tillgång och användning,
I den nationella strategin betonas att barn, elever och personal skall ha god tillgång till digitala
verktyg utifrån verksamheternas behov. Skolverket menar att det är centralt att förskolor och skolor
har ändamålsenlig infrastruktur så att undervisningen inte störs av tekniska problem. Man ser att
det behöver finnas tillgång till ändamålsenliga lärresurser och kompetens att välja bland dessa samt
att digitaliseringen skall underlätta personalens administration.
I den nationella strategin anger man att det ställs stora krav på ett strategiskt ledarskap för att
integrera digitaliseringen i verksamheterna. Verksamheterna behöver kunna bedöma relevansen i
de lösningar som finns och utveckla användningen av dessa, vilket ställer krav på
beställarkompetens i förskolor och skolor.
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Skolverket finner att tillgången till digitala verktyg för barn och elever är generellt god i Sverige,
men man behöver förbättra tillgången för elever i behov av särskilt stöd. Däremot ser Skolverket att
det finns en stor variation inom vilka ämnen eleverna använder digitala verktyg.
Skolverket bedömer att man behöver ta tillvara digitaliseringens möjligheter i större utsträckning
för att underlätta för personalens arbetssituation. En stor del av förskolan och skolans pedagoger
uppger att de har problem med digitala verktyg eller internetuppkoppling vilket försvårar deras
dagliga arbete och påverkar arbetssituationen negativt.
Vaxholm har god tillgång till digitala verktyg i förskola och skola. En ny lärplattform har
introducerats i förskolan och skolan och därför har vi ännu inte några resultat kring effekterna av
denna introduktion på att underlätta i pedagogernas administration. Dock ser man att tidigare
lärplattform användes i stor utsträckning till att kommunicera med elever, vårdnadshavare och
personal. Det finns anledning att tro att även den nya plattformen används på samma sätt.
Däremot behöver Vaxholm stärka upp den digitala infrastrukturen på ett sådant sätt att det ger en
långsiktig hållbarhet för förskolan och skolans användare. Det finns ett behov av att de tekniska
lösningar som finns behöver utvecklas för att säkerställa att internet finns tillgängligt för alla behov
och att pedagoger kan känna sig trygga i vilka digitala pedagogiska lärverktyg man kan använda i
undervisningen. Huvudmannen behöver därför, i samverkan med andra enheter inom staden
arbeta för att säkerställa infrastrukturen på förskolor och skolor.

Kort sammanfattning av forskningen
Internationell och nationell forskning om hur digitaliseringen påverkar skolan ökar i omfattning.
Forskningen visar att Sveriges lärare i en internationell jämförelse har en hög digital kompetens,
men att användningen av digitala verktyg i undervisningen fortfarande släpar efter. De senaste tio
årens forskning har i regel fokuserat på de kompetenser som lärare behöver och har därför missat
betydelsen av organisationens infrastruktur och värdet av ett strategiskt ledarskap4. Forskning och
uppföljning är prioriterade mål i den nationella digitaliseringsstrategin och är viktiga för att
digitaliseringens möjligheter ska bidra till ökad måluppfyllelse, likvärdighet och jämställdhet. För att
dra nytta av de didaktiska möjligheterna behövs både fortbildning av lärare och en hållbar och
långsiktig strategi från skolledningen.

Syfte och omfattning
Syftet med strategin och den tillhörande handlingsplanen är att ange inriktning på
utbildningsförvaltningens arbete med digitalisering i förskola och skola samt utgöra ett underlag för
arbetet med verksamhetsplaneringen.
Prioriterade mål för huvudman och verksamheterna är att etablera och långsiktigt säkerställa:
•

Adekvat digital kompetens i hela styrkedjan.

Agélii Genlott Annika (2020), Designing for transformational change in school – digitalizing the digitized,
Örebro Universitet
4
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•
•
•

Etablera en långsiktig organisation för samarbete och utveckling inom området
digitalisering över verksamhetsområdena genom en effektiv samverkan.
Säkerställa en infrastruktur som tar hänsyn till ökat nyttjande, informationssäkerhet och
lagkrav. Syftet är att det skall vara enkelt att nå och använda digitala verktyg för att uppnå
variation och stimulans i undervisningen.
Att digitaliseringen stödjer kvalitetsarbetet inom planering, genomförande och uppföljning.

Dessa mål kommer gemensamt bidra till att det översiktliga målet om en systematisk integrering av
adekvat digital kompetens på alla nivåer inom Vaxholms stads utbildningsförvaltning kan uppnås
över tid.
Handlingsplanen omfattar huvudmannen, stödfunktioner, rektorer, lärare, övrig pedagogisk
personal, barn och elever.

Styrdokument
Digitaliseringsstrategin utgår från statliga styrdokument för förskola och skola.
•
•
•

Nationell digitaliseringsstrategi för utbildningsväsendet – Regeringen 2017
Nationell handlingsplan för digitaliseringen av skolväsendet – SKR 2019
Reviderade läroplaner, Skolverket 2022

Lokal
handlingsplan
för respektive
enhet

Handlingsplan
för skolans
digitalisering i
Vaxholm
Nationell
digitaliseringstrategi för
skolväsendet

Handlingsplanens relation till andra styrdokument

Giltighetstid
Denna handlingsplan gäller från 2022 till 2025.

111

Rapport
Änr BUN 2020/162.058
9 av 9

Uppföljning
Uppföljning av handlingsplanen sker löpande i det systematiska kvalitetsarbetet - skattning,
planering och uppföljning av aktiviteter i enheternas och de centrala stödfunktionernas
verksamhetsplanering. Mätningar av utvecklingen mot adekvat digital kompetens genomförs
årligen som en del av det systematiska kvalitets arbetet.
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Bilaga

Målbild och handlingsplan

Digital kompetens

Säkra
infrastruktur

Ledning

Samarbete
och utveckling

Stödjande
kvalitetsarbete

Barn och elever har likvärdiga och goda förutsättningar att använda digitaliseringens möjligheter för att nå målen, växa som individer och bli delaktiga och medskapande samhällsmedborgare.

Läsåret 2022/2023
Digital kompetens

Enhet

Läsåret 2023/2024
Huvudman

Enhet

Läsåret 2024/2025
Huvudman

Enhet

Pedagogik
Etablera en röd tråd för adekvat
digital kompetens i enlighet med
gällande läroplan
Kompetensutveckling inom de nya
läroplansmålen med fokus på att få
syn på digitaliseringen inom ämnena

S
K
O
L
A

Genomföra digital röd tråd

Utvärdera digitala röda tråden och
vidareutveckla den

Se över digitalt läromedel med fokus Upphandla nytt avtal digitala
läromedel
Kompetensutveckling inom digitala
provverktyg

Övergå till digitala bedömningsstöd
åk 6, NO och SO

Genomföra valda delar av
Skolverkets insats för att leda
digitalisering, rektorer och
huvudman
Upphandla och införa gemensamt
digitalt provverktyg

Genomföra kompetensinstatser ‐
ämnesvis enligt nya läroplansmålen

Genomföra digitala nationella prov i
åk 6 och 9
Övergå till digitala bedömningsstöd
åk 9 moderna språk

Ledarskap
Genomföra valda delar av
Skolverkets insats för att leda
digitalisering, rektorer och
huvudman

Analysera nuläget för att planera
införandet av digitala nationella
prov
Säkerställa införandet av utökad
infrastruktur inklusive tester av
infrastrukturen

Säkerställa finansiering och
implementering av utökad tillgång
till internet på skolorna, huvudman
Säkerställa grundläggande
kompetens inom GDPR för all
personal
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Huvudman

Läsåret 2022/2023

Läsåret 2023/2024

Läsåret 2024/2025

Pedagogik
F
Ö
R
S
K
O
L
A

Etablera en röd tråd för adekvat
digital kompetens i enlighet med
gällande läroplan. IKT nätverket
Kompetensutveckling inom digitala
verktyg, pedagoger

Se över digitalt läromedel med fokus
på kvalitet

Ledarskap
Genomföra valda delar av
Skolverkets insats för att leda
digitalisering, rektorer

Genomföra valda delar av
Skolverkets insats för att leda
digitalisering, rektorer
Säkerställa grundläggande
kompetens inom GDPR för all
personal

Samarbete och utveckling
Pedagogik

S
K
O
L
A

Genomföra samverkan med
forskning kring AI lösningar för
bedömningar inom utvalda ämnen ‐
Kronängsskolan?

Etablera en delakultur kring källkritik

Utveckla en modell för införandet av
programmering i skolan utifrån
läroplanskraven
Ledarskap
Införa ny organisation för
förvaltning och utveckling av digital
plattform

Utvärdera organisation för
förvaltning och utveckling av digital
plattform

Pedagogik
F
Ö
R
S
K
O
L
A

Organisera nätvkerk för digitalt
arbete

Plattform för dela ‐ kultur etableras
Utveckla en modell för införandet av
programmering i förskolan utifrån
läroplanskraven

Ledarskap
Införa ny organisation för
förvaltning och utveckling av digital
plattform
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Plattform utvärderas

Läsåret 2022/2023

Läsåret 2023/2024

Läsåret 2024/2025

Säkra infrastruktur
Pedagogik
Systematisk uppföljning av insatser
och förbättringar på infrastrukturen
Ledarskap
S
K
O
L
A

Upphandla och införa gemensamt
digitalt provverktyg

Säkerställa adekvat
beställarkompetens

Säkerställa finansiering och
implementering av utökad tillgång
till internet på skolorna, huvudman
Säkerställa införandet av e‐
legitimation för lärare
Analysera möjligheter till ökad
informationssäkerhet enligt rättsakt
2022

Säkerställa införandet av utökad
infrastruktur inklusive tester

Undersöka ökad digitalisering för
mer effektivitet inom skolans
administration
Utvärdera DNPs genomförandet och
föreslå förbättringar

Upphandla extern enhetsförvaltning
för 3 ‐ 5 år framåt
Pilotprojekt för utökad
informationssäkerhet

Utvärdera infrastrukturen och
föreslå förbättringar
Utvärdera pilotprojekt för utäkad
informationssäkerhet

Säkerställa adekvat
beställarkompetens

Undersöka ökad digitalisering för
mer effektivitet inom förskolans
administration

Pedagogik
F
Ö
R
S
K
O
L
A

Systematisk uppföljning av insatser
och förbättringar på infrastrukturen
Ledarskap
Säkerställa finansiering och
implementering av utökad tillgång
till internet på förskolorna
Upphandla nytt leverantörsavtal för
enheter
Analysera möjligheter till ökad
informationssäkerhet enligt rättsakt
2022

Pilotprojekt för utökad
informationssäkerhet

Stödjande kvalitetsarbete
Pedagogik
S
K
O
L
A

Införa årshjul för det digitala SKA
arbetet

Följa upp vilka digitala verktyg som
genererar nytta per ämne och
undervisningssituation

Införa gemensam bedömning i
Vklass för alla stadier

Påbörja arbetet med att lärplattform
når sin fulla potential

Utvärdera lärplattformen för fortsatt
samarbete

Mäta kompetensutvecklingen,
jämföra 2020 med 2023

Mäta kompetensutvecklingen,
jämföra 2020 med 2024

Ledarskap
Säkerställa långsiktig integration av
digitaliseringen i SKA arbetet

F
Ö
R
S
K
O
L
A

Utvärdera årshjuö för det digitala
SKA arbetet

Pedagogik
Utveckla vidare Vklass för vikarieplanering

Påbörja arbetet med att lärplattform
når sin fulla potential

Ledarskap
Införa årlig mätning av insatser
genom verktyg inom SKA arbetet
Införa årshjul för det digitala SKA
arbetet

Säkerställa långsiktig integration av
digitaliseringen i SKA arbetet
Utvärdera årshjuö för det digitala
SKA arbetet
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Tjänsteutlåtande utredning av förutsättningarna för lokalisering av
ungdomsgård i anslutning till Campusområdet
Förslag till beslut
•
•

Ungdomsgården ska inte lokaliseras i anslutning till Campusområdet.
Förvaltningen får i uppdrag att utreda en permanent lokalisering av ungdomsverksamheten till
Storstugan.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade att barn- och utbildningsnämnden samt nämnden för teknik, fritid och
kultur fick i uppdrag att i samverkan utreda förutsättningarna att lokalisera ungdomsverksamheten i
anslutning till Campusområdet och Kronängsskolan. (KS 2019/144 64 §)
Arbetsgruppen har studerat möjliga alternativ på Campusområdet och Kronängsskolan men anser inte
att några alternativ är lämpliga för verksamheten
Ungdomsverksamheten är idag placerad i Storstugan som är en etablerad lokal för verksamheten och
dess besökare. En placering av verksamheten nära Campus kräver ett nytt permanent bygglov,
verksamhetsanpassning och ökat anslag för att täcka ökade hyreskostnader.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade att barn- och utbildningsnämnden samt nämnden för teknik, fritid och
kultur fick i uppdrag att i samverkan utreda förutsättningarna att lokalisera ungdomsverksamhet i
anslutning till Campusområdet och Kronängsskolan. (KS 2019/144 64 §)
Ungdomsverksamheten identifierar att utökade öppettider med en lokal anpassad för
ungdomsverksamhet är centralt för god kvalité. Ungdomsgården bedriver i dagsläget sin verksamhet i
lokaler på Storstugan, där flera olika verksamheter delar på lokalerna, både kommunala och privata,
vilket begränsar möjligheterna för ungdomsgårdens verksamhet.
Bygglovet avseende Fotbollen 1 är ett tidsbegränsat bygglov för skoländamål tom 2029-04-03 och avser
plan 3 i byggnaden Kores. Kores är den lokal på Campusområdet som skulle vara aktuell för en flytt av
ungdomsverksamheten till Campusområdet. Gällande bygglov för lokalen medger inte en flytt av
ungdomsverksamheten till Kores plan 3 då lovet är begränsat till skoländamål.

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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För att kunna använda Kores som lokal för ungdomsverksamhet behöver att nytt permanent bygglov
beviljas. Vidare behöver lokalerna anpassas till verksamhetens behov vilket medför ökade
hyreskostnader utöver vad nuvarande hyresgäst betalar. En utredning av hur behoven skall tillgodoses
behöver göras vid en sådan utveckling.
Arbetsgruppen har studerat andra möjliga lokaler i Kronängsskolan och Campus idrottsanläggning. I
Kronängsskolan skulle det innebära en delad lokal utan utrymme för verksamhetsanpassning då
verksamheternas uppdrag är så vitt skilda. Campus idrottsanläggning har idag inte några ytor som i
storlek och utformning skulle utgöra ett alternativ för verksamhetens behov.
Storstugan är en etablerad lokal för verksamheten och ungdomarna vill i lika stor utsträckning ha
ungdomsgården placerad på Storstugan som nära Campus enligt en enkät genomförd 2020. Av de
verksamheter som idag vistas på Storstugan planeras en avveckling av Vaxö skolas fritidsverksamhet i
samband med att skolan får nya lokaler 2024. Detta ger en möjlighet för ungdomsverksamheten att
utöka sitt hyresavtal för Storstugan så att verksamheten kan genomföra de förändringar som behövs för
ökad kvalité. Att beakta i frågan är den ökade hyran för verksamheten vid en sådan anpassning vilket
kommer påverka verksamhetens nettokostnadsavvikelse.

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa
Förslaget påverkar alla ungdomar mellan 13 – 19 år. En enkät för att säkerställa ungdomarnas syn på
frågan genomfördes 2020. I enkäten framkom att ungdomarna hade en marginell ökad preferens till
Storstugan som lokal för ungdomsverksamheten. Förslaget innebär att barnens önskemål tas till vara.
Förslaget bedöms vara till barnets bästa då lokaliseringen av ungdomsgården sker centralt i Vaxholm i
lokaler som ger möjlighet till en kvalitativ fritid för ungdomarna. Beslutet bedöms vara i enlighet med
barnets bästa.

Jämställdhetsperspektivet
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser/effekter ur ett jämställdhetsperspektiv.

Måluppfyllelse
Förslaget innebär att ungdomsverksamheten kan ges möjlighet att uppnå god kvalitet i enlighet med
verksamhetsmålen samt ge god service till besökarna med ändamålsenliga lokaler.

Handlingar i ärendet
Bilaga – Utredning av förutsättningarna för lokalisering av ungdomsgård i anslutning till Campusområdet
Bilaga - Verksamhetsidé

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Monica Lalander, enhetschef samverkan och stöd,
monica.lalander@vaxholm.se

För kännedom:

Anders Roxström, förvaltningschef, anders.roxstrom@vaxholm.se
Alexander Wahlstedt, fastighetschef, alexander.whatlsted@vaxholm.se
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Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade att barn- och utbildningsnämnden samt nämnden för teknik, fritid och
kultur fick i uppdrag att i samverkan utreda förutsättningarna att lokalisera ungdomsverksamhet i
anslutning till Campusområdet och Kronängsskolan. (KS 2019/144 64 §)
Ungdomsverksamheten identifierar att utökade öppettider med en lokal anpassad för
ungdomsverksamhet är centralt för god kvalité. Ungdomsverksamheten bedriver i dagsläget
ungdomsgården i lokaler på Storstugan, där flera olika verksamheter delar på lokalerna, både
kommunala och privata, vilket begränsar möjligheterna för ungdomsgårdens verksamhet.

Lokalförutsättningar i anslutning till Campusområdet

Kores
Bygglovet avseende Fotbollen 1 (Kores) är ett tidsbegränsat bygglov för skoländamål till och med
2029-04-03 och avser plan 3 i byggnaden Kores. Gällande bygglov för lokalen medger inte en flytt av
ungdomsgården till Kores plan 3 då lovet är begränsat till skoländamål.
Ett nytt bygglov behövs för att flytta ungdomsgården till Kores, vidare behöver lokalen en
verksamhetsanpassning då den inte är utformad för ungdomsverksamhet. Ekonomin för
verksamheten kommer påverkas då lokalen har högre kvadratmeterhyra än nuvarande lokal. Vidare
behöver lokalerna anpassas till verksamhetens behov vilket medför ökade hyreskostnader utöver
vad nuvarande hyresgäster har. Utredningen har inte begärt en analys av den framtida
kostnadsbilden då ett förarbete kring verksamhetens behov behövs för att beräkna kostnaden.
Övriga lokaler i anslutning till Campusområdet
Arbetsgruppen har studerat övriga möjliga lokaler i Kronängsskolan och Campus idrottsanläggning. I
Kronängsskolan skulle det innebära en delad lokal som inte är anpassad för ungdomsgårdens behov
vilket inte är möjligt då verksamheterna har så vitt skilda uppdrag. Campus idrottsanläggning har
idag inte några ytor som i storlek och utformning skulle utgöra ett alternativ för verksamheten
Slutsats
Storstugan är en etablerad lokal för verksamheten och ungdomarna vill i lika stor utsträckning ha
ungdomsgården placerad på Storstugan som nära Campus. En placering av verksamheten nära
Campus är endast möjlig vid etableringen av ett nytt bygglov och en verksamhetsanpassning som
ökar kostnaderna för att bedriva verksamheten. Utredningen anser inte att det finns goda grunder
för att ungdomsverksamheten skall lokaliseras till Campusområdet.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade att barn- och utbildningsnämnden samt nämnden för teknik, fritid och
kultur fick i uppdrag att i samverkan utreda förutsättningarna att lokalisera ungdomsverksamhet i
anslutning till Campusområdet och Kronängsskolan. (KS 2019/144 64 §)
Vaxholms stads ungdomsverksamhet bedriver idag en ungdomsgård i Storstugans lokaler.
Aktiviteter planeras och genomförs utifrån var ungdomarna är och vilka aktiviteter de vill ha. Som
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exempel hade ungdomsgården vid Valborg sin verksamhet på Eriksö och under de senaste åren har
skolavslutningsfestivalen FEAST anordnats på lägret.
Vaxholms stads ungdomsverksamhet har under de senaste åren varit inne i ett expansivt skede från
att 2017 haft en mycket begränsad verksamhet till att idag vara en levande verksamhet med fasta
öppettider tre dagar i veckan och som därutöver bedriver aktiviteter vid större helgdagar.

Syfte
Syftet med utredningen är att belysa förutsättningarna att lokalisera ungdomsgården i anslutning
till Campusområdet och Kronängsskolan utifrån verksamhetens behov, ungdomarnas behov, lokaler
och ekonomi.

Besökarnas syn på verksamhetens framtida utveckling
Under slutet av vårterminen 2020 skickades en digital enkät ut till samtliga elever i årskurs 6-9 i
Vaxholms stads skolor. Eftersom eleverna i årskurs 6 vid enkättillfället inte fick besöka
ungdomsgården utformades en egen enkät till dem och en annan enkät till eleverna i årskurs 7-9. I
enkäten till högstadieeleverna behandlades frågor om placering, besök och intresse kring att delta i
ett ungdomsråd på ungdomsgården. I enkäten till årskurs 6 behandlades frågor om placering och
önskvärd ålder att få besöka ungdomsgården.
Slutsatser från undersökningen är att ungdomarna i Vaxholm stad vill att ungdomsgården är
placerad på Vaxön. Storstugan och nära Campus är önskvärda placeringar oberoende ungdomarnas
ålder, kön eller bostadsområde. Åldersgränsen ska fortsätta vara från årskurs 7 och uppåt och ett
ungdomsråd har startats upp på ungdomsgården för att utveckla verksamhetens innehåll med syfte
att erbjuda större inflytande och delaktighet bland ungdomarna.1

Verksamhetens lokalbehov
För att bedriva ungdomsverksamhet av god kvalité är möjligheten att reglera verksamhetens
öppettider utifrån behoven centralt. Lokalen skall även kunna erbjuda möjligheter till:
•
•
•
•
•
•
•

1

Kafé / kök
Samlingsrum
Mindre rum för avskilda aktiviteter
Personalutrymme
Förvaringsmöjligheter
Tvätt / Tork
Tydlig avgränsning mellan entré och verksamhet

Nyberg, Lisa BUN 2020.1130 Utveckling av fritidsgårdsverksamheten i Vaxholm, Sammanställning av enkät
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En ungdomsverksamhet behöver en lokal som medger möjligheter att anpassa lokalen utifrån
verksamhetens planering samt att de aktiviteter som bedrivs ska kunna ske på ett våningsplan för
en ökad trygghet för besökare och personal.
Nuvarande lokal på Storstugan omfattar 530 kvm av vilka ungdomsgården nyttjar en stor del.

Förutsättningar inom Campusområdet
Kores

På Campusområdet finns en industrifastighet benämnd Kores. I denna byggnad hyr
utbildningsförvaltningen plan 3 om totalt 520 kvm till en hyra på 797 tkr för undervisningsändamål.
Utbildningsförvaltningen har ett tidsbegränsat bygglov för skoländamål till och med 2029-04-03
som avser plan 3. Övriga plan är upplåtna till kommersiella hyresgäster.
Gällande detaljplan för Fotbollen där fastigheten Kores ligger anger att området skall nyttjas för
småindustri. För att lokalisera ungdomsgården till Kores behöver verksamheten kunna hyra
ändamålsenliga lokaler. Plan 3 i Kores saknar i dagsläget grundläggande förutsättningar så som är
listade ovan.
Då detaljplanens genomförandetid för Fotbollen har gått ut kan byggnadsnämnden ge bygglov för
åtgärder som avviker från detaljplanen. Avvikelser kan godtas för åtgärder som tillgodoser ett
angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse.2
Förutsättningarna för att godta en sådan avvikelse är att
•
•
•
•
•
•

genomförandetiden har gått ut,
avvikelsen tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt
intresse,
avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte,
avvikelsen tillsammans med andra avvikelser inte är allt för omfattande,
avvikelsen inte begränsar någon rättighet eller pågående verksamhet i
omgivningen, och
avvikelsen inte medför betydande miljöpåverkan.

För att kunna använda Kores som lokal för ungdomsverksamhet behöver att nytt permanent
bygglov beviljas. Vidare behöver lokalerna anpassas till verksamhetens behov vilket medför ökade
hyreskostnader utöver vad nuvarande hyresgäst betalar. En utredning av hur behoven skall
tillgodoses behöver göras vid en sådan utveckling.
Slutligen behöver utbildningsförvaltningen se över de ekonomiska konsekvenserna vid en
omlokalisering då Kores hyra ligger högre per kvadratmeter än nuvarande lokal Storstugan. En
nettokostnadsavvikelse kommer uppstå för ungdomsgårdens då den totala hyreskostnaden för
ungdomsgården i Kores lokal prognostiseras till att öka med mer än 100%. Nuvarande hyra för
Storstugan är 278 tkr.

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov-byggande/provning_lov_fb/bygglov_inom_dp/planenlighet/atgardens-planenlighet/behov/
2
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Övriga möjliga lokalytor inom Campusområdet

Arbetsgruppen har studerat andra möjliga lokaler i Kronängsskolan och Campus idrottsanläggning.
I Kronängsskolan skulle det innebära en delad lokal. Båda verksamheterna har skilda behov utifrån
hur lokalerna används vilket inte medger att verksamheterna kan samexistera i gemensamma
lokaler. Kronängsskolan har inte lokaler som helt kan avvaras till ungdomsgårdens behov.
Campus idrottsanläggning har idag inte några ytor som i storlek och utformning skulle utgöra ett
alternativ för verksamheten.

Ekonomi
Nuvarande hyra för ungdomsgården i Storstugan på nedre plan är 278 tkr, till denna hyra
tillkommer städning av lokalerna om 255 tkr per år.
Sammantaget är årskostnaden för ungdomsgårdens nuvarande lokaler 533 tkr per år. Vaxö skola
betalar 558 tkr för den tid som skolan använder samma lokal.
Vid en flytt av Vaxö skolas verksamhet öppnas möjlighet för ungdomsgården att hyra hela
nedervåningen vilket skulle öka kostnaderna för enheten. Hyran för hela Storstugan beräknas till
836 tkr.
För att minska lokalkostnaderna behöver man säga upp lokaler med dyr självkostnad och behålla de
med en låg självkostnad. Då minskar den sammanlagda självkostnaden som ska fördelas på alla
kvadratmetrar. Gör man tvärtom och säger upp lokaler med en billig självkostnad och behåller de
dyra så kommer den sammanlagda självkostnaden att öka vilket då ska fördelas på färre
kvadratmetrar. Rent generellt så har äldre byggnader en lägre självkostnad medan nyare har en
högre självkostnad.
I ett längre perspektiv är det fördelaktigt för verksamheten att hyra Storstugan kontra Kores då
Storstugans lokaler har en lägre självkostnad.

Bedömning och slutsats
Storstugan är en etablerad lokal för verksamheten och ungdomarna vill i lika stor utsträckning ha
ungdomsgården placerad på Storstugan som nära Campus.
Utbildningsförvaltningen har uppfattat en vilja till att verksamheten ska fortsätta att utvecklas och
barn- och utbildningsnämnden fattade 2019-04-29/§39 beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att
utreda vilka förutsättningar som krävs (personal och lokalmässigt) för att utöka ungdomsgården,
inklusive beräknade kostnader för detta.
En placering av verksamheten nära Campus innebär ett behov av ett nytt bygglov samt en
verksamhetsanpassning som kommer påverka ungdomsverksamhetens hyra. Utredningen anser
inte att det finns goda grunder för att ungdomsverksamheten skall lokaliseras till Campusområdet.
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Bilaga Verksamhetsidé Ungdomsgården
Verksamheten ska bedrivas i trygga och drogfria miljöer. Uppdraget syftar till att under fria former
underlätta och ge utrymme för ungdomars möten. Verksamheten ska ta tillvara och främja ungdomars
kreativitet, intressen och behov. Den ska även skapa stödjande sociala strukturer som ökar ungdomars
känsla av sammanhang och ge möjlighet till att skapa goda kontakter och relationer mellan ungdomar
och vuxna. Ungdomsverksamheten är ansvarig för att planera aktiviteter vid större helgdagar eller andra
tillfällen som innebär att ungdomar är lediga och träffas kvällstid, som Valborg och skolavslutning
(FEAST). Vid dessa tillfällen ska verksamhet arrangeras för att locka så många deltagare som möjligt.
Verksamheten ska bedrivas ur ett främjande perspektiv där det positiva hos varje ungdom tas tillvara.
Målet är att skapa goda förutsättningar för ungdomar genom att främja deras utveckling i en miljö där
demokrati, delaktighet och jämställdhet är betydande beståndsdelar. Verksamheten ska vara politiskt
och religiöst obunden.
Verksamheten bedrivs främst på Storstugan där ungdomsgården har öppet tre kvällar i veckan. På
onsdagar och torsdagar är öppettiderna kl. 16.30 – 20.00 och på fredagar kl. 17.00 - 23.00. På
ungdomsgården kan besökarna bland annat umgås med kompisar, träffa engagerade ungdomsledare,
titta på film, spela biljard, fotboll, innebandy eller teater på scenen i stora salen.
Aktiviteter genomförs där ungdomarna är och vill ha den, det vill säga uppsökande och mobilt i
samverkan med andra lokala verksamheter som exempelvis på Campus, i samverkan med föreningslivet
eller utflykter i närområdet (exempelvis höghöjdsbanan på Eriksö eller badutflykter). Verksamheten är
således flexibel utifrån vad ungdomarna själva efterfrågar och planeras tillsammans med
ungdomsledarna.
Två heltidsanställda ungdomssamordnare ansvarar för att planera och genomföra verksamheten.
Ungdomssamordnaren tillhör utbildningsförvaltningen under enheten för samverkan och stöd och
samverkar med berörda förvaltningar. Extra personal i form av timanställda ungdomsledare används vid
behov.
Utbildningsförvaltningen strävar efter en god samverkan med ideella initiativ i hela Vaxholm. För
närvarande bedrivs ideell föreningsverksamhet på Rindögården, medan den på Resarö är vilande. Ideella
föreningar kan söka visst ekonomiskt stöd hos utbildningsförvaltningen.1

1

Roxström, Anders & Nyberg, Lisa BUN 2020.1131, Verksamhetsbeskrivning Ungdomsverksamheten i Vaxholm
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Pedagogisk omsorg i familjedaghem
Förslag till beslut
1. Inte öppna en verksamhet för pedagogisk omsorg i familjedaghem för läsåret 2022/2023.
2. Förvaltningen lyfter behovet av att starta pedagogisk omsorg när det finns ett underlag eller en
ansökan för pedagogisk omsorg i familjedaghem.

Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen har sedan mars 2020 haft en intresseanmälan publicerad på Vaxholms stads
hemsida för den som vill anmäla sitt intresse för att ha sitt barn i pedagogisk omsorg i familjedaghem.
Under 2020 inkom en intresseanmälan, 2021 noll intresseanmälan och under 2022 har en
intresseanmälan inkommit.
För att driva en kvalitativ och säker verksamhet med budget i balans krävs minst 11 placeringar. Det
saknas tillräckligt underlag för att öppna en verksamhet för pedagogisk omsorg i familjedaghem och
utbildningsförvaltningen rekommenderar därför att inte öppna en verksamhet för pedagogisk omsorg
under läsåret 2022/2023. Vidare föreslås att förvaltningen får i uppdrag att väcka frågan hos nämnden
när intresse för verksamheten finns i tillräckligt stor omfattning för att kunna bedriva en kvalitativ och
säker verksamhet.
Information om pedagogisk omsorg i familjedaghem med tillhörande intresseanmälan finns fortsatt
publicerad på hemsidan för att säkerställa att den som är intresserad kan anmäla sitt intresse.
Kontinuerlig avstämning av intresseanmälningar samt årlig utvärdering av behov kommer att
genomföras.
I enlighet med vad nämndens tidigare beslut1 fastslagit krävs det en barngrupp på 10-12 barn och två
personal för att säkerställa att pedagogisk omsorg kan bedrivas på ett säkert och tryggt sätt i barnens
bästa. Pedagogisk omsorg med mindre än 11 barn bedömdes inte ha möjlighet till en långsiktigt hållbar
ekonomi. Kravet på två i personalen ställdes av nämnden för att säkerställa att verksamheten kan
bedrivas på ett säkert och tryggt sätt i barnens bästa.

1

Ärn BUN 2+19/56, § 14 Familjedaghemmens verksamhet 2019/2020

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27
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E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa
Föreslaget beslut bedöms inte har någon negativ påverkan på barnets bästa.

Jämställdhetsperspektivet
Föreslaget beslut bedöms inte har någon påverkan ut ett jämställdhetsperspektiv.

Finansiering
Ingen finansiering krävs.

Bedömning
För att driva en kvalitativ och säker verksamhet med budget i balans krävs minst 11 placering. Det
saknas tillräckligt underlag för att öppna en verksamhet för pedagogisk omsorg och
utbildningsförvaltningen rekommenderar att inte öppna en verksamhet för pedagogisk omsorg under
läsåret 2022/2023.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Linda Marklund, 2022-04-21

Kopia på beslutet till:
För kännedom:

Skolchef, André Wallin, andre.wallin@vaxholm.se
Rektorerna förskola, forskolechefer@vaxholm.se
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Revidering Barn- och utbildningsnämndens delegringsordningen
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta reviderad delegringsordning.
Punkt 1.24-1.25 i reviderad delegeringsordning antas under förutsättning av kommunstyrelsen antar
"Riktlinjer för kamerabevakning Vaxholms stad".

Sammanfattning
Efter utvärdering av gällande delegeringsordning har följande ändringar genomförts1:
-

1

”I samråd med” har tagits bort i punkt 1.15 och 1.17 och Förvaltningschef har tagits bort i punkt
1.16 – då förvaltningschef alltid har överordnande beslutanderätt.
1.22 - Rätt att ansöka om och återrapportera använda medel avseende EU-bidrag, projektbidrag
och statsbidrag, är ny.
1.23 – beslut om timplaner och läsårstider är ny.
1.24-25 – beslut om kamerabevakning under förutsättning att ”Riktlinjer för kamerabevakning i
Vaxholms stad” antas av kommunstyrelsen.
5.1 har ändrats till Administrativ chef utifrån att lagstiftningen inte möjliggör delegation till
fristående rektorer.
5.3-5.7 har ändrats från skolchef till central specialpedagog då denna har bättre
specialistkunskap i de enskilda ärendena.
6.4 ny beslutspunkt för att tydliggöra att beslut om Trygghetsplan ligger på rektor.
7.1-7.2 har ändrats från skolchef till Controller särskilt stöd då denna har bättre
specialistkunskap i de enskilda ärendena.
10.5 har ett förtydligande gjorts avseende vilken rektor om två rektorer är aktuella.
12.1, 12.2, 12.8, 13.8, 13.11, 15.318.2 – har fördelats om mellan enhetschef Samverkan och stöd
och Central studievägledare då det är nya personer i rollerna.
16.2 ny utifrån de reviderade riktlinjerna för kulturskolan.
18.2 ny utifrån att behov av delegering har klargjorts i revision av vuxenutbildningen.
Samt mindre språkliga förtydliganden.

I bifogad policy är ändringarna gulmarkerade.

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Ett förtydligande har även gjorts avseende ersättare enlingt nedan:
Den som i övrigt är ersättare får endast träda i delegatens ställe när delegaten är frånvarande på grund
av sjukdom, ledighet, semester, tjänsteresa eller annan liknande omständighet. Delegationsrätten för
en delegat omfattar även den som utsetts som vikarie eller ställföreträdare enligt särskilt beslut.

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa
Föreslaget beslut bedöms vara i barnens bästa.

Jämställdhetsperspektivet
Föreslaget beslut bedöms inte få någon påverkan på jämställdhetsperspektivet.

Måluppfyllelse
Reviderad delegeringsordning lägger grunden för att säkerställa en rättssäker beslutsstruktur som
möjliggör hög kvalité inom nämndens ansvarsområde.

Finansiering
Finansiering sker inom ramen för budget.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Linda Marklund, 2022-05-09
Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden, Linda Marklund, 2022-05-09

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Lena Svensson, lena.svensson@vaxholm.se
André Wallin, andre@wallin@vaxholm.se
Monica Lalander, monica.lalander@vaxholm.se
Anders Roxström, anders.roxstrom@vaxholm.se
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Om delegering
Vad innebär delegering av beslutanderätt?
Delegering av beslutanderätt enligt kommunallagen innebär att rätten att besluta i ett visst ärende eller i
en grupp av ärenden, delegeras från nämnden till någon annan. Den som har sådan rätt kallas delegat.
Delegering får ske under de förutsättningar som anges i 6 kap. 37–39 §§ kommunallagen, KL.
De beslut som delegaten fattar med stöd av den delegerade beslutanderätten fattas i nämndens namn
och kallas delegeringsbeslut. Ett delegeringsbeslut kan överklagas genom laglighetsprövning eller
förvaltningsbesvär beroende på vilken ärendetyp det är fråga om. Nämnden kan inte ändra delegatens
beslut i efterhand, däremot kan delegeringen återkallas. Även om beslutanderätten har delegerats i ett
visst ärende eller grupp av ärenden har nämnden alltid rätt att fatta beslut i frågan.
Delegaten har redovisningsansvar till nämnden och bär det straffrättsliga ansvaret för besluten som
fattas. Det innebär exempelvis att delegaten kan dömas för tjänstefel om beslutet är felaktigt. Delegaten
har rätt att överlämna ärenden som omfattas av delegation för avgörande av nämnden.

Förutsättningar för delegering av beslutanderätt
Delegering inom en nämnd förutsätter alltid beslut i två led. Först och främst måste fullmäktige besluta
om ett reglemente för nämnden, som anger vilka områden nämnden ansvarar för. Sedan kan nämnden i
sin tur besluta att delegera beslutanderätten i vissa ärenden eller ärendegrupper.
Beslutanderätt i periodiskt återkommande rutinärenden brukar införas i en delegeringsordning och när
det är fråga om mer särpräglade ärenden kan delegering lämnas för särskilt fall. Nämnden bestämmer
själv i vilka ärenden eller ärendegrupper som beslutanderätten ska delegeras. Vissa typer av ärenden får
inte delegeras (6 kap. 38 § KL)
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av
nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Skillnaden mellan delegering och verkställighet
Beslutsfattande med stöd av delegerad beslutanderätt (verklig beslutanderätt) skiljer sig från
beslutsfattande som är en följd av arbetsfördelningen mellan stadens tjänstemän (verkställighet).
Det finns ingen definition av begreppen verklig beslutanderätt respektive verkställighet. Man kan dock
säga att ett beslut fattat med stöd av verklig beslutanderätt kännetecknas av att det finns utrymme för
bedömning medan ställningstaganden som är ett utflöde av arbetsfördelningen utgör verkställighet
Gränsen mellan delegering och ren verkställighet är ofta något flytande. I ett beslutsärende finns det
utrymme för alternativa lösningar och beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar.
Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar, som till exempel vid uttagande av
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avgift efter principer som anges i en taxa. Beslut som är ren verkställighet kan inte överklagas och ska
heller inte anmälas till nämnden.

Vad och till vem kan nämnden delegera?
Under förutsättning av delegeringen inte avser något som anges i 6 kap. 38 § KL kan nämnden enligt 6
kap. 37 § KL lämna delegation till:
●
●
●
●

en ledamot eller ersättare i nämnden,
en av Vaxholms stads anställda
ett utskott inom nämnden eller
presidiet.

Det är inte möjligt att delegera till:
●
●
●

en grupp av anställda,
en anställd tillsammans med en ledamot eller ersättare,
ett kommunalt bolag eller anställd i sådant bolag

Nämnden får uppdra åt ordföranden eller annan ledamot att besluta i ärenden som är så brådskande att
styrelsens beslut inte kan avvaktas enligt 6 kap. 39 § KL. Det får bara handla om ärenden som absolut
måste avgöras omgående.
Avvikande bestämmelser finns i bland annat lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
Med enhetschef avses chef för följande enheter:
•
•
•
•

Enheten för administration
Enheten för samverkan och stöd
Enheten för måltidsverksamheten
Enheten för kulturskolan

Vid delegation till rektor avses beslut vid den specifika förskolan och skolan som rektorn har sin
befattning inom.

Undertecknande av handlingar
Bestämmelser om vem som har rätt att underteckna handlingar på nämndens vägnar framgår av
reglementet med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad.

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden
Nämnden delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges
i 6 kap. 38 § kommunallagen, nämligen
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1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, framställningar eller
yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller
av fullmäktige har överklagats,
2. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt,
3. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller
4. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Övergång av delegerad beslutanderätt vid frånvaro
Vid ordförandens frånvaro eller jäv övergår den beslutanderätt som delegerats till ordföranden enligt
denna delegeringsordning till vice ordföranden eller annan av nämnden särskilt utsedd person.
Vid förvaltningschefens frånvaro eller jäv övergår den beslutanderätt som delegerats till
förvaltningschefen enligt denna delegeringsordning till ordföranden i de fall vidaredelegering saknas.
Den som i övrigt är ersättare får endast träda i delegatens ställe när delegaten är frånvarande på grund
av sjukdom, ledighet, semester, tjänsteresa eller annan liknande omständighet. Delegationsrätten för en
delegat omfattar även den som utsetts som vikarie eller ställföreträdare enligt särskilt beslut.

Förvaltningschefens rätt till vidaredelegering
Förvaltningschefen ges rätt att enligt 7 kap. 6 § kommunallagen vidaredelegera sin beslutanderätt till
annan anställd vid Vaxholms stad, med undantag för de ärendetyper där vidaredelegering inte tillåtits
enligt denna delegeringsordning.

Delegeringsbeslut – upprättande, anmälan av m.m.
Beslut fattat med stöd av delegering eller vidaredelegering ska vara skriftligt och undertecknat. Protokoll
över beslut ska alltid upprättas i stadens ärendehanteringssystem Evolution i syfte att möjliggöra en
systematisk återrapportering till nämnden. Av respektive beslut ska det framgå att det är fattat med
stöd av delegation från nämnden och enligt vilken punkt i delegationsordningen. Delegaten ansvarar för
eventuell delgivning till den som berörs av beslutet. Anvisningar för överklagande av beslut ska som
huvudregel finnas med som en upplysning i beslutet.
Delegeringsbeslut ska anmälas till nämnden genom att de redovisas genom utdrag ur
ärendehanteringssystemet Evolution, vid nästföljande sammanträde. Där nämndens arbets- eller
planeringsutskott är delegat ska beslut anmälas genom att utskottens beslutsprotokoll anmäls till
nämnden.
Beslut fattade med stöd av vidaredelegering ska anmälas till förvaltningschefen. Anmälan sker genom att
protokoll över besluten upprättas i ärendehanteringssystemet Evolution.
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Förkortningar
ArkivL

Arkivlagen

DiskrL

Diskrimineringslagen

FL

Förvaltningslagen

GYF

Gymnasieförordningen

KL

Kommunallag

LOU

Lag om offentlig upphandling

OSL

Offentlighets- och sekretesslagen

SkolF

Skolförordning

SkolL

Skollag

TF

Tryckfrihetsförordningen
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Delegering
Nr

Ärendegrupp

Delegat(er)

Anmärkning

1. Allmänt
1.1.

Beslut i ärenden som är så brådskande Nämndens
att nämndens beslut inte kan avvaktas ordförande

1.2.

Beslut om deltagande i kurser och
Barn- och
konferenser för nämndens ordförande utbildningsnämndens
utskott

1.3.

Beslut om deltagande i kurser och
Nämndens
konferenser för nämndens ledamöter ordförande
och ersättare

1.4.

Beslut om representation
Nämndens
överstigande tiotusen (10 000) kronor ordförande

1.5.

Beslut avseende individärenden

Barn- och
OBS: Delegeringsförbud om
utbildningsnämndens ärendet är av principiell
utskott
beskaffenhet eller av annars
större vikt m.m., enligt 6 kap.
38 § KL

1.6.

Beslut i ärendegrupp där
beslutanderätten är delegerad till
annan tjänsteman

Förvaltningschef

1.7.

Beslut i ärendegrupp där annan
tjänsteman än förvaltningschef är
delegat, inom egen enhet

Skolchef
Enhetschef

1.8.

Beslut om överklagande av beslut och Skoljurist
domar som innefattar ändring av
delegatens beslut

1.9.

Beslut rättidsprövning av
överklaganden

Skoljurist

1.10

Beslut att avvisa överklagande som
inkommit för sent

Skoljurist

45 § FL
Överklagas enligt FL i samma
ordning som ursprungsbeslutet

1.11

Beslut att avvisa ej överklagansbara
överklaganden

Skoljurist

Laglighetsprövning
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1.12

Beslut om att utfärda fullmakt att föra Förvaltningschef
stadens talan inför domstolar och
andra myndigheter med de
inskränkningar som följer av
bestämmelserna i reglementet med
gemensamma bestämmelser för
nämnder i Vaxholms stad

6 kap. 15 § KL
Ej vidaredelegering

1.13

Beslut att inte lämna ut allmän
handling eller att lämna ut allmän
handling med förbehåll

Förvaltningschef
Skoljurist

6 kap. OSL
Ej vidaredelegering

1.14

Beslut om avvisande av ombud

Barn- och
14 § FL
utbildningsnämndens Beslut att avvisa ett ombud
utskott
eller biträde får överklagas
särskilt i samma ordning som
det beslut varigenom
myndigheten avgör ärendet.

1.15

Beslut om yttrande till högre instans
med anledning av att
delegeringsbeslut har överklagats

Skoljurist

1.16

Beslut om yttranden och ansökningar
till andra myndigheter

Skoljurist

1.17

Beslut om överklagan av andra
myndigheters beslut

Skoljurist

1.18

Beslut om att ingående av
förlikningsavtal

Förvaltningschef

1.19

Beslut om att utse dataskyddsombud

Förvaltningschef

1.20

Beslut rörande registerutdrag,
radering, rättelse, begränsning av
behandling, dataportabilitet och göra
invändningar

Skoljurist

Dataskyddsförordningen, art.
15–21

1.21

Beslut rörande
personuppgiftsincidenter

Skoljurist

Dataskyddsförordningen, art.
33-34
Anmälan till nämnd eller
Integrationsskyddsmyndigheten

1.22

Rätt att ansöka om och återrapportera Kvalificerad
använda medel avseende EU-bidrag, handläggare
projektbidrag och statsbidrag

Avser exempelvis statsbidrag
från Skolverket, Migrationsverket, Kulturrådet m.fl.

1.23

Beslut om timplaner och läsårstider

9 kap. 4 § SkolF
kap. 3 § SkolF
Laglighetsprövning

Skolchef
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1.24

Beslut rörande ej tillståndspliktig
kamerabevakning

Förvaltningschef

Kamerabevakningslagen
Riktlinjer för kamerabevakning i
Vaxholms stad

1.25

Beslut rörande tillståndspliktig
kamerabevakning

Förvaltningschef

Kamerabevakningslagen
Riktlinjer för kamerabevakning i
Vaxholms stad

2. Ekonomi
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Beslut i mål och ärenden, där det
Förvaltningschef
ankommer på barn- och
utbildningsnämnden att föra
kommunens talan, med för
kommunen bindande verkan sluta
förlikning, anta ackord och avvisa
fordran för belopp upp till
tvåhundratusen (200 000) kr
Beslut om överenskommelse om
Förvaltningschef
betalning av fordran
(amorteringsplan) upp till två år
och/eller femtiotusen
(50 000) kr
Beslut om anstånd med inbetalning av Förvaltningschef
fordran inom barn- och
utbildningsnämndens ansvarsområde
upp till tre månader och/eller
femtiotusen (50 000) kr
Beslut om avskrivning av fordran inom Förvaltningschef
barn- och utbildningsnämndens
ansvarsområde upp till hundratusen
(100 000) kr
Beslut om att godkänna eller
Förvaltningschef
underkänna säkerhet för fordran upp
till tio (10) prisbasbelopp

3. Upphandling
Delegering av beslutanderätt inom upphandlingsområdet avser delegering av hela
upphandlingsförfarandet från beslut om att genomföra upphandling till att besluta om tilldelning.
Nämnden ansvarar för upphandling inom det egna ansvarsområdet. Kommunstyrelsen ansvarar för
stadens gemensamma upphandlingar enligt reglementet med gemensamma bestämmelser för nämnder
i Vaxholms stad.
Upphandling av varor, tjänster m.m.

LOU
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3.1.

Beslut om avtal inom ramen för
beslutad driftsbudget och ett totalt
kontraktsvärde om högst en miljon
(1 000 000) kr

3.2.

Beslut om avtal inom ramen för
Förvaltningschef
beslutad investeringsbudget ett totalt
kontraktsvärde om högst två miljoner
(2 000 000) kr

3.3.

Beslut om upphandling av ramavtal
Förvaltningschef
som inte innebär en garanterad volym Skolchef
Enhetschef

Förvaltningschef
Enhetschef

För enhetschef gäller att vid
upphandlingar över direktupphandlingsgränsen ska
samråd med förvaltningschef ske

Omfattar både upphandlingar
som genomförs i stadens regi
och ramavtalsupphandlingar
som genomförs av sådan
inköps-central som avses i LOU
För enhetschef och skolchef
gäller att vid upphandlingar
över direktupphandlingsgränsen ska
samråd med förvaltningschef
ske

4. Arkivfrågor
4.1.

Beslut om gallring och bevarande av
handlingar som inte omfattas av
dokumenthanteringsplan

Förvaltningschef

ArkivL
Laglighetsprövning

Administrativ chef

8 kap. 12 § 1 st., 9 kap.
15 § 1 st. och 10 kap. 30 § 1 st.
SkolL

5. Rätt till utbildning
5.1.

Beslut om byte av placering i förskola
eller skola utifrån vhs önskemål

Laglighetsprövning
5.2.

Beslut om placering i förskoleklass
utifrån vhs önskemål

Administrativ chef

9 kap. 15 § 1 st. SkolL
Laglighetsprövning

5.3.

Beslut om uppskjuten skolplikt

Central
specialpedagog

7 kap. 10 § 2 st. SkolL

Central
specialpedagog

7 kap. 11 § SkolL
Laglighetsprövning

5.4.

Beslut om tidigare skolstart
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5.5.

Beslut om förlängning av skolplikt1

Central
specialpedagog

7 kap. 13 § SkolL
Överklagas till Skolväsendets
överklagandenämnd, 28 kap. 12
§ punkt 3 SkolL

5.6.

Beslut om skolpliktens upphörande
när kunskapskraven nåtts

Central
specialpedagog

7 kap. 14 § SkolL
Överklagas till Skolväsendets
överklagandenämnd, 28 kap. 12
§ punkt 4 SkolL

5.7.

Beslut om rätt att slutföra
skolgången efter skolpliktens
upphörande

Central
specialpedagog

7 kap. 16 § SkolL
Laglighetsprövning
Efter samråd med
enhetschefen, Enheten
samverkan och stöd

5.8.

Beslut om mottagande i grundskola
eller grundsärskola av barn som är
bosatta i utlandet

Skolchef

4 kap. 2 § SkolF
Laglighetsprövning

6. Åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling
6.1.

Beslut om utredning av trakasserier,
sexuella trakasserier och kränkande
behandling

Rektor

6 kap. 10 § SkolL
2 kap. 7 § DiskrL
Laglighetsprövning

6.2

Beslut om åtgärder för att förebygga
och förhindra trakasserier, sexuella
trakasserier och kränkande
behandling

Rektor

6 kap. 10 § SkolL
2 kap. 7 § DiskrL
Laglighetsprövning

6.3.

Besluta om uppföljning av vidtagna
åtgärder vid trakasserier, sexuella
trakasserier och kränkande
behandling

Rektor

6 kap. 10 § SkolL
2 kap. 7 § DiskrL
Laglighetsprövning

6.4

Beslut om trygghetsplan

Rektor

6 kap. 8 § SkolL
3 kap. 2-3§§ DiskrL
Laglighetsprövning

7. Förskola och pedagogisk omsorg
7.1.

1

Beslut om utökad vistelsetid i förskola Controller särskilt
vid föräldraledighet/arbetslöshet på
stöd
grund av särskilda skäl

Beslut för elev i specialskolan fattas av Specialpedagogiska skolmyndigheten
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7.2.

Beslut om mottagande i förskola för
barn under ett år till följd av barnets
behov av barn- och elevstöd

Controller särskilt
stöd

8 kap. 7 § SkolL
Laglighetsprövning

7.3.

Beslut om rätt till ersättning för
mottagen elev i förskola eller
pedagogisk omsorg i annan kommun,
upp till kommunfullmäktige beslutat
grundbelopp

Kvalificerad
handläggare

8 kap. 12 § 3 st. SkolL
Kan ej överklagas, tvist i allmän
domstol

7.4.

Beslut om att ta emot ett barn från
annan kommun på grund av särskilda
skäl2

Skolchef

8 kap. 13 § 1 st. SkolL
Laglighetsprövning

7.5.

Beslut om att ta emot ett barn från
annan kommun på grund av
vårdnadshavarens önskemål

Skolchef

8 kap. 13 § 2 st. SkolL
Laglighetsprövning

7.6.

Beslut om utökad interkommunal
ersättning för barn i behov av särskilt
stöd

Enhetschef –
Samverkan och stöd
Efter föredragning av
Controller särskilt
stöd

8 kap. 17 § 2 st. SkolL
Kan ej överklagas, tvist i allmän
domstol

7.7.

Beslut om tilläggsbelopp till fristående Enhetschef –
förskola
Samverkan och stöd
Efter föredragning av
Controller särskilt
stöd

8 kap. 21-23 §§ SkolL
Förvaltningsbesvär, 28 kap. 5
§ punkt 2 SkolL

7.8.

Beslut om tilläggsbelopp till fristående Enhetschef –
pedagogisk omsorg
Samverkan och stöd
Efter föredragning av
Controller särskilt
stöd

25 kap. 11 § SkolL
Förvaltningsbesvär, 28 kap. 5
§ punkt 9 SkolL

7.9.

Beslut om uppsägning av plats på
grund av obetald avgift, egenregi

Skolchef

Riktlinjer: Rätt till plats i
förskola & pedagogisk omsorg i
Vaxholms stad
Laglighetsprövning

7.10

Beslut om tidsbegränsat
tillträdesförbud avseende
förskolsområdet

Rektor

2 kap. 10 § SkolL, AML
Laglighetsprövning

Innan kommunen fattar beslut om att ta emot ett sådant barn ska den inhämta yttrande från barnets
hemkommun
2
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8. Förskoleklass
8.1.

Beslut om rätt till ersättning för
mottagen elev, upp till
kommunfullmäktige beslutat
grundbelopp

Kvalificerad
handläggare

9 kap. 12 § SkolL

8.2.

Beslut om att ta emot ett barn från
annan kommun på grund av särskilda
skäl3

Skolchef

9 kap. 13 § 1 st. SkolL
Överklagas till Skolväsendets
överklagandenämnd, 28 kap. 12
§ punkt 4 SkolL

8.3.

Beslut om att ta emot ett barn från
annan kommun på grund av
vårdnadshavarens önskemål

Skolchef

9 kap. 13 § 2 st. SkolL
Överklagas till Skolväsendets
överklagandenämnd, 28 kap. 12
§ punkt 4 SkolL

8.4.

Beslut om placering vid annan
skolenhet än den som
vårdnadshavaren önskar på grund av
närhetsprincipen4

Skolchef

9 kap. 15 § 1 st. SkolL
Laglighetsprövning

8.5.

Beslut om placering vid annan
skolenhet än den som
vårdnadshavaren önskar på grund av
organisatoriska eller ekonomiska
svårigheter

Skolchef

9 kap. 15 § 2 st. SkolL
Överklagas till Skolväsendets
överklagandenämnd, 28 kap. 12
§ punkt 6 SkolL

8.6.

Beslut om interkommunal ersättning
för elev i behov av särskilt stöd

Enhetschef –
Samverkan och stöd
Efter föredragning av
Controller särskilt
stöd

9 kap. 16 § SkolL
Kan ej överklagas, tvist i allmän
domstol

8.7.

Beslut om tilläggsbelopp

Enhetschef –
Samverkan och stöd
Efter föredragning av
Controller särskilt
stöd

9 kap. 19 § SkolL
Förvaltningsbesvär, 28 kap. 5
§ punkt 2 SkolL

Kvalificerad
handläggare

9 kap. 15b § och 21a § SkolL
Vaxholms stads riktlinjer för
skolskjuts

8.8.

Beslut om skolskjuts till
förskoleklass i hemkommunen

Kan ej överklagas, tvist i allmän
domstol

Innan kommunen fattar beslut om att för visst läsår ta emot ett sådant barn, ska den inhämta yttrande från
barnets hemkommun
4 Om den önskade placeringen medför att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära
hemmet åsidosätts, ska kommunen placera eleven vid en annan skolenhet
3
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Vid särskilda skäl
Controller särskilt
stöd
8.9.

Beslut om skolskjuts till annan
kommuns förskoleklass

Kvalificerad
handläggare
Vid särskilda skäl
Controller särskilt
stöd

9 kap. 15b § SkolL

9. Grundskola
9.1.

Beslut om rätt till ersättning för
Kvalificerad
mottagen elev i grundskola i annan
handläggare
kommun, upp till kommunfullmäktige
beslutat grundbelopp

10 kap. 24 – 25 §§ SkolL
Kan ej överklagas, tvist i allmän
domstol

9.2.

Beslut om att ta emot ett barn från
annan kommun på grund av särskilda
skäl5

Skolchef
Efter föredragning av
Controller särskilt
stöd

10 kap. 25 § SkolL
Laglighetsprövning

9.3.

Beslut om placering vid annan
skolenhet än den som
vårdnadshavaren önskar på grund av
närhetsprincipen6

Skolchef

10 kap. 30 § 1 st. SkolL
Laglighetsprövning

9.4.

Beslut om placering vid annan
skolenhet än den som
vårdnadshavaren önskar på grund av
organisatoriska eller ekonomiska
svårigheter eller med hänsyn till
andra elevers trygghet och studiero

Skolchef

10 kap. 30 § 2 st. SkolL
Överklagas till Skolväsendets
överklagandenämnd, 28 kap. 12
§ punkt 6 SkolL

9.5.

Beslut om skolskjuts till
anvisningsskola i hemkommunen

Kvalificerad
handläggare
Vid särskilda skäl
Controller särskilt
stöd

10 kap. 32 § 1 st. SkolL
Förvaltningsbesvär, 28 kap. 5
§ punkt 5 SkolL

9.6.

Beslut om skolskjuts till annan
kommuns grundskola

Kvalificerad
handläggare

10 kap. 32 § 2 st. SkolL
Laglighetsprövning

Innan kommunen fattar beslut om att ta emot ett sådant barn ska den inhämta yttrande från barnets
hemkommun
6 Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet
nära hemmet åsidosätts, ska kommunen placera eleven vid en annan skolenhet inom sin grundskola
5
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Vid särskilda skäl
Controller särskilt
stöd
9.7.

Beslut om skolskjuts mellan tillfällig
Kvalificerad
bostad och den plats där utbildningen handläggare
Vid särskilda skäl
bedrivs7
Controller särskilt
stöd

10 kap. 33 § 1 st. SkolL
Förvaltningsbesvär, 28 kap. 5
§ punkt 5 SkolL

9.8.

Beslut om skolskjuts till fristående
skola inom kommunen8

Kvalificerad
handläggare
Vid särskilda skäl
Controller särskilt
stöd

10 kap. 40 § SkolL
Laglighetsprövning

9.9.

Beslut om skolskjuts till fristående
skola utanför kommunen

Kvalificerad
handläggare
Vid särskilda skäl
Controller särskilt
stöd

Vaxholms stads riktlinjer för
skolskjuts
Laglighetsprövning

9.10

Beslut om interkommunal ersättning
för elev i behov av särskilt stöd

Enhetschef –
Samverkan och stöd
Efter föredragning av
Controller särskilt
stöd

10 kap. 34 § SkolL
Kan ej överklagas, tvist i allmän
domstol

9.11

Beslut om tilläggsbelopp

Enhetschef –
Samverkan och stöd
Efter föredragning av
Controller särskilt
stöd

10 kap. 37-39 §§ SkolL
Förvaltningsbesvär, 28 kap. 5
§ punkt 2 SkolL

9.12

Åtgärder för en elev i grundskola med Enhetschef –
offentlig huvudman som till följd av
Samverkan och stöd
sin skolgång måste bo utanför det
egna hemmet

10 kap. 29 § SkolL
Överklagas till Skolväsendets
överklagandenämnd, 28 kap.
12 § punkt 5 SkolL

9.13

Beslut om tidsbegränsat
tillträdesförbud avseende
skolområdet

Rektor

2 kap. 10 §, 5 kap. 3-4§§ SkolL,
AML
Laglighetsprövning

Rektor

Skolförordningen 9 kap. 3 §, 10
kap. 2 §

9.14 Ytterligare undervisningstid utöver
garanterad

Gäller för elever som väljer att gå i en annan kommuns skola (se punkt 9.1). Den kommun som anordnar
utbildningen ska ombesörja att skolskjuts anordnas. Kommunens kostnader för detta ska ersättas av elevens
hemkommun, eftersom skolskjuts inte ingår i den interkommunala ersättningen.
8 Gäller för elever som valt en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem.
7
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10. Grundsärskolan
10.1

Beslut om mottagande i grundsärskola Enhetschef –
med vårdnadshavares godkännande
Samverkan och stöd

10.2

Beslut om mottagande i grundsärskola Barn- och
7 kap. 5 § 4 st. SkolL
mot vårdnadshavares godkännande
utbildningsnämndens Överklagas till Skolväsendets
utskott
överklagandenämnd, 28 kap. 12
§ punkt 1 SkolL

10.3

Beslut om rätt till ersättning för
Enhetschef –
mottagen elev i grundskola i annan
Samverkan och stöd
kommun, upp till kommunfullmäktige
beslutat grundbelopp

11 kap. 37 § SkolL

10.4

Beslut om att elev inte tillhör
grundsärskolans målgrupp

Enhetschef –
Samverkan och stöd

7 kap. 5 b § SkolL
Överklagas till Skolväsendets
överklagandenämnd, 28 kap. 12
§ punkt 1 SkolL

10.5

Beslut om integrerad undervisning,
egenregi

Rektor där eleven ska 7 kap. 9 § SkolL
vara integrerad
Laglighetsprövning
Efter samråd med Enhetschef –
Samverkan och stöd

10.6

Beslut om att godkänna placering i
grundsärskola i annan kommun9

Enhetschef –
Samverkan och stöd

11 kap. 25 § SkolL
Överklagas till Skolväsendets
överklagandenämnd, 28 kap. 12
§ punkt 4 SkolL

10.7

Beslut om placering vid annan
skolenhet än den som
vårdnadshavaren önskar på grund av
närhetsprincipen10

Enhetschef –
Samverkan och stöd

11 kap. 29 § 1 st. SkolL
Laglighetsprövning

10.8

Beslut om placering vid annan
skolenhet än den som
vårdnadshavaren önskar på grund av
organisatoriska eller ekonomiska
svårigheter eller med hänsyn till
andra elevers trygghet och studiero

Enhetschef –
Samverkan och stöd

11 kap. 29 § 2 st. SkolL
Överklagas till Skolväsendets
överklagandenämnd, 28 kap. 12
§ punkt 6 SkolL

7 kap. 5 § SkolL
Överklagas till Skolväsendets
överklagandenämnd, 28 kap. 12
§ punkt 1 SkolL

Innan kommunen fattar beslut om att ta emot ett sådant barn ska den inhämta yttrande från barnets
hemkommun
10 Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet
nära hemmet åsidosätts, ska kommunen placera eleven vid en annan skolenhet inom sin grundsärskola
9
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10.9

Beslut om skolskjuts till
anvisningsskola i hemkommunen

10.10 Beslut om skolskjuts till annan
kommuns grundsärskola

Kvalificerad
handläggare
Vid särskilda skäl
Controller särskilt
stöd

11 kap. 31 § 1 st. SkolL
Förvaltningsbesvär, 28 kap. 5
§ punkt 5 SkolL

Kvalificerad
handläggare
Vid särskilda skäl
Controller särskilt
stöd

11 kap. 31 § 2 st. SkolL
Laglighetsprövning

10.11 Beslut om skolskjuts mellan tillfällig
Kvalificerad
bostad och den plats där utbildningen handläggare
Vid särskilda skäl
bedrivs
Controller särskilt
stöd

11 kap. 32 § 1 st. SkolL
Förvaltningsbesvär, 28 kap. 5
§ punkt 5 SkolL

10.12 Beslut om skolskjuts till fristående
grundsärskola inom kommunen11

Kvalificerad
handläggare
Vid särskilda skäl
Controller särskilt
stöd

11 kap. 39 § SkolL
Laglighetsprövning

10.13 Beslut om skolskjuts till fristående
grundsärskola utanför kommunen

Kvalificerad
handläggare
Vid särskilda skäl
föredragning av
Controller särskilt
stöd

Vaxholms stads riktlinjer för
skolskjuts
Laglighetsprövning

10.14 Beslut om skolskjuts till förskoleklass
på grundsärskola

Kvalificerad
handläggare
Vid särskilda skäl
Controller särskilt
stöd

Vaxholms stads riktlinjer för
skolskjuts
Laglighetsprövning

10.15 Beslut om interkommunal ersättning
för elev i behov av särskilt stöd

Enhetschef –
Samverkan och stöd
Efter föredragning av
Controller särskilt
stöd

11 kap. 33 § SkolL
Kan ej överklagas, tvist i allmän
domstol

11

Gäller för elever som valt en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem
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10.16 Beslut om tilläggsbelopp

Enhetschef –
Samverkan och stöd
Efter föredragning av
Controller särskilt
stöd

11 kap. 36 § SkolL
Förvaltningsbesvär, 28 kap. 5
§ punkt 2 SkolL

11. Fritidshem
11.1 Beslut om rätt till ersättning för
Kvalificerad
mottagen elev i fritidshem i annan
handläggare
kommun, upp till kommunfullmäktige
beslutat grundbelopp

14 kap. 14 § 1 st. SkolL
Kan ej överklagas, tvist i allmän
domstol

11.2 Beslut om mottagande i fritidshem för Enhetschef –
elev som p.g.a. fysiska, psykiska eller Samverkan och stöd
andra särskilda skäl behöver barn- och
elevstöd i sin utveckling, egenregi

14 kap. 6 § SkolL
Laglighetsprövning

11.3 Beslut om interkommunal ersättning
för elev i behov av särskilt stöd

Enhetschef –
Samverkan och stöd
Efter föredragning av
Controller särskilt
stöd

14 kap. 14 § SkolL
Kan ej överklagas, tvist i allmän
domstol

11.4 Beslut om tilläggsbelopp

Enhetschef –
Samverkan och stöd
Efter föredragning av
Controller särskilt
stöd

14 kap. 15 § SkolL
Förvaltningsbesvär, 28 kap. 5
§ punkt 2 SkolL

11.5 Beslut om uppsägning av plats på
grund av obetald avgift

Skolchef

Vaxholms stads riktlinjer för
fritidshem
Laglighetsprövning

11.6 Beslut om skolskjuts till och från
Controller särskilt
fritidshem på grund av elevens behov stöd
av barn- och elevstöd

Vaxholms stads riktlinjer för
fritidshem
Laglighetsprövning

12. Gymnasieskolan
12.1 Beslut om inackorderingsersättning

Central studie- och
yrkesvägledare
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12.2 Avlämna yttrande till annan kommun Enhetschef –
om mottagande av elev på nationellt Samverkan och stöd
program i annan kommuns/landstings
gymnasieskola12

16 kap. 48 § SkolL
Laglighetsprövning

12.3 Beslut om interkommunal ersättning
för elev i behov av särskilt stöd på
nationellt program

Enhetschef –
Samverkan och stöd
Efter föredragning av
Controller särskilt
stöd

16 kap. 50 § SkolL
Kan ej överklagas, tvist i allmän
domstol

12.4 Beslut om tilläggsbelopp för elev på
nationellt program

Enhetschef –
Samverkan och stöd
Efter föredragning av
Controller särskilt
stöd

16 kap. 52-54 §§ SkolL
Förvaltningsbesvär, 28 kap. 5
§ punkt 2 SkolL

12.5 Beslut om interkommunal ersättning
för elever i behov av särskilt stöd på
programinriktat individuellt val

Enhetschef –
Samverkan och stöd
Efter föredragning av
Controller särskilt
stöd

17 kap. 23 § SkolL
Kan ej överklagas, tvist i allmän
domstol

12.6

Beslut om bidrag till huvudman för
elever i behov av barn- och elevstöd
på programinriktat individuellt val på
fristående skola (tilläggsbelopp)

Enhetschef –
Samverkan och stöd
Efter föredragning av
Controller särskilt
stöd

17 kap. 35 § SkolL
Överklagas till
förvaltningsrätten i
Stockholms län, 28 kap. 5 §
punkt 2 SkolL

12.7

Beslut om elevresor i gymnasiet

Kvalificerad
handläggare

2 § lagen om kommunernas
skyldighet att svara för vissa
elevresor, Vaxholms stads
riktlinjer för skolskjuts
Laglighetsprövning

12.8

Beslut om ersättning för
gymnasiestudier på folkhögskola

Central studie- och
yrkesvägledare

Vaxholms stads riktlinjer för
ersättning vid gymnasiestudier
på folkhögskola
Laglighetsprövning

Innan en kommun eller ett landsting tar emot en sökande som inte är hemmahörande i kommunen eller
samverkansområdet för utbildningen ska yttrande inhämtas från den sökandes hemkommun. Yttrande behöver
dock inte inhämtas, om det med hänsyn till tidigare avgivet yttrande eller av andra skäl är onödigt
12
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13. Gymnasiesärskolan
13.1

Beslut om elev tillhör målgruppen för
gymnasiesärskolan

Enhetschef –
Samverkan och stöd

18 kap. 5 § SkolL
Överklagas till Skolväsendets
överklagandenämnd, 28 kap. 12
§ punkt 8 SkolL

13.2

Beslut om att utreda om
gymnasieelev tillhör målgruppen för
gymnasiesärskolan

Enhetschef –
Samverkan och stöd

18 kap. 6 § SkolL
Laglighetsprövning

13.3

Beslut om att elev inte tillhör
gymnasiesärskolans målgrupp

Enhetschef –
Samverkan och stöd

18 kap. 7 § SkolL
Överklagas till Skolväsendets
överklagandenämnd, 28 kap. 12
§ punkt 8 SkolL

13.4

Beslut om skolskjuts till
gymnasiesärskola i hemkommunen

Kvalificerad
handläggare

18 kap. 30 § 1 st. SkolL
Förvaltningsbesvär, 28 kap. 5
§ punkt 5 SkolL

13.5

Beslut om skolskjuts till annan
kommuns gymnasiesärskola

Kvalificerad
handläggare

18 kap. 30 § 2 st. SkolL
Laglighetsprövning

13.6

Beslut om skolskjuts mellan tillfällig
Kvalificerad
bostad och den plats där utbildningen handläggare
bedrivs13

18 kap. 31 § 1 st. SkolL
Förvaltningsbesvär, 28 kap. 5
§ punkt 5 SkolL

13.7

Beslut om skolskjuts till fristående
gymnasiesärskola inom
hemkommunen

Kvalificerad
handläggare

18 kap. 35 § SkolL
Laglighetsprövning

13.8

Beslut om skolskjuts till fristående
gymnasiesärskola utanför
hemkommunen

Kvalificerad
handläggare

Vaxholms stads riktlinjer för
skolskjuts
Laglighetsprövning

13.9

Beslut om inackorderingsersättning

Central studie- och
yrkesvägledare

18 kap. 32 § SkolL
Förvaltningsbesvär, 28 kap. 5
§ punkt 6 SkolL

Gäller för elever som väljer att gå i en skola med offentlig huvudman. Den kommun som anordnar utbildningen
ska ombesörja att skolskjuts anordnas. Kommunens kostnader för detta ska ersättas av elevens hemkommun,
eftersom skolskjuts inte ingår i den interkommunala ersättningen
13
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13.10 Beslut om elev som sökt ett
individuellt program har
förutsättningar att följa
undervisningen på ett nationellt
program14

Enhetschef –
Samverkan och stöd

19 kap. 29 § 3 st. SkolL
Laglighetsprövning

13.11 Beslut om yttrande avseende elevs
tillhörighet i gymnasiesärskolans
målgrupp

Central studie- och
yrkesvägledare

19 kap. 41 § SkolL
Laglighetsprövning

13.12 Beslut om interkommunal ersättning
för elever i behov av särskilt stöd på
nationellt program i
gymnasiesärskola

Enhetschef –
Samverkan och stöd
Efter föredragning av
Controller särskilt
stöd

19 kap. 43 § SkolL
Kan ej överklagas, tvist i allmän
domstol

13.13 Beslut om tilläggsbelopp för elev på
Enhetschef –
nationellt program i gymnasiesärskola Samverkan och stöd
Efter föredragning av
Controller särskilt
stöd

19 kap. 45 § SkolL
Förvaltningsbesvär, 28 kap. 5
§ punkt 2 SkolL

14. Särskilda utbildningsformer
14.1

Beslut rörande fullgörande av
skolplikten på annat sätt, egenregi15

Skoljurist

24 kap. 23 § SkolL
Medgivande
Förvaltningsbesvär, 28 kap. 5
§ punkt 7 SkolL, avslag
laglighetsprövning

14.2

Beslut om återkallelse av medgivande Skoljurist
att fullgöra av skolplikten på annat
sätt, egenregi16

24 kap. 24 § SkolL
Förvaltningsbesvär, 28 kap. 5
§ punkt 7 SkolL

Om hemkommunen bedömer att den sökande inte har förutsättningar att följa undervisningen på ett nationellt
program, ska den sökande tas emot på ett individuellt program.
15 En sådan prövning blir bl.a. aktuell om en elev befinner sig utomlands i mindre än sex månader, se riktlinjer.
16 Se förutsättningarna för återkallelse av ett medgivande i riktlinjer.
14
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15. Annan pedagogisk verksamhet
15.1

Beslut om bidrag för elev i behov av
barn- och elevstöd i fristående öppen
fritidsverksamhet
(tilläggsbelopp)

Enhetschef –
Samverkan och stöd
Efter föredragning av
Controller särskilt
stöd

25 kap. 11 § SkolL
Förvaltningsbesvär, 28 kap. 5
§ punkt 9 SkolL

15.2

Beslut om bidrag för studier
utomlands vid svensk grundskola
godkänd av Skolinspektionen/
Skolverket, upp till det av
kommunfullmäktige beslutat
grundbelopp

Kvalificerad
handläggare

Vaxholms stads riktlinjer för
studier utomlands
Laglighetsprövning

15.3

Beslut om bidrag för studier
utomlands vid gymnasieskola som
erbjuder International
Baccalaureate och är auktoriserad
av stiftelsen International
Baccalaureate17

Central studie- och
yrkesvägledare

29 kap. 17 § SkolL, Vaxholms
stads riktlinjer för studier
utomlands
Laglighetsprövning

16. Kulturskolan
16.1

Beslut om uppsägning av plats på
grund av obetald avgift

Skolchef

Vaxholms stads riktlinjer för
Kulturskolan
Laglighetsprövning

16.2

Beslut om deltagande i Kulturskolan särskilda skäl

Enhetschef
kulturskolan

Vaxholms stads riktlinjer för
Kulturskolan
Laglighetsprövning

17. Tillsyn, statlig kvalitetsgranskning och nationell uppföljning och utvärdering
17.1

Beslut att förelägga en huvudman
under kommunens tillsyn att fullgöra
sina skyldigheter

Förvaltningschef

26 kap. 10 § SkolL
Laglighetsprövning

17.2

Beslut att tilldela en huvudman under Förvaltningschef
kommunens tillsyn en anmärkning vid
mindre allvarliga överträdelser av vad
som gäller för verksamheten

26 kap. 11 § SkolL
Laglighetsprövning

För gymnasiestudier vid annat lärosäte ska eleven kunna styrka via Verket för högskoleservice (VHS) att
utbildningen ger behörighet för studier vid svensk högskola/universitet.
17
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17.3

Beslut om att avstå från att ingripa vid Förvaltningschef
överträdelse

26 kap. 12 § SkolL
Laglighetsprövning

17.4

Beslut att avsluta tillsyn

Förvaltningschef

26 kap. 4 § SkolL
Laglighetsprövning

18. Särskild utbildning för vuxna
18.1

Beslut om att avlämna yttrande
avseende kostnader för vuxens
särskilda utbildning

Enhetschef Samverkan och stöd

21 kap. 7 § 2 st. SkolL
Laglighetsprövning

18.2

Beslut om dispens för elever som
inte uppfyller kraven för att
studera inom vuxenutbildningen

Rektor
Vuxenutbildningen
KCNO

Förordning om
vuxenutbildning 3 kap 2§
Laglighetsprövning
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Analys Vaxholms stads trygghetsarbete 2021
Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Är vi jämställda? En fråga som Vaxholms stad har borrat ner sig extra under 2021 och också kommer
göra under 2022. Detta genom vår medverkan i modellkommuner med SKR (Sveriges kommuner och
regioner). Agerar Vaxholms stad som myndighet och verksamheterna inom utbildningsförvaltningen lika
mot alla? Svår fråga att besvara, därav att fokus i årets analys av trygghetsarbetet fokuserar på
jämställdhet.
I den nya hållbarhetsstrategin för 2021-2030 är det femte målet – jämställdhet. Strategin fastställer att
jämställdhet är ett mål i sig liksom en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet
uppnås när kvinnor och män, pojkar och flickor har lika rättigheter, villkor, möjligheter samt makt att
själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling.
Totalt har det inkommit 67 anmälningar om kränkande behandling under 2021. Av ärendena
framkommer att könsfördelningen av anmälda elever är 61 % pojkar och 39 %. Antal anmälda
kränkningar fördelat på kön de senaste två åren ser ut enligt följande av 124 anmälda kränkningar är 74
pojkar och 48 flickor, i procent blir det 60/39% (1% är kön ej angivet i anmälan). Statistiken för senaste
året och över två år är det en klar övervikt av anmälda kränkningar kopplade till pojkar.
Analysen påvisar vikten av att analysera Vaxholms stads trygghetsarbete ur ett barnperspektiv. Gruppen
barn är inte en homogen grupp. Upplevelsen av trygghet är generellt sett mycket hög i Vaxholms stad
som helhet, bryter man ner siffrorna ser man dock att det finns individer som inte upplever sig trygga.
Ur ett jämställdhetsperspektiv är det av vikt att fortsätta att analysera trygghetsarbetet ur ett
könsperspektiv. Beslutet i sig innebär inga konsekvenser ut ett jämställdhetsperspektiv.
Bedömningen utifrån ovan redovisning är att Vaxholms stad har ett bra trygghetsarbete.
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Bakgrund
Alla barn och elever har rätt att utvecklas, lära i en trygg miljö och bemötas med respekt (5 kap. 3 § och
6 kap. 6-10 §§ skollagen; Lgr 11). Förskola, skola och fritidshem ska vara fria från diskriminering,
trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling. Det är en grundläggande förutsättning för
barnens och elevernas möjligheter till lärande, utveckling och delaktighet.
Det finns i huvudsak tre lagar som skyddar barn och elever från kränkningar, diskriminering, trakasserier
och sexuella trakasserier i förskolan och skolan – skollagen (6 kap.) (2010:800), diskrimineringslagen
(2008:567) och barnkonventionen.
Enligt skollagens 6 kap. 6 § ska Vaxholms stads utbildningsförvaltning tillse att varje verksamhet bedriver
ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever, samt genomföra
åtgärder för att förebygga och förhindra att det sker.
Enligt diskrimineringslagen 3 kap. 1-3, 16-20 §§ ska verksamheterna i en dokumentation redogöra för
hur de undersöker, analyserar, åtgärdar och följer upp samt utvärderar det förbyggande och främjande
arbetet kopplat till diskrimineringsgrunderna. Det är så kallade aktiva åtgärder. De ska också ha rutiner
för att motverka, utreda och åtgärda diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande
behandling.
Genom trygghetsplanen synliggör verksamheterna delar av deras arbete med barnkonventionen och
framför allt dess huvudprinciper:
•

Barnets rätt att inte diskrimineras (artikel 2).

•

Barnets bästa (artikel 3).

•

Barnets rätt till liv och utveckling (artikel 6).

•

Barnets rätt att få uttrycka sina åsikter (artikel 12).

Ovanstående skrivningar är integrerade i skollagens 1 kap. 4-10 §§ som bland annat behandlar barnets
bästa, rätten till likvärdig och lika tillgång till utbildning, människolivets okränkbarhet, individers frihet
och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet och solidaritet mellan människor.
I trygghetsplanen preciseras varje år mål och aktiva åtgärder för att säkra trygghetsarbetet. För att
möjliggöra detta arbetar alla delar inom utbildningsförvaltningens ansvarsområde medvetet på flera
nivåer – främjande, förebyggande och åtgärdande. Normkritiska glasögon är vitala för att kunna
identifiera risker eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter. Uppföljning och
dokumentation av de aktiva åtgärderna sker löpande. Genom en aggregerad analys av verksamheternas
trygghetsarbete möjliggörs en fördjupande analys inom ett avgränsat område.
Föregående rapporter visade att allt fler incidenter anmäls. Antalet anmälningar låg trots det relativt
lågt vid en jämförelse med den statistik som Friends rapporterat. Enligt Friends anser var fjärde elev i
mellan- och högstadiet att de blivit utsatta för kränkningar.
Generellt sett har Vaxholms stads skolor ett väl fungerande trygghetsarbete. Personalen är närvarande i
elevernas olika sammanhang; lektion, rast och fritidstid och finns där eleverna är. Verksamheternas
ledning arbetar tillsammans med personal, elever och vårdnadshavare fram trivselregler och
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förhållningssätt i skolan för att upptäcka om det förekommer diskriminering, trakasserier eller
kränkande behandling.

Ärendebeskrivning
Är vi jämställda? En fråga som Vaxholms stad har borrat ner sig extra under 2021 och också kommer
göra under 2022. Detta genom vår medverkan i modellkommuner med SKR (Sveriges kommuner och
regioner). Agerar Vaxholms stad som myndighet och verksamheterna inom utbildningsförvaltningen lika
mot alla? Svår fråga att besvara, därav att fokus i årets analys av trygghetsarbetet fokuserar på
jämställdhet.
I den nya hållbarhetsstrategin för 2021-2030 är det femte målet – jämställdhet. Strategin fastställer att
jämställdhet är ett mål i sig liksom en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet
uppnås när kvinnor och män, pojkar och flickor har lika rättigheter, villkor, möjligheter samt makt att
själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling.

Totalt har det inkommit 67 anmälningar om kränkande behandling under 2021. Av ärendena
framkommer att könsfördelningen av anmälda elever är 61 % pojkar och 39 %. Antal anmälda
kränkningar fördelat på kön de senaste två åren ser ut enligt följande av 124 anmälda kränkningar är 74
pojkar och 48 flickor, i procent blir det 60/39% (1% är kön ej angivet i anmälan). Statistiken för senaste
året och över två år är det en klar övervikt av anmälda kränkningar kopplade till pojkar.
Fördelat på skolorna för 2021 ser det ut enligt följande:
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Skola

Antal anmälningar

Antal ärenden1

Kön
(pojkar/flickor)

Kronängsskolan

23

19

9/10

Resarö skola

37

39

23/16

Vaxö skola

3

4

3/1

Söderfjärdsskolan

4

4

3/1

Rindö skola

0

4

3/0

Tidigare undersökningar bekräftar resultatet i redovisning som visar på att majoriteten av ärendena som
anmäls är av fysisk karaktär vilket typiskt sett är den sorts händelser som pojkar är involverade i.
Forskningen visar att kränkningar mellan flickor kan vara svårare att upptäcka då de ofta kan vara av en
karaktär som för utomstående är svåra att upptäcka och då hamnar ansvaret för att anmäla händelserna
på den enskilda som blivit utsatt. 2
Friendsrapporten 20213 påvisar

Skillnaderna i antal anmälningar och antal ärenden beror på att samma anmälan har resulterat i två ärenden på
grund av anmälans karaktär. Rindö skolas ärenden har inte anmälts via systemet men skolan har informerat
huvudman muntligt om ärendena. Kronängsskolan har fyra anmälningar som inte har hanterats på rätt sätt i
systemet därav diskrepansen i antal anmälningar och ärenden.
2 Se bland annat Analys av trygghetsarbetet 2020 samt Friends årliga rapporter.
3 https://friends.se/report/friendsrapporten-2021/.
1
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I verksamheternas trygghetsarbete analyseras bland annat skillnader i kön. Skillnader mellan könen kan
ses i bland annat den upplevda tryggheten. Sammanställningarna av den centrala trygghetsenkäten4
framgår inga större skillnader i kopplat till kön. Den skillnad som är statistiskt säkerställt är att flickor har
lägre utfall på frågorna om studiero än pojkar. Icke binära elever har generellt sett mycket lägre utfall på
frågorna än övriga elever.
Vidare påvisar Vaxholms stad trygghetsenkäter5 att den överväldigande majoriteten av elever i
Vaxholms stads skolor känner sig trygga. På lågstadiet är det 2.42% flickor och 1.49 % pojkar svarat
oftast inte på frågan om de känner sig trygga i skolan. På mellanstadiet är det 2,17 % flickor och 1,92%
pojkar som svarat att det stämmer dåligt/det stämmer inte alls på frågan om trygghet i skolan. På fritids
i samma grupp är siffrorna högre 3,7 % flickor och 5,71% pojkar upplever otrygghet. Detta är något som
skolorna arbetar aktivt med för att förebygga.
På högstadiet framkommer det lite mer variation i den upplevda tryggheten för pojkar och flickor samt
för hen och de som inte velat ange kön. Den samlade upplevelsen av trygghet är fortsatt hög 72,45 %
som tabellen nedan visar.

4
5

Redovisades i ärende 2021/212.
Redovisades i ärende 2021/212.
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Totalt åk 7-9

Totalt åk 7-9
flickor

Stämmer
helt och
hållet

247 56.78%

92 52.87%

126 67.38%

5 31.25%

12

Stämmer
bra

162 37.24%

73 41.95%

56 29.95%

6 37.50%

21 52.50%

Stämmer
dåligt

16 3.68%

8 4.60%

3 1.60%

1

6.25%

4

10.0%

Stämmer
inte alls

3 0.69%

0

0

0%

2 12.50%

1

2.50%

Vet inte

7 1.61%

1 0.57%

2 1.07%

2 12.50%

2

5.00%

Medel

8.42

8.29

8.88

6.67

7.19

Totalt

435

174

187

16

40

0%

Totalt åk 7-9 Totalt åk 7-9
pojkar
hen

Totalt åk 7-9
annat/vill ej
ange

Skillnaderna i den upplevda tryggheten mellan pojkar och flickor
på Kronängsskolan är 3 % vilket i detta sammanhang inte är
oroande.
Att 18,75 % av hen inte anser sig trygg i skolan samt att 12,5 %
av de som inte velat ange kön är i linje med vad
Friendsrapporten anger vara de vanligaste grunderna för
trakasserier.
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Sammanfattningsvis visar Vaxholms stads trygghetsenkät följande avseende karaktären av kränkningar:
Verbala och fysiska kränkningar åk F-3
•
•
•
•
•
•

25 procent av eleverna uppger att de blivit kallade för något taskigt av en annan elev under
höstterminen.
2,8 procent av eleverna uppger att de blivit utsatta för verbala kränkningar av en lärare eller
annan vuxen på skolan.
55 procent av eleverna uppger att de blivit utsatta fysiska kränkningar av en annan elev under
höstterminen. Vanligast är knuffad, skojbråk och slagen.
2,7 procent av eleverna uppger att de blivit utsatta för fysiska kränkningar av en lärare eller
annan vuxen på skolan.
Icke binära elever och elever i årskurs 1 har ett högre utfall.
Kränkningar sker främst på skolgården.

Verbala och fysiska kränkningar åk 4-6
•
•
•
•
•
•

30 procent av eleverna uppger att de blivit kallade för något taskigt av en annan elev under
höstterminen.
2,3 procent av eleverna uppger att de blivit utsatta för verbala kränkningar av en lärare eller
annan vuxen på skolan.
64 procent av eleverna uppger att de blivit utsatta för fysiska kränkningar av en annan elev
under höstterminen. Vanligast är knuffad, skojbråk, slagen och sparkad.
2,3 procent av eleverna uppger att de blivit utsatta för fysiska kränkningar av en lärare eller
annan vuxen på skolan.
Icke binära elever och elever i årskurs 5 har ett högre utfall.
Kränkningar sker främst på skolgården och till viss del i korridoren.

Verbala och fysiska kränkningar åk 7-9
•
•
•
•
•
•

27 procent av eleverna uppger att de blivit kallade för något taskigt av en annan elev under
höstterminen.
10 procent av eleverna uppger att de blivit utsatta för verbala kränkningar av en lärare eller
annan vuxen på skolan.
57 procent av eleverna uppger att de blivit utsatta för fysiska kränkningar av en annan elev
under höstterminen. Vanligast är knuffad och skojbråk.
5 procent av eleverna uppger att de blivit utsatta för fysiska kränkningar av en lärare eller annan
vuxen på skolan.
Icke binära elever och elever i årskurs 9 har ett högre utfall.
Kränkningar sker främst i korridoren.

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa
Analysen påvisar vikten av att analysera Vaxholms stads trygghetsarbete ur ett barnperspektiv. Gruppen
barn är inte en homogen grupp. Upplevelsen av trygghet är generellt sett mycket hög i Vaxholms stad
som helhet, bryter man ner siffrorna ser man dock att det finns individer som inte upplever sig trygga.
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Jämställdhetsperspektivet
Ur ett jämställdhetsperspektiv är det av vikt att fortsätta att analysera trygghetsarbetet ur ett
könsperspektiv. Beslutet i sig innebär inga konsekvenser ut ett jämställdhetsperspektiv.

Bedömning
Bedömningen utifrån ovan redovisning är att Vaxholms stad har ett bra trygghetsarbete.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Linda Marklund, 2021-02-10

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Skolchef, André Wallin, andre.wallin@vaxholm.se
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Utbildningsförvaltningen
Linda Marklund
Skoljurist

Anmälningar och överklaganden 220419-220510
Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Uppföljning av tidigare rapporterade ärenden
Ärendet om skolplikt (vitesföreläggandet) är avslutat då familjen inte längre är folkbokförd i Vaxholms
stad, förvaltningsrätten är informerad.
Inväntar dom/ beslut i ett skolskjutsärende och i ett överklagat åtgärdsprogram.
Nya överklaganden och/eller anmälningar
Inga nya anmälningar eller överklaganden har inkommit under perioden.
Skolpliktsbevakning och skolpliktsanmälningar
Inga nya ärenden rörande skolpliktsbevakning har inkommit, elevernas skolgång och vistelseort är
klarlagda.
Totalt har Samverkansteamet 14 ärenden inom egenregin och tre ärenden utifrån hemkommunens
samordningsansvar. I ett ärende utreds fortfarande behovet av föreläggande för att säkra elevens rätt
till utbildning.

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa
Föreslaget beslut förväntas inte få några konsekvenser för barnets bästa då detta ärende är en
kontinuerlig uppföljning för att säkerställa barnens bästa i dessa frågor.

Jämställdhetsperspektivet
Föreslaget beslut förväntas inte få några konsekvenser för jämställdhetsperspektivet.

Handlingar i ärendet
Tjänstemannautlåtande. Linda Marklund, 2022-05-10

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Utbildningsförvaltningen
Johanna Frunck
Nämndsekreterare

Redovisning av delegeringsbeslut 2022-05-23
Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Förvaltningen redovisar följande delegeringsbeslut:
-

Rapport delegeringsbeslut Evolution till 2022-05-23 §§ §§ 22-24

-

Redovisning delegeringsbeslut kränkande behandling 220405-220510

-

Delegeringsbeslut skolval till förskoleklass läsåret 2022-2023

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande 2022-05-02
Rapport delegeringsbeslut Evolution till 2022-05-23 §§ 22-24 Redovisning
delegeringsbeslut kränkande behandling 220405-220510 Delegeringsbeslut
skolval till förskoleklass läsåret 2022-2023

s. 162-168 undantagna publicering på hemsidan
med hänvisning till dataskydd.

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Uppdaterad 2022-05-02

Utestående uppdrag

Uppgifter markerade med * är ob
Nr.*A9:H14
Rubrik*

1 Om KS beslutar får BUN i uppdrag att arbeta fram ett nytt

styrdokument för hållbarhetsfrågor inom de pedagogiska
verksamheterna.
2 Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett underlag kring

huruvida Vaxholms stad ska bedriva pedagogisk omsorg i egen
regi eller inte.
3 Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda de behov av

vidareutveckling som identifierats vid utvärdering
internhyresmodell och återkomma med en redovisning av
förslag på förbättringar.

Beskrivning*

Beslutsdatum*

Status*

Förvaltningens kommentar

Revidera BUNs ekologiska agenda utifrån den
kommunövergirpande hållbarhetsstrategin.
Hållbarthetsstrategin ska antas under 2021.

2019-08-19

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett underlag
kring huruvida Vaxholms stad ska bedriva
pedagogisk omsorg i egen regi eller inte.

2020-05-25

BUN 2020-05-24 beslutades att låta
familjedaghemmet vila ytterligare ett läsår.

Förvaltningen får i uppdrag att utreda de behov av
vidareutveckling som identifierats vid utvärdering
av internhyresmodell och återkomma med en
redovisning av förslag på förbättringar.

2020-09-28

Frågan ägs av fastighet, ekonomi och
utbildning är samverkansparter

4 Svar på remiss Resarö skola

Förvaltningen får i uppdrag att utifrån skolans och
måltidsenhetens behov, föreslå vad som kan
inrymmas inom befintliga byggnader och
återkomme med förslag senast juni 2022.

5 Fritidsgård i anslutning till Campus

Barn- och utbildningsnämnden samt nämnden för
teknik, fritid och kultur får i uppdrag att i
samverkan utreda förutsättningarna att lokalisera
ungdomsverksamhet i anslutning till
Campusområdet och Kronängsskolan.

2021-11-08/ § 126

KF 2019-11-11/§ 64
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Förvaltning

En utvädering redovisas 2021-0927, önskemål om en
vidareutvecklad utvceklad
utvärdering.

Bevakningslista
Rubrik*

Beskrivning*

Beslut

Status*

1 Nya slöjdlokaler Vaxö

BUN 2017/§45 (KS
2017/§65), BUN 2021/§
125

4 Utbyggnad av Resarö skola

BUN 2015/§23 (KS
2015/§46), BUN 2021/§126

5 Ny förskola Storäng

BUN 2016/§6 (KS
2017/§86)

6 Ny förskola Norrbegret

KS 2017/§105

7 Underhålls- och investeringsplaner

BUN 2018/§101 KS
2019/§12
BUN 2019/§32, 2019/§48
KS 2019/§85

8 Trafiksituationen vid Kronängsskolan/Söderfjärdsskolan/resarö

skola
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Förvaltningens kommentar

Förvaltning

Pågående

Genomförandebeslut KS 2021-11-25

Uppdrag SBN

Utreda vad som kan inrymmas i befintliga
byggnader.

Uppdrag SBF

Pågående

Vilande

Arbete pågår inom PLU:s ansvarområde

Uppdrag PLU

Arbete pågår inom PLU:s ansvarområde

Uppdrag PLU

Arbete pågår i samverkan ekonomi och
fastighet, våren 2021

Uppdrag TFK

Pågående
Pågående

Pågående

Uppdrag TFK
Statusuppdatering för åtgärder som
planeras på Söderfjärdsskolan i BUN
2020-03-16. Återrapportering våren 2021

Klart

