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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

2018-05-08 Dnr: BUTN 2015/23

Handläggare
Carianne Lundvall Karlsson
cariannelundvallkarlsson@vanersborg.se
0521-72 10 73

Mottagare
Barn- och 
utbildningsnämnden

Barn- och 
utbildningsnämnden

Information om Samverkan Vänersborg
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden delges information om Samverkan Vänersborg; 
organisation, aktuella fokusområden.

Anne-Len Kriewitz
Förvaltningschef

Sändlista
Biträdande elevhälsochef Carianne Lundvall Karlsson
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2018-04-25 Dnr: BUTN 2018/1

Handläggare
Hans-Joachim Ackermann
hans-joachim.ackermann@vanersborg.se
0521-721216

Mottagare
Barn- och 
utbildningsnämnden

Barn- och 
utbildningsnämnden

Verksamhetsuppföljning och systematiskt 
kvalitetsarbete, maj
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsuppföljning ska ske vid nämndens sammanträde så att nämnden får en 
inblick i pågående verksamhet inom förvaltningen. Vid sammanträdet i maj presenteras 
området ”Kunskapsutveckling i förskolan”.

Anne-Len Kriewitz Sofia Bråberg
Förvaltningschef Verksamhetschef förvaltning

Sändlista
Utvecklingsledare
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2018-04-24 Dnr: BUTN 2018/29

Handläggare
Maria Andersson
maria.andersson04@vanersborg.se
0521-72 13 77

Mottagare
Barn- och 
utbildningsnämnden

Barn- och 
utbildningsnämnden

Delårsrapport med helårsprognos april 2018
OBS! Omedelbar justering av ärendet!

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättad delårsrapport per den 30 april 2018 
med helårsprognos samt överlämna denna till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Enligt anvisningar från kommunstyrelsen skall nämnderna upprätta uppföljning och 
prognos vid två tillfällen under året; 30 april och 31 augusti.
Denna uppföljning skall innehålla följande delar:

1. Verksamhetsbeskrivning

2. Resultatavstämning

3. Jämförelsetal

4. Ekonomi:

a. Ekonomiskt resultat vid rapporteringstillfället med kommentar

b. Helårsprognos med kommentarer

5. Åtgärder. Nämnderna har i uppdrag att resursförbrukningen håller sig inom 
givna budgetramar. Genomförda eller planerade åtgärder ska redovisas och 
kommenteras.

6. Investeringar               

a. Gjorda investeringar t.o.m. uppföljningstillfället

b. Helårsprognos för investeringar
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Barn- och utbildningsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

2018-04-24 Dnr: BUTN 2018/29

Anne-Len Kriewitz Sofia Bråberg
Förvaltningschef Verksamhetschef

Bilagor
Delårsrapport med helårsprognos april 2018

Sändlista
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret
Ledningsgrupp BoU
Ekonomer BoU
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Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och 
utbildningsnämnden
Ordförande: Mats Andersson (C)
Vice ordförande: Tove af Geijerstam (L)
2:e vice ordförande: Joakim Sjöling (S)
Förvaltningschef: Anne-Len Kriewitz

Verksamhetsbeskrivning
Verksamheten omfattar barnomsorg, grundskola samt 
grundsärskola. I kommunens regi finns 29 förskolor 
och 10 dagbarnvårdare. Det finns 19 kommunala 
grundskolor och vid alla F-6 skolor finns det fritidshem. 
Det finns två fristående aktörer inom grundskolan, flera 
enskilda förskolor och aktörer för enskild pedagogisk 
omsorg.

Resultatavstämning
Nedan redovisas nämndens förväntade resultat som 
ska bidra till att fullmäktiges inriktningsmål uppnås.

Invånare
Andelen elever i årskurs 5 som upplever trygghet i 
lärandemiljön ska öka under 2018 med 
3 procentenheter

 Uppnås delvis 
Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) har under 
perioden påbörjat en rad åtgärder i syfte att öka 
tryggheten i lärandemiljön. I F-6 genomförs 
trygghetsvandringar för att uppmärksamma och 
åtgärda områden i rastmiljön där det är lätt att det 
uppkommer konflikter och kränkningar. BUF har sedan 
förra året påbörjat ett arbete med SKL skriften Olika är 
normen i syfte att alla ska kunna känna sig välkomna 
och trygga i skolan. Arbetet har ännu inte utvärderats 
och förvaltningen kan därför inte se huruvida det har 
gett effekt ännu. Rapportering sker i T2 och T3.

Andelen elever i årskurs 8 som upplever studiero i 
lärandemiljön ska öka under 2018 med 
5 procentenheter
  Uppnås delvis 
Barn- och utbildningsförvaltningen har under perioden 
påbörjat en rad åtgärder riktade till ökad studiero i 
lärandemiljön. Syftet är att minska och synliggöra 
kränkningar i skolmiljön. Elevhälsan har genomfört 
trygghetsvandringar för att öka och uppmärksamma 
tryggheten i rastmiljön. Det går dock inte att i 
dagsläget avgöra om åtgärderna har gett resultat utan 
detta kommer att rapporteras i T2 och T3.

Antal föreningar som grundskolan samarbetar med i 
syfte att öka barnens intresse för idrott och rörelse ska 
öka med 100 % fram till 2019
  Uppnås
Samtliga skolor har samarbetat med ett stort antal 
föreningar via Let’s Move i Arenan. Målet anses vara 
uppnått.

Andelen elever i årskurs 8 som upplever att de får det 
stöd de behöver för att nå så långt som möjligt i sin 
kunskapsutveckling ska öka under 2018 med 3 
procentenheter
  Uppnås delvis 
Barn- och utbildningsförvaltningen har under perioden 
fortsatt tidigare arbete för att elever ska uppleva att de 
får det stöd de behöver, men har även startat 
ytterligare arbete med att till exempel organisera för 
ökad måluppfyllelse tillsammans med rektorer och 
förskollärare. Arbetet utgår ifrån SKL skriften Olika är 
normen och Delaktighetsmodellen från 
Specialpedagogiska Skolmyndigheten. Rapportering 
sker mer utförligt i T2 och T3.

Andelen vårdnadshavare som är nöjda med de 
informationskanaler som finns mellan hem och 
förskola och skola ska öka under 2018 med 
3 procentenheter i förskolan, årskurs 2 och årskurs 8

 Uppnås delvis 
Arbete pågår med att utveckla lärplattformen för att 
göra den mer användarvänlig samt att underlätta 
kommunikation med vårdnadshavare. Vårdnadshavare 
har inbjudits till och varit delaktiga i dialogmöte i 
frågan. Elevhälsan arbetar med Västbus för att skapa 
goda kontakter med vårdnadshavare. Arbetet med att 
upplysa om och informera om synpunkts- och 
klagomålshantering pågår och har utvecklats. Det går 
ännu inte att avgöra huruvida målet kommer att 
uppnås under året, men arbete pågår både hos 
förvaltningen och i verksamheterna.

Andelen elever i årskurs 8 som upplever att de har 
inflytande över undervisningens innehåll ska öka under 
2018 med 5 procentenheter

 Uppnås delvis 
Barn- och utbildningsförvaltningen har under perioden 
arbetat med SKL skriften Olika är normen och 
Delaktighetsmodellen från Specialpedagogiska 
Skolmyndigheten för att öka barn och elevers känsla 
av inflytande över undervisningen. Det är för tidigt att 
avgöra huruvida detta har påverkan på målet eller inte. 
Kommer att rapporteras mer i detalj i T2 och T3.

Samhällsutveckling
Andelen elever i årskurs 9 som har behörighet till 
gymnasiet ska öka under 2018 med 3 procentenheter 

 Uppnås delvis 
Arbete pågår med målet att elever ska nå så långt som 
möjligt i sin kunskapsutveckling. Barn- och 
utbildningsförvaltningen organiserar för ökad 
måluppfyllelse genom SKL skriften Olika är normen 
och Delaktighetsmodellen från Specialpedagogiska 
Skolmyndigheten. Projektet Nyanländas lärande är 
påbörjat i samarbete med Skolverket. Förvaltningen 
har tillsammans med verksamhetschefer för 
grundskolan tagit fram relevanta analysstöd för att 
stödja enheterna i sitt systematiska utvecklingsarbete. 
Förvaltningen har även tagit fram en modell för 
sammanställning/redovisning av resultat över tid. 
Denna är till god hjälp då enheterna ska analysera 
sina resultat och vidta åtgärder/planera verksamheten. 
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Barn- och utbildningsnämnden

Förvaltningen har ytterligare organiserat 
nätverksträffar för pedagoger och resurspersoner i 
syfte att sprida kompetens för ökad måluppfyllelse. Det 
går inte att avgöra huruvida målet kommer uppnås i 
nuläget utan detta redovisas i mer detalj i T2 och T3.

Fler använder verksamheternas lokaler utanför 
verksamhetstid

 Uppnås inte 
År 7-9 arbetar tillsammans med Kultur- och 
fritidsförvaltningen med Torpagården och hoppas 
kunna öka dagar och tider som den är öppen. 
Högstadieskolorna samarbetar även med Vänersborgs 
Rugbyklubb inför Rugby SM. De andra 
verksamheterna har hittills under året inte arbetat med 
att fler använder verksamhetens lokaler utanför 
verksamhetstid. Det är inte troligt att målet kommer 
uppfyllas under året.

Ekonomi
Medelmeritvärdet i årskurs 9 ska öka under 2018 med 
3 poäng 

 Uppnås delvis 
Arbete pågår med målet att elever ska nå så långt som 
möjligt i sin kunskapsutveckling. Barn- och 
utbildningsförvaltningen organiserar för ökad 
måluppfyllelse genom Skolverkets material Olika är 
normen och Delaktighetsmodellen från 
Specialpedagogiska Skolmyndigheten. Projektet 
Nyanländas lärande är påbörjat i samarbete med 
Skolverket. Förvaltningen har tillsammans med 
verksamhetschefer för grundskolan tagit fram 
relevanta analysstöd för att stödja enheterna i sitt 
systematiska utvecklingsarbete. Förvaltningen har 
också tagit fram en modell för 
sammanställning/redovisning av resultat över tid. 
Denna är till god hjälp då enheternas ska analysera 
sina resultat och vidta åtgärder/planera verksamheten. 
Förvaltningen har ytterligare organiserat 
nätverksträffar för pedagoger och resurspersoner i 
syfte att sprida kompetens för ökad måluppfyllelse. Det 
går inte att avgöra huruvida målet kommer uppnås 
utan redovisas i mer detalj under T2 och T3.

Verksamhetsutveckling
Andelen behörig, undervisande personal inom 
förskola, grundskola, fritidshem och grundsärskola 
ökar under 2018 med 3 procentenheter 

 Uppnås delvis
Under perioden har en fördjupning påbörjats för att 
undersöka nyttjandet av behörig personal för att ge 
förskolechefer och rektorer ett stöd i tjänsteplanering 
och rekrytering. Förskolan har provat en ny 
arbetsorganisation vid rekrytering till nya förskolan 
Vänerparken med en tydlig verksamhetsidé. 
Grundskolan ser över arbetsmiljön på skolan och 
satsar på lönelyft lokalt för lärare för att möjliggöra att 
lärare stannar i kommunen. Till hösten kommer 
förvaltningens förslag på åtgärder att presenteras till 
politiken baserade på åtgärder som tagits fram i 
samverkan med personalkontoret. Det går inte att med 
säkerhet säga att målet kommer uppnås under året. 
Återkommer under T2 och T3 med grundligare 

rapportering.

Andelen elever i årskurs 7-9 med mer än 25 % 
frånvaro ska minska fram till 2020 med 1 procentenhet 
per år.
   Uppnås delvis 
Förvaltningen har under perioden, tillsammans med 
verksamhetschefer, haft diskussioner kring frånvaron i 
skolorna samt tagit fram analysstöd för att främja 
utvecklingsarbete. Frånvaro har varit ett prioriterat 
område. Dock har frånvaron ökat i år 7-9. Ytterligare 
åtgärder är under utveckling i 7-9. Elevhälsan har 
genom kuratorerna under perioden arbetat med 
skolsocial kartläggning för att 
genomförandefrekvensen ska motsvara behovet 
bättre. Samverkan i Vänersborg har fått i uppdrag att 
se över närvaroarbetet inom ramen för "Fullföljda 
studier". Det är svårt att avgöra huruvida målet 
kommer uppnås då effekter av åtgärder inte har 
kunnat utvärderas ännu. Rapporteras i T2 och T3.

Medarbetare
Andelen medarbetare som upplever att de har en 
rimlig arbetsbelastning ska öka med 5 procentenheter 
fram till 2019

Uppnås
Personalenkät genomfördes under hösten och 
handlingsplaner har tagits fram för respektive enhet. 
Enkätresultaten visar en positiv utveckling med 6 
procentenheter (från 50 % i enkäten 2015 till 56% i 
enkäten 2017). Nästa mätning sker 2019. Ytterligare 
pågår en översyn över förskolechefers och rektorers 
organisation tillsammans med personalkontoret. Inom 
grundskolan pågår även arbete med en ny 
frånvarorutin där förskolechef/rektor kontaktar 
sjukskrivna medarbetare dag 1. Elevhälsan arbetar 
med att omorganisera efter arbetsbelastning. Målet 
kommer troligtvis uppnås, rapporteras i mer detalj T2 
och T3.
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Barn- och utbildningsnämnden

Nyckeltal/jämförelsetal
Antal barn/elever: snitt år Bokslut

2017
Utfall
1804

Prognos
2018

Förskola, pedagogisk 
omsorg  

Totalt antal placeringar, barn 
1-5 år 2 111 2 210 2 240

Varav barn med delad 
placering 26 20 20

Varav andel i enskilda 
alternativ % 19 19 19

Nyttjandegrad % 89 94 91
Fritidshem, pedagogisk 
omsorg
Totalt antal placeringar, barn 
6-13 år 2 014 1 984 2 125

Varav barn med delad 
placering 19 18 18

Varav andel i enskilda 
alternativ % 15 16 16

Nyttjandegrad % 58 58 59
Grundskola F-9 
Totalt antal elever 4 847 4 901 4 925
varav andel i enskilda 
alternativ % 11 10,7 10,6

Varav Grundsärskola 49 51 52
Antal inskrivna barn och elever för bokslut och prognos avser snitt 
för året, utfall anger antal barn och elever aktuell månad.

Delad placering barn 1-5 år avser barn som har plats på både 
enskild pedagogisk omsorg samt allmän förskola.
Delad placering för barn 6-13 år avser barn som har plats på 
fritidshem samt på nattverksamhet.

Ekonomi
Resultaträkning

Mkr Prognos
2018

Budget 
2018

Bokslut 
2017

Utfall 
1804 % Utfall 

1704

Statsbidrag -88,0 -83,1 -73,8 -31,6 38 -25,3
Övriga 
intäkter -33,5 -34,0 -36,4 -11,3 33 -11,4

S:a Intäkter -121,5 -117,1 -110,2 -42,9 37 -36,7
Personal 528,7 525,7 522,9 173,7 33 170,1
Omkostnader 351,4 350,0 318,8 109,3 31 103,0
Avskrivningar 
och
internränta

2,3 2,3 2,7 0,8 33 0,9

S:a Kostnader 882,4 878,0 844,4 283,8 32 273,9
Nettokostnad 760,9 760,9 734,3 240,9 32 237,2
Nettobudget 760,9 760,9 732,1 253,6 33 233,7
Resultat 0 0 -2,1 12,7 -3,5

Barn- och utbildningsnämnden uppvisar den 30 april 
ett överskott om 12,7 Mkr.

Prognos för budgetåret 2018 visar ett 0-resultat.

Anslagsbindningsnivå, Mkr

Mkr Progno
s 2018

Budget
2018

Budget
- diff

Utfall 
1804 %

Nämnd/adm. 4,2 5,2 1,0 1,3 25
Förskola, 
pedagogisk 
omsorg 1-5 år

238,0 238,0 0 74,6 31

Grundskola F-
9, fritidshem, 
pedagogisk 
omsorg 6-13 år 
Grundsärskola

518,7 517,7 -1,0 165,0 32

Netto 760,9 760,9        0 240,9 32

Utfall 2018-04-30
En jämn fördelning av årets budget innebär en 
procentuell förbrukning för perioden januari till april på 
33 %. Lägre procentsats innebär lägre kostnader och 
en högre procentsats innebär högre kostnader än 
budgeterat.

Barn- och utbildningsnämnden uppvisar ett överskott 
om 12,7 Mkr för perioden januari-april 2018, vilket 
motsvarar 31,7% av budget. Om resultatet justeras för 
ej förbrukade budgetposter blir det 11,1 Mkr per april. 
De budgetposter som just nu förbättrar resultatet är:

 Avsättning för ökad semesterlöneskuld 2018 
uppgår till 2,7 Mkr, för januari till april ger detta 
ett förbättrat resultat om 0,9 Mkr. 

 Medel avsatta för hyra för utökning av 
Vänerparkens förskola (totalt 2 Mkr) som ej 
förbrukats ger en förbättring av resultatet med 
knappt 0,7Mkr för januari-april. 

Nämnd/Administration
Nämnd/administration redovisar per 180430 ett 
överskott om 0,4 Mkr. Överskottet beror på ej 
förbrukade medel.

Förskola/Pedagogisk omsorg 1-5 år
Förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år redovisar ett 
överskott om 4,7 Mkr per april. 

När det gäller intäkterna inom förskola/pedagogisk 
omsorg redovisas ett underskott för 
barnomsorgsavgifter jan-april, detta möts av högre 
nivå på statsbidrag och försäljning av verksamhet till 
andra kommuner än budgeterat, och ger ett 
sammanlagt överskott om 0,9 Mkr mot budget. 

För kostnader inom förskola/pedagogisk omsorg 
redovisas ett överskott om 3,8 Mkr per april. 
Överskottet består av: 

 Köp av verksamhet har ett underskott mot 
budget om -0,5 Mkr.

 Löner ligger -0,9 Mkr mot budget medan 
övriga kostnader uppvisar ett överskott om 5,2 
Mkr.

 Överskottet inom övriga kostnader består 
främst av avsatta medel för fler barn i 
verksamheten; Vänerparkens förskola (start i 
maj) samt ökning enligt befolkningsprognos. 
Det finns också medel avsatta för 
hyreskostnader för Vänerparkens förskola som 
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Barn- och utbildningsnämnden

inte förbrukats under våren, då förskolan tas i 
drift i början av maj.

Grundskola/fritidshem, pedagogisk 
omsorg 6-13 år, grundsärskola
Grundskola/fritidshem, pedagogisk omsorg 6-13 år 
redovisar ett sammanlagt överskott om 7,6 Mkr efter 
årets första fyra månader. Överskottet fördelas så här 
på verksamheterna: förskoleklass +1,6 Mkr, 
grundskola +5,6 Mkr, skolbarnomsorg +1,3 Mkr samt 
grundsär -1,0 Mkr. Avsättning för ökning av 
semesterlöneskulden förbättrar resultatet per april med 
0,9 Mkr, ligger endast på grundskola.

Statsbidrag och övriga intäkter redovisar ett överskott 
mot budget om 3,0 Mkr, främst bestående av 
Lågstadiesatsningens extrapott som ej nyttjades under 
höstterminen 2017 samt bidrag för ökad jämlikhet i 
grundskolan.

Kostnader inom grundskola/fritidshem, pedagogisk 
omsorg 6-13 år, grundsärskola redovisar ett överskott 
mot budget om 4,6 Mkr per april. Överskottet består 
av: 

 Kostnader för köp av verksamhet visar ett 
underskott om -1,0 Mkr per april, både 
bestående av fler barn i andra kommuner än 
budgeterat samt placeringar som görs av 
Socialförvaltningen (där Barn- och 
utbildningsnämnden står för 
skolkostnadsdelen av placeringskostnaden). 

 Löner (inklusive avsättning till 
semesterlöneskuld) inom verksamheten visar 
ett överskott om 2,4 Mkr jämfört med budget, 
överskott inom löner för förskoleklass och 
skolbarnomsorg möter de underskott som 
finns på löner för grundskola och 
grundsärskola. 

 Övriga kostnader redovisar ett överskott mot 
budget om 3,2 Mkr, främst bestående av 
medel avsatta för fler barn och elever i 
verksamheten höstterminen 2018, kostnader 
för digitalisering, ökade hyror för nya moduler 
och tillfälliga lokaler för åk 7-9 samt inköp av 
läromedel inför kommande hösttermin.

Prognos 2018-12-31
Nämndens prognos för 2018 innebär ett 0-resultat.

Det överskott som finns inom nämndens 
verksamhetsområde 180430 är tillfälligt. Flera 
kostnadsposter ökar under höstterminen, bland annat 
för fler barn och elever i verksamheten samt ökade 
hyror för moduler och tillfälliga lokaler.

Beräknad ökning av semesterlöneskulden vid årets 
slut uppgår till 2,7 Mkr. Budget har avsatts för 
ökningen och denna post förbättrar resultatet per april 
med 0,9 Mkr eftersom den inte tas i anspråk förrän i 
december.

Nämnd/Administration

Prognosen visar ett överskott om 1,0 Mkr, vilket främst 
handlar om nämndens buffert för oförutsedda 
kostnader.

Förskola/Pedagogisk omsorg 1-5 år
Prognosen visar ett 0-resultat, förutsatt att alla 
tillgängliga förskoleplatser nyttjas. Även om det finns 
en kö till barnomsorgen är det svårt att fylla alla platser 
på vissa förskolor beroende på att vårdnadshavares 
önskemål och tillgängliga platser inte alltid stämmer 
överens. 

Grundskola/fritidshem, pedagogisk 
omsorg 6-13 år
Prognosen visar ett underskott om ca 1 Mkr och avser 
hyror för de nya modulerna på Tärnan och Brålanda 
skola samt tillfälliga lokaler för 7-9-verksamhet på 
Belfragegatan (Vänerparkens skola).

Åtgärder
Då prognos för 181231 visar ett 0-resultat görs inga 
särskilda åtgärder, däremot fortsätter det löpande 
arbetet med att se över löpande kostnader, både 
interna och externa samt eftersöka möjliga statsbidrag.

Investeringar

Mkr Prognos
2018

Budget
2018

Budget- 
diff

Utfall 
1804

Barn- och 
utbildnings -
förvaltningen

4,2 5,2 1,0 0,2

Netto 4,2 5,2 1,0 0,2

Barn- och utbildningsnämndens inventariebudget 
används främst för att åtgärda brister enligt 
skyddsrond samt införskaffande av möbler för 
barn/elev- och personalutrymmen. Den enskilt största 
investeringen under 2018 gäller uppstart av 
Vänerparkens nya förskola, beräknas uppgå till 1 Mkr. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

2018-04-25 Dnr: BUTN 
Diarienummer

Handläggare
Karin Bore
karin.bore@vanersborg.se
0521-721084

Mottagare
Barn- och 
utbildningsnämnden

Barn- och 
utbildningsnämnden

Redovisning av nyckeltal maj, 2018 
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsuppföljning ska ske vid nämndens sammanträden så att nämnden får en 
inblick i pågående verksamhet inom förvaltningen. En del av verksamhetsuppföljningen 
är att förvaltningen redovisar aktuella nyckeltal till nämnden inom beslutade områden. 
Boel Jansson, verksamhetschef förskolan, redovisar aktuell information om 
kösituationen för förskolan. 

Underlag
Nyckeltal, maj 2018

Anne-Len Kriewitz Sofia Bråberg
Förvaltningschef Verksamhetschef

12



Typ av avvikelse Verksamhet

17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18

Frånvaro (elever) 

mer än 25 procent
Grundskola 3,2 3,4 3,7 4 3,6 3,9% 3,6 4,1% 3,2 3,3 - - 6,1 4,9 3,3 3,3

Frånvaro (elever) 

mer än 40 procent
Grundskola 1,3 1,3 1,4 1,6 1,5 1,7% 1,7 1,7% 1,4 1,4 - - 1,7 1,5 1,2 1,2

Sjukfrånvaro 

(personal) procent
Förskola* 12,3 10,9 11,8 14,2 12,2 11,3 10,1 8,4 7,5 - 8,6 10,8 10,8 11,5 11,0

Sjukfrånvaro 

(personal) procent
Fritidshem* 10,8 8,2 11,6 11,0 8,3 7,4 6,6 5,4 5,4 - 4,1 8,5 8,0 5,7 9,5

Sjukfrånvaro 

(lärare) procent
Grundskola* 4,7 6,3 6,8 7,5 5,9 6,6 4,3 5,1 3,8 - 2,9 5,1 5,7 8,1 5,2

Tillbud, antal Förskola* 4 8 5 7 4 8 3 11 1 8 1 1 4 11 16 6

Tillbud, antal Grundskola* 9 12 10 22 9 13 11 16 19 4 0 6 26 18 33 11

Kränkande beteende 

antal
Förskola 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kränkande beteende 

antal
Grundskola 42 89 40 70 74 72 48 45 29 17 0 40 131 54 81 4

Riskobservationer 

antal
Förskola* 2 0 2 6 2 0 1 0 1 3 0 1 2 3 7 3

Riskobservationer 

antal
Grundskola* 2 18 3 19 3 2 2 2 0 0 0 2 3 4 5 2

Arbetsskada antal Förskola* 4 3 4 3 4 4 2 4 3 2 0 2 4 1 6 3

Arbetsskada antal Grundskola* 2 4 2 5 2 4 3 4 2 0 0 2 5 5 10 0

Skolinspektionen 

antal
Förskola 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Skolinspektionen 

antal
Grundskola 1 1 1 1 0 0 10 2 6 2 1 1 2 1 8 3

- 0 - 0 - 0 1 0 - - 1 - 1 - -

Verksamhet Huvudman

17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18

Förskola Kommunal 1680 1658 1701 1691 1714 1672 1730 1718 1748 1740 1653 1458 1573 1596 1607

Förskola Enskild 209 212 214 218 216 220 216 223 217 217 214 179 194 201 208

Pedagogisk omsorg Kommunal 50 47 52 48 52 48 51 47 51 52 50 41 42 43 43

Pedagogisk omsorg Enskild 287 293 299 322 307 322 316 327 325 332 315 286 286 284 278

Fritidshem Kommunal 1674 1704 1669 1662 1651 1651 1642 1618 1625 1590 - - 1777 1775 1793 1760

Fritidshem Enskild 181 183 179 184 178 190 177 190 174 173 163 162 191 189 182

Grundskola Kommunal 4251 4308 4248 4314 4233 4320 4234 4313 4235 4233 - - 4309 4304 4298 4296

Grundskola Enskild 522 523 523 523 523 523 523 523 521 522 - - 522 524 524 523

Särskola Kommunal 46 51 46 51 47 51 47 51 48 50 - - 50 50 50 50

Nyckeltal nämnd April 2018

Frånvaro och anmälningar

Barn- och elevantal

Kommentar: Siffrorna tas fram 15:e varje månad

Kommentar: *Från och med juninämnd 2016 kommer siffrorna att redovisas med en månads förskjutning på grund av att siffrorna kan komma att revideras i efterhand.

Kritik från skolinspektionen, antal

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2018-05-07 Dnr: BUTN 2017/188

Handläggare
Tomas Granat
tomas.granat@vanersborg.se
0521-721365

Mottagare
Barn- och 
utbildningsdokument 

Barn- och 
utbildningsnämnden

Urvalsregler för placering vid skolenhet i Vänersborgs 
kommun 
Förslag till beslut
 Barn- och utbildningsnämnden antar nya urvalsregler daterade 2018-05-07 för 
placering vid en skolenhet i Vänersborgs kommun. Urvalsreglerna träder i kraft 2019-
01-01 och ersätter tidigare urvalsregler fastställda av Barn- och ungdomsnämnden 2014-
01-20 §9. 

Sammanfattning av ärendet
 Barn och utbildningsförvaltningen ser över ”Urvalsregler för placering vid en skolenhet 
i Vänersborgs kommun”. Förvaltningen ser inte något behov av den nu gällande 
syskonförturen vid skolval.

Fördjupad beskrivning av ärendet
Skolväsendet skall ha ett styrsystem som bidrar till att kompensera för skillnader i barns 
och elevers förutsättningar och som främjar en allsidig elevsammansättning. För att 
skolan ska vara en sammanhållande kraft i ett demokratiskt samhälle är det viktigt att 
elever med olika bakgrund möts och får möjligheter att skapa gemensamma erfarenheter 
och förståelse för varandra. Syskonförtur motverkar ovanstående.
Förvaltningen bedömer att det som föreskrivs i skollagen 9 kap 15§ 1 st. och 10 kap 
30§ är tillräckligt att ha som urvalsregler vid placering av elever vid skolenhet i 
Vänersborgs kommun.

Beredning
Ärendet har lyfts i samband med verksamhetsmöten för rektorer inom Barn- och 
utbildningsförvaltningen.

Underlag
 Urvalsregler för placering vid en skolenhet i Vänersborgs kommun daterad 2013-12-20

Anne-Len Kriewitz
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Barn- och utbildningsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

2018-05-07 Dnr: BUTN 2017/188

Förvaltningschef

Bilagor
Urvalsregler för placering vid skolenhet i Vänersborgs kommun, daterade 2018-05-07.

Sändlista
Tomas Granat
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2018-05-07 1 (2)

Barn- och utbildningsnämnden
Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida
462 85 Vänersborg Sundsgatan 29 0521-72 11 04 0521-72 13 70 barnutbildning@vanersborg.se www.vanersborg.se 

Urvalsregler för placering vid en 
skolenhet i Vänersborgs kommun

I första hand får eleven gå vid den skolenhet som 
vårdnadshavarna valt. Placering av eleven vid den 
valda skolenheten får dock inte göra att en annan elev 
inte får gå i en skola nära hemmet. Man har som 
vårdnadshavare rätt att kräva att eleven placeras vid 
en skola nära hemmet men man har inte rätt att kräva 
att eleven ska få gå på den skola som är närmast hem-
met.

Om det är fler som sökt till samma skolenhet än vad 
det finns platser kommer de att tillsättas genom lott-
ning.

Definition och förklaring av ur-
valsregler
Med anledning av att efterfrågan på placering vid en 
viss skolenhet i vissa fall överstiger det antal platser 
som finns att tillgå kommer vissa elever behöva place-
ras vid en annan skolenhet än den som vårdnadshavar-
na valt.

Skollagen (2010:800) 9 kap 15§ 1 st. och 10 kap 30§ 1 st. stipulerar att en 
elev skall placeras vid den av kommunens skolenheter som elevens vård-
nadshavare önskar att eleven skall gå. Vidare stadgas att "Om den önska-
de placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på pla-
cering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, skall dock kommunen 
placera eleven vid en annan skolenhet inom sin grundskola."

Rätten att placeras vid en skolenhet nära hemmet (den 
s.k. närhetsprincipen) är inte synonymt med en rättighet 
att placeras vid den skolenhet som är belägen närmast 
hemmet. Det kan finnas flera skolenheter inom kom-
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munen som anses vara belägna nära hemmet i Skolla-
gens mening. Därmed kan en placering vid en skolenhet 
som ligger nära men inte närmast hemmet fortfarande 
vara lagenlig under förutsättning att det berättigade 
kravet på närhet som stipuleras i 9 kap 15§ respektive 
10 kap 30§ Skollagen inte åsidosätts.

Eftersom urvalsprocessen bland de som sökt placering 
vid en skolenhet inte får resultera i att någon elevs be-
rättigade krav på placering vid skolenhet nära hem-
met åsidosätts ska en bedömning av detta göras i varje 
enskilt fall.

Regler för hur urval vid placering till förskoleklass 
och grundskola med offentlig huvudman får ske sak-
nas i Skollagen. För fristående förskoleklass och dito 
grundskola är urval reglerat i Skollagen 9 kap 18§ re-
spektive 10 kap 36§. Urvalsgrunderna måste vara så-
dana att de inte sätter kravet på öppenhet (Skollagen 9 
kap 17§ respektive 10 kap 35§) ur spel. Det stadgas att 
om det inte finns plats för alla sökande, ska urvalet gö-
ras på de grunder som Statens skolinspektion godkän-
ner. 
I beslut från Skolverket har lottning godkänts under 
förutsättning att lottdragningen genomförts på ett 
rättssäkert sätt (Skolverket Dnr: 54-2005:766). Ett 
rättssäkert sätt att lotta är ett sätt där formerna är kän-
da, tydliga och offentliga.

Tomas Granat
Verksamhetschef 7-9
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2018-04-27 Dnr: BUTN 2018/49

Handläggare
Sofia Bråberg
Sofia.braberg@vanersborg.se
Tel: 0521-721396

Mottagare
Barn- och 
utbildningsnämnden

X-nämnden

Dataskyddsombud för Barn- och utbildningsnämnden
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden utser Stina Skarin till dataskyddsombud för Barn- och 
utbildningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, att gälla. 
Förordningen kommer att gälla direkt i alla EU:s medlemsländer och ersätter nationella 
regler, som till exempel personuppgiftslagen i Sverige.
Respektive myndighet (nämnd) är personuppgiftsansvarig. Den personuppgiftsansvarige 
ska se till att dataskyddsprinciperna efterlevs i alla stadier av behandlingen av 
personuppgifter.
Förordningen föreskriver att alla myndigheter måste utse dataskyddsombud. Ombudets 
roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen 
genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser.
Vänersborgs kommun har, efter överenskommelse i kommundirektörens ledningsgrupp 
(KDL), bestämt att det ska finnas ett gemensamt dataskyddsombud för samtliga 
kommunens nämnder. För ändamålet har Stina Skarin, jurist, anställts. Respektive 
myndighet (nämnd) behöver emellertid fatta beslut om att utse dataskyddsombud. 

OBS! Ingen föredragning av ärendet. Eventuella frågor kan sändas till 
systemadministratör Katarina Andersson, katarina.andersson01@vanersborg.se

Underlag
Sveriges Kommuner och Landsting PM Allmänna Dataskyddsförordningen, se länk: 
https://skl.se/download/18.7512fffa15f1526e2d6aa71a/1508422972882/pm-skl-
dataskyddsforordningen-GDPR.pdf 

Anne-Len Kriewitz
Förvaltningschef
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X-nämnden TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

2018-04-27 Dnr: BUTN 2018/49

Sändlista
Kommunstyrelsen
Stina Skarin, dataskyddsombud
Ledningsgrupp BoU, syst.adm Katarina Andersson, administratör förvaltning Jessica Kärnestedt
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

Handläggare
Karin Bore
karin.bore@vanersborg.se
0521-721084

2018-05-07 Dnr:  2018/47  

Mottagare
Barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Nämnd

Premier 2018 för elever inom årskurs 7-9

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att från A J Landströms donationsstiftelse, 
August Hedmans stiftelse samt Vänersborgs kommuns samstiftelse nr 2 fördela till 
Dalboskolan 770 kr, Fridaskolan 1080 kr, Torpaskolan 1880 kr, Silvertärnan 1700 kr, 
Vänerparken 1170 kr och Vänerskolan 50 kr. 

Sammanfattning av ärendet
Premiemedel erhålles genom stiftelserna A J Landströms donationsstiftelse 3100 kr, 
August Hedmans stiftelse 2950 kr samt Vänersborgs kommuns samstiftelse nr 2 600 kr. 
Vissa procent av dessa fonders avkastning ska, enligt stadgarna, fördelas som premier 
för utdelning till elever i grundskolan vid vårterminen slut. Ekonomikontoret i 
Vänersborgs kommun anger den årliga summan och fördelningen av medel mellan 
skolorna grundar sig på antalet elever i årskurs 7-9. Underlag som ligger till grund för 
utbetalning är information från ekonomikontoret som meddelar summa som är 
utdelningsbar ut ovanstående donationsstiftelser år 2018. 

Fördelning 2018 År 2018 År 2017
Dalboskolan 770 kr 1050 kr
Fridaskolan 1080 kr 1100 kr
Torpaskolan 1880 kr 2150 kr
Silvertärnan 1700 kr 1500 kr
Vänerparken 1170 kr 1350 kr
Vänerskolan 50 kr 50 kr
Totalsumma 6650 kr 7200 kr 

Sofia Bråberg
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Nämnden fylls i TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

Datum för registrering Dnr:  2018/47       

Anne-Len Kriewitz
Förvaltningschef Verksamhetschef förvaltning 

Bilaga
Information från Ekonomikontoret gällande utdelningsbart ur donationsstiftelser år 
2018, 

Sändlista
Personalassistent
Karin Bore, utredare
Verksamhetschef 7-9
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Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Postgiro Bankgiro
462 85 Vänersborg Sundsgatan 29 0521-27 10 00 0521-27 11 54 vanersborg.kommun@vanersborg.se 6702-5 888-6806

          
2018-05-07 Dnr      

Anders Andersson Barn- och utbildningsförvaltningen
    
     
     

Utdelningsbart ur donationsstiftelser år 2018

Stiftelse                           Vår 2018               Höst 2018                  Totalt

Hedman, 10%                    2 950:- 26 550:- 29 500:-
Landström, 20%                3 100:- 12 400:- 15 500:-
Samstiftelse 2, 10%              600:-   5 400:-   6 000:-
Totalt                                 6 650:- 44 350:- 51 000:-

Dessutom finns i Samstiftelse 3, 113 000 kr, där elever kan söka ersättning för förstörda 
glasögon, kläder eller andra personliga tillhörigheter vid vistelse på skolan under skoltid 
eller vid färd till och från skolan. Informera gärna om detta!

Ekonomikontoret

Anders Andersson       
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

2018-04-27 Dnr: BUTN 2018/8

Handläggare
Camilla Saxberg
camilla.saxberg@vanersborg.se
0521-72 10 30

Mottagare
Barn- och 
utbildningsnämnden

Barn- och 
utbildningsnämnden

Redovisning av delegeringsbeslut till nämnd maj
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisning av delegeringsbeslut för angivna 
perioder

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av delegeringsbeslut fattade med stöd av Delegeringsordning för barn- och 
utbildningsnämnden antagen 2017-12-11, §99.

Underlag
Förteckningar av delegeringsbeslut för; Barn- och utbildningsnämnden, inom Elevhälsa, 
och av barnomsorgsplaceringar för perioden 2018-04-20 till och med 2018-05-17

Förteckning av ändrade och nytillkomna barnomsorgsfakturor för april månad

Anne-Len Kriewitz Sofia Bråberg
Förvaltningschef Verksamhetschef förvaltning

Sändlista
Administratör förvaltning
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

2018-04-27 Dnr: BUTN 2018/10

Handläggare
Camilla Saxberg
camilla.saxberg@vanersborg.se
0521-72 10 30

Barn- och 
utbildningsnämnden

Barn- och 
utbildningsnämnden

Meddelande och postlista till nämnd maj 
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisning av meddelanden och postlista för 
angivna perioder

Sammanfattning av ärendet
Postlista och anmälningar om Meddelanden om anmälningar om kränkande behandling, 
trakasserier och sexuella trakasserier anmäls till Barn- och utbildningsnämnden

Underlag
Postlista för barn- och utbildningsnämnden 2018-04-20 till och med 2018-05-17

Meddelanden om anmälningar om kränkande behandling, trakasserier och sexuella 
trakasserier under april månad

Anne-Len Kriewitz Sofia Bråberg
Förvaltningschef Verksamhetschef Förvaltning

Sändlista
Administratör förvaltning
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