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Meddelandeärenden till kommunfullmäktige 2021-06-21 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att

1. lägga föreliggande meddelanden till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har att lägga föreliggande meddelandeärenden till 
handlingarna.  

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Övriga konsekvenser
Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.

Beslutsunderlag
Protokoll Strängnäs kommunföretag AB 2021-05-10
Protokoll Strängnäs kommunföretag AB 2021-05-11
Skrivelse, Grundlagens kommunala självstyrelse, 2021-05-19
Protokoll Strängnäs kommunföretag AB 2021-05-18
Protokollsutdrag, KS § 135, 2021-05-28, Förfrågan från Stallarholmens 
vägförening om ändring av huvudmannaskap för väghållning
Protokoll Strängnäs kommunföretag AB 2021-05-28
Protokoll, SIGNERAT_Protokoll Årsstämma Energikontoret i Mälardalen 12 maj 
2021, 2021-05-17
Protokollsutdrag, KN § 67, 2021-05-25, Delårsrapport 1:2021 för Kulturnämnden
Rapport, Delårsrapport 1:2021 för barn- och utbildningsnämnden, 2021-04-14
Protokollsutdrag, BUN § 73, 2021-05-25, Delårsrapport 1:2021 för barn- och 
utbildningsnämnden
Rapport, Då1 2021 Verksamhetsrapport Socialnämnden, 2021-05-19
Protokollsutdrag, SN § 78, 2021-05-26, Delårsrapport för socialnämnden 2021
Protokollsutdrag, MSN § 87, 2021-05-27, Delårsrapport 1:2021 för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden
Rapport, Delårsrapport 1:2021 för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 2021-
05-17
Protokoll Strängnäs kommunföretag AB 2021-06-01
Protokoll Överförmyndarnämndens protokoll 2021-05-19 §26-28 & 30-32
Protokoll SEVAB Nät AB 2021-05-05
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Protokoll SEVAB Strängnäs Energi AB 2021-05-05
Protokoll, SIGNERAT_Protokoll Styrelsemöte Energikontoret i Mälardalen 12 
maj 2021, 2021-05-12

Beslutet skickas till
-

 

Leif Lindström (S)
Ordförande





           PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsen 2021-05-28
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 135 Dnr KS/2021:248-311

Förfrågan från Stallarholmens vägförening om ändring av 
huvudmannaskap för väghållning inom Stallarholmen 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att

1. uppdra åt teknik- och fritidsnämnden att ändra huvudmannaskapet från 
enskilt till kommunalt för de vägar som idag förvaltas av Stallarholmens 
vägförening. 

Beslutsgång
Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunstyrelsens beslut.

Beskrivning av ärendet
I samband med att staden eller orterna växer aktualiseras också 
huvudmannaskapsfrågan. Land blir stad. Inte bara i Strängnäs utan över hela 
landet. Strängnäs tittade i början på 2000-talet på de större 
gemensamhetsanläggningar som fanns i kommunen och Teknik- och 
fritidskontoret väckte frågan om övergång till kommunal väghållning för flera 
vägföreningar i kommunen, omkring 2007-2008.

Teknik- och fritidsnämnden gav genom beslutsprotokoll 2008-09-17 § 120 
kontoret i uppdrag att träffa överenskommelser med vägföreningarna om 
övertagande till kommunal väghållning. Överenskommelser träffades med 
Merlänna vägförening, Vansö kyrkbys vägförening och Överås vägförening 
(Härad). Även Stallarholmens vägförening blev tillfrågad men valde i detta läge 
att fortsätta arbetet med väghållaransvaret.

Detaljplaner som ändrade huvudmannaskapet för dessa områden togs fram 2011. 
Stallarholmens vägförening skickade in en förfrågan 2019-03-01 om möjligheten 
att lösa upp vägföreningen och att kommunen tar över huvudmannaskapet av 
vägarna i Stallarholmen. Det gäller asfaltsvägar, grusvägar, brunnar, belysning 
etcetera. Orsaken var att föreningen hade svårt att rekrytera medlemmar till 
styrelsen.

Samtal mellan vägföreningen och kommunen har förts under föregående år om 
olika alternativ till lösningar för föreningen. Då de fortfarande inte har kunnat 
nyrekrytera till styrelsearbetet kvarstår deras önskan att upplösa föreningen. 

I dag betalar Strängnäs kommun årligen ut 510 000 kr uppdelat i fyra perioder 
under året till Stallarholmens vägförening. 

Kommunen tog in en konsult till hjälp för att utreda frågan under hösten 2019.
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Konsulten kom fram till att vägarna var i hyggligt skick. Vägarna består av cirka 
45 % asfalt och 55 % grus. Många asfalterade vägar tillhör det nya området 
Sundby strand. Dialog har förts med vägföreningen och de hoppas på att 
kommunen går vidare med ett beslut om att det blir ett kommunalt 
huvudmannaskap. 
För att upplösa vägföreningen behöver följande steg tas:

1. Föreningen ansöker hos Strängnäs kommun om ändring i de gällande 
detaljplanerna till kommunalt huvudmannaskap.

2. När nya detaljplaner vunnit laga kraft ansöks om en förrättning hos 
Lantmäteriet för att upphäva anläggningsbeslutet och ansöka om 
upplösning av vägförening. 

3. Fram till ett kommunalt övertagande av Stallarholmens vägförenings 
ansvar, Vannesta Ga:2, ansvarar föreningen för drift och administration 
av föreningens uppdrag. 

4. Kostnaderna i samband med ändring av huvudmannaskap och upplösning 
av vägföreningen åligger andelsägarna i Stallarholmens vägförening. 

Beräknad tidsåtgång för ovanstående arbete är 2-4 år.

Att kostnader för ändring av huvudmannaskap åligger andelsägare i 
vägförening och inte kan bekostas av en kommun beror på att:

1. Det skulle strida mot kommunallagens förbud mot understöd till enskild 
eftersom det inte är en angelägenhet av allmänt intresse att gynna 
enskilda medlemmar i en vägförening. Det är också staten som har som 
uppgift att betala ut stöd till enskilda vägar.

2. Det skulle stå i strid med kommunallagens likställighetsprincip. I 
Strängnäs kommun finns en rad vägföreningar, enskilda vägar, 
bostadsrättsföreningar, båtklubbar, samfällighetsföreningar med mera 
som kommunen inte finansierar. Att gå in och finansiera avvecklingen av 
en enskild vägförening i en situation när kommunen inte har utrymme att 
finansiera övriga uppräknades behov när de hamnar i svårigheter får 
anses strida mot likställighetsprincipen.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
De ekonomiska konsekvenserna är cirka 2 miljoner kronor i årlig driftkostnad. 
Det kan eventuellt uppstå kostnader för utbyggnad av väg som inte är utbyggd 
inom gemensamhetsanläggningen idag. Sträckan på 250 meter vid 
Dalkarlsvägen-Strandbergs väg är under utredning om det tillhör Vannestag ga:2 
eller inte – frågan ligger hos Lantmäteriet.  Sedan finns enstaka, korta sträckor av 
gång- och cykelbana som kan byggas ut om det ska prioriteras.

Övriga konsekvenser
Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
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Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag TSN 2021-04-28 § 28

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadskontoret för kännedom
Kontaktcenter för kännedom
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Strängnäs Kommunföretag AB Sammanträdesdatum

2021-05-10 
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Innehållsförteckning

§ Ärende
83 Sammanträdets öppnande
84 Val av justerare
85 Godkännande av dagordningen
86 Information: Projekt Calor SKFAB/2020:32-0061
87 Övrigt
88 Sammanträdets avslutande

Plats och tid Microsoft Teams kl. 17:00-18:39.

Paragrafer §§ 83-88.

Beslutande Se deltagarlista.
Övriga deltagande Se deltagarlista.

Utses att justera Maria Nerby

Justeringens plats och tid Digital justering 2021-05-11.

Underskrifter Sekreterare Tobias Rundström 

Ordförande Jacob Högfeldt

Justerande

          

Maria Nerby
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Deltagarlista

Beslutande Notering 
Jacob Högfeldt, ordförande
Maria Nerby, vice ordförande
Monica Lindell Rylén
Charlotte Halvarsson Kindmark

Övriga
1. Tobias Rundström, kommunsekreterare Strängnäs kommun
2. Lars Ekström, VD Strängnäs kommunföretag AB
3. Per Malmquist, ekonomichef Strängnäs kommun
4. Göran Flygt, KPMG
5. Björn Pemer, KPMG
6. Roger Steen (C), adjungerad representant
7. Björn Karlsson (SD), adjungerad representant
8. Kenneth Larsson (M), adjungerad representant
9. Leif Hård (S), adjungerad representant
10. Kjell Oretorp, lekmannarevisor
11. Lars Sandberg, Skarp Advokatbyrå, §§ 86-88
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SKFAB § 83

Sammanträdets öppnande 

Sammanträdet öppnas av ordföranden Jacob Högfeldt.
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SKFAB § 84

Val av justerare

Beslut

Strängnäs kommunföretag ABs styrelse beslutar att

1. välja Maria Nerby till att justera protokollet. 
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SKFAB § 85

Godkännande av dagordningen 

Beslut

Strängnäs kommunföretag ABs styrelse beslutar att godkänna dagordningen.
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SKFAB § 86 Dnr SKFAB/2020:32-006

Information: Projekt Calor

Göran Flygt informerar om projekt Calor gällande, bland annat, utvalda bud och 
urvalsprocessen som lett fram till de två bud som blivit föreslagna av styrgruppen 
och senare beslutade av styrelsen i Strängnäs kommunföretag AB att gå vidare med 
i processen.

Lars Sandberg informerar om utkast till aktieägaravtal och aktieöverlåtelseavtal. 
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Strängnäs Kommunföretag AB Sammanträdesdatum
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SKFAB § 87

Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlas.
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SKFAB § 88

Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.
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Innehållsförteckning

§ Ärende
89 Sammanträdets öppnande
90 Val av justerare
91 Godkännande av dagordningen
92 Affärsplan projekt Calor SKFAB/2020:32-0061
93 Aktieägaravtal projekt Calor SKFAB/2020:32-0061
94 Aktieöverlåtelseavtal projekt Calor SKFAB/2020:32-0061
95 Övrigt
96 Sammanträdets avslutande

Plats och tid Microsoft Teams kl. 17:00-19:11.

Paragrafer §§ 89-96.

Beslutande Se deltagarlista.
Övriga deltagande Se deltagarlista.

Utses att justera Maria Nerby

Justeringens plats och tid Digital justering 2021-05-18.

Underskrifter Sekreterare Tobias Rundström 

Ordförande Jacob Högfeldt

Justerande

          

Maria Nerby
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Deltagarlista

Beslutande Notering 
Jacob Högfeldt, ordförande
Maria Nerby, vice ordförande
Monica Lindell Rylén §§ 89-94
Charlotte Halvarsson Kindmark
Kjell Hasslert

Övriga
1. Tobias Rundström, kommunsekreterare Strängnäs kommun
2. Lars Ekström, VD Strängnäs kommunföretag AB, §§ 92, 95-96
2. Per Malmquist, ekonomichef Strängnäs kommun
3. Göran Flygt, KPMG
4. Olle Sörberg, KPMG 
5. Kjell Oretorp, lekmannarevisor
6. Lars Sandberg, Skarp Advokatbyrå
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SKFAB § 89

Sammanträdets öppnande 

Sammanträdet öppnas av ordföranden Jacob Högfeldt.



           SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Strängnäs Kommunföretag AB Sammanträdesdatum

2021-05-11 
4/10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SKFAB § 90

Val av justerare

Beslut

Strängnäs kommunföretag ABs styrelse beslutar att

1. välja Maria Nerby till att justera protokollet. 
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SKFAB § 91

Godkännande av dagordningen 

Beslut

Strängnäs kommunföretag ABs styrelse beslutar att godkänna dagordningen.
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SKFAB § 92 Dnr SKFAB/2020:32-006

Affärsplan projekt Calor

Olle Sörberg och Göran Flygt informerar om samt går igenom utkastet för 
affärsplanen avseende projekt Calor med styrelsen i Strängnäs kommunföretag AB.
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SKFAB § 93 Dnr SKFAB/2020:32-006

Aktieägaravtal projekt Calor

Lars Sandberg, Olle Sörberg och Göran Flygt informerar om samt går igenom 
utkastet för aktieägaravtalet avseende projekt Calor med styrelsen i Strängnäs 
kommunföretag AB.
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SKFAB § 94 Dnr SKFAB/2020:32-006

Aktieöverlåtelseavtal projekt Calor

Lars Sandberg, Olle Sörberg och Göran Flygt informerar om samt går igenom 
utkastet för aktieöverlåtelseavtalet avseende projekt Calor med styrelsen i 
Strängnäs kommunföretag AB.
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SKFAB § 95

Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlas.
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SKFAB § 96

Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.





Ämne: Grundlagens kommunala självstyrelse. [2021KC21384]
Från: Strängnäs kontaktcenter
Till: E-post Kommunstyrelsen
Mottaget: 2021-05-19 13:22:27

Hej!
 
Vidarebefordrar e-postmeddelande som kommit Strängnäs kommuns Kontaktcenter 
tillhanda.

 
Med vänlig hälsning

 

Solveig Chreutz

Kontaktcenter

 

Strängnäs kommun

Nygatan 10

645 80 Strängnäs

Tel 0152-291 00

kontaktcenter@strangnas.se 

www.strangnas.se

Inkomna handlingar såsom e-post som skickas till Strängnäs kommun blir som huvudregel allmänna 

handlingar. Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

För mer information se https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-

rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun

Från: 
Skickat: den 19 maj 2021 09:26
Till: Strängnäs kontaktcenter <Kontaktcenter@strangnas.se>; 'Storfors kommun' 
<storfors.kommun@storfors.se>; kontaktcenter@stockholm.se 
<kontaktcenter@stockholm.se>; x{0d}x{0d}kommun@stenungsund.se 
<kommun@stenungsund.se>; Storumans kommun (Kommunstyrelsen) <ks@storuman.se>
Ämne: Grundlagens kommunala självstyrelse.

13.5.2021

Information skickad till varje kommun

Grundlagens kommunala självstyrelse.



Trots att all el från svenska vindkraftverk oftast exporters och inte förbrukas i landet har 
regeringen gett Naturvårdsverket och Energimyndigheten genom två order ”Dokumentation av 
kartunderlaget i den nationella strategin för en hållbar vindkraftsutbyggnad” och ”Fördelning av 
vindkraft mm” uppdraget att förbereda utbyggnaden av ytterligare 90 000 TWh från 10 000 nya 4 
MW-verk med 

30-procentig leveranssäkerhet. Exporten av elen kan kontrolleras varje dag i Svensk Kraftnät, 
Kontrollummet, 

 http://www.svk.se/om-kraftsystemet/kontrollrummet/

Trots att den elen inte gör nytta i landet tvingar lagarna om elcertifikat och om s.k. kvotplikt 
befolkningens elanvändare att subventionera ägarna till verken, rika markägare, Kineser, 
utländska pensionsfonder, m.fl. att berika sig på den elen. Inte en enda krona därav tillkommer 
hela befolkningen. 

 

Lagar som tvingar på befolkningen avgifter gäller alltid medan lagar som skall skydda 
befolkningen från att skadas av farliga maskiner vindkraftverk aldrig får gälla enligt regeringens 
order I 6, 17.3.2011 till domstolarna att de farliga maskinerna vindkraftverk inte behöver följa 
säkerhetsföreskrifterna i EU:s Maskindirektiv.

Över 4000 befintliga verk i Sverige körs i strid mot direktivets förbud om de KAN skada och 
borde därför omedelbart stängas, vilket är fullt möjligt då el från maskinerna inte används i 
landet. Om sedan lögnen om olönsamhet av kärnkraften leder till insikt att omedelbart öppna det 
senast stängda moderniserade kärnkraftverket, har landet säker el till dess ny billig kärnkraft kan 
byggas. 

 

Naturligtvis anmäldes redan 27.2.2011 svenska staten till EU-kommissionen för fördragsbrott att 
inte tillämpa säkerhetsbestämmelserna i Maskindirektivet vid maskiner vindkraftverk. 
CHAP(2011)00872. Men anmälan åkte i papperskorgen när EU inte brydde sig om att kontrollera 
alla bevis och enbart per brev frågade svenska staten som ljög rakt av 22.7.2011, A2011/2588/RS 
att Arbetsmiljöverket tillämpade direktivet på rätt sätt.

De styrande kräver att el skall produceras ”hållbart och fossilfritt” samtidigt som de vill avskaffa 
den alldeles hållbara och fossilfria kärnkraften med maskiner som inte håller längre än 15 år och 
måste ersättas av större maskiner som alltid kräver nya större fundament, nya elledningar, större 
skövling av naturen, nya rättsliga tillstånd. 

Befolkningen kan inte godta att de styrande missbrukar sin makt till att skada den. 

Därför är det så viktigt att fullmäktige i kommunerna gör bruk av sin rätt att inte tillstyrka nya 
vindkraftverk.

 

Bernd Stymer



 

Kompletterande information kan lämnas till varje kommunfullmäktigemöte och till varje 
ledamot.
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Strängnäs Kommunföretag AB Sammanträdesdatum

2021-05-18 
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Innehållsförteckning

§ Ärende
97 Sammanträdets öppnande
98 Val av justerare
99 Godkännande av dagordning
100 Information: Projekt Calor, hållbarhetsfrågan SKFAB/2020:32-0061
101 Övrigt
102 Sammanträdets avslutande

Plats och tid Microsoft Teams kl. 19:15-20:25.

Paragrafer §§ 97-102.

Beslutande Se deltagarlista.
Övriga deltagande Se deltagarlista.

Utses att justera Maria Nerby

Justeringens plats och tid Digital justering 2021-05-27.

Underskrifter Sekreterare Tobias Rundström 

Ordförande Jacob Högfeldt

Justerande

          

Maria Nerby
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Deltagarlista

Beslutande Notering 
Jacob Högfeldt, ordförande
Maria Nerby, vice ordförande
Monica Lindell Rylén §§ 100-102
Charlotte Halvarsson Kindmark

Övriga
1. Tobias Rundström, kommunsekreterare Strängnäs kommun
2. Lars Ekström, VD Strängnäs kommunföretag AB
3. Per Malmquist, ekonomichef Strängnäs kommun
4. Kjell Oretorp, lekmannarevisor
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SKFAB § 97

Sammanträdets öppnande 

Sammanträdet öppnas av ordföranden Jacob Högfeldt.
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Strängnäs Kommunföretag AB Sammanträdesdatum
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SKFAB § 98

Val av justerare

Beslut

Strängnäs kommunföretag ABs styrelse beslutar att

1. välja Maria Nerby till att justera protokollet. 
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Strängnäs Kommunföretag AB Sammanträdesdatum
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SKFAB § 99

Godkännande av dagordningen 

Beslut

Strängnäs kommunföretag ABs styrelse beslutar att godkänna dagordningen.
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Strängnäs Kommunföretag AB Sammanträdesdatum
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SKFAB § 100 Dnr SKFAB/2020:32-006

Information: Projekt Calor, hållbarhetsfrågan

Styrelsen i Strängnäs kommunföretag AB diskuterar de nuvarande, samt framtida, 
hållbarhetsfrågor kopplade till SEVAB Strängnäs Energi ABs kraftvärmeverk och 
hur detta arbete ska bibehållas, utvecklas och fortgå oberoende av utfallet i projekt 
Calor.



           SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Strängnäs Kommunföretag AB Sammanträdesdatum

2021-05-18 
7/8

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SKFAB § 101

Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlas.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SKFAB § 102

Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.
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Strängnäs Kommunföretag AB Sammanträdesdatum

2021-05-28 
1/8

Innehållsförteckning

§ Ärende
103 Sammanträdets öppnande
104 Val av justerare
105 Godkännande av dagordning
106 Information: Projekt Calor, inför beslut om 

vilken anbudsgivare kommunen går vidare med
SKFAB/2020:32-0061

107 Övrigt
108 Sammanträdets avslutande

Plats och tid Microsoft Teams kl. 16:30-18:06.

Paragrafer §§ 103-108.

Beslutande Se deltagarlista.
Övriga deltagande Se deltagarlista.

Utses att justera Maria Nerby

Justeringens plats och tid Digital justering 2021-05-31.

Underskrifter Sekreterare Tobias Rundström 

Ordförande Jacob Högfeldt

Justerande

          

Maria Nerby
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Deltagarlista

Beslutande Notering 
Jacob Högfeldt, ordförande
Maria Nerby, vice ordförande
Monica Lindell Rylén
Charlotte Halvarsson Kindmark
Kjell Hasslert

Övriga
1. Tobias Rundström, kommunsekreterare Strängnäs kommun
2. Lars Ekström, VD Strängnäs kommunföretag AB
3. Per Malmquist, ekonomichef Strängnäs kommun
4. Kjell Oretorp, lekmannarevisor
5. Leif Hård (S), adjungerad representant
6. Roger Steen (C), adjungerad representant
7. Björn Karlsson (SD), adjungerad representant
8 Kenneth Larsson (M), adjungerad representant
9. Göran Flygt, KPMG
10. Olle Sörberg, KMPG
11. Mattias Nilsson, KPMG
12. Lars Sandberg, Skarp Advokatbyrå
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SKFAB § 103

Sammanträdets öppnande 

Sammanträdet öppnas av ordföranden Jacob Högfeldt.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SKFAB § 104

Val av justerare

Beslut

Strängnäs kommunföretag ABs styrelse beslutar att

1. välja Maria Nerby till att justera protokollet. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SKFAB § 105

Godkännande av dagordningen 

Beslut

Strängnäs kommunföretag ABs styrelse beslutar att godkänna dagordningen.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SKFAB § 106 Dnr SKFAB/2020:32-006

Information: Projekt Calor, inför beslut om vilken 
anbudsgivare kommunen går vidare med

Göran Flygt, Olle Sörberg och Lars Sandberg informerar styrelsen i Strängnäs 
kommunföretag AB, samt de representanter som adjungerats till styrelsen, om de 
centralaste delarna i de slutbud som har kommit in i projekt Calor från respektive 
budgivare. 
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Strängnäs Kommunföretag AB Sammanträdesdatum
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SKFAB § 107

Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlas.
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Strängnäs Kommunföretag AB Sammanträdesdatum

2021-05-28 
8/8

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SKFAB § 108

Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.
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www.energikontor.se 

  

Protokoll från ordinarie årsstämma den 12 maj 2021 
1. Stämman öppnades av Jan Andhagen (Mälarenergi AB) som hälsade samtliga  
 närvarande välkomna.  

  
2. Dagordningen godkändes och till stämmans ordförande utsågs Jan Andhagen  

  
3. Närvarande aktieägare:  
        

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyköpings kommun, ej representerade, 490 aktier  
  
Röstlängden godkändes  
  

4. Till justerare utsågs Ove Fredriksson och Magnus Brandel 
  

5. Kallelse till stämman har skett genom brev daterat 2021-04-27  
 Konstaterades att stämman är i behörig ordning kallad.  

  
6. Framlades Energikontoret i Mälardalen AB:s årsredovisning, revisionsberättelse och 
 granskningsrapport för räkenskapsåret 2020-01-01  2020-12-31  
 Stämman beslutade att godkänna årsredovisning, revisionsberättelse och gransknings-
 rapport.  

  
7. Stämman beslutade att:  
 a) Fastställa framlagd resultat- och balansräkning.  
 b) Disponera bolagets resultat enligt styrelsens i årsredovisningen angivna förslag.  
      Årets resultat 61 976 kr, överförs i ny räkning, till förfogande står vinstmedel 2 837 012 kr. 
 c) Bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.  

Ägare Representant Antal aktier 

   
Eskilstuna Kommun   Arne Jonsson 1 300 

Mälarenergi AB (Västerås) Ove Fredriksson 1 310 

ENA Energi (Enköping) Torbjörn Claesson 420 
Katrineholms kommun                   Christer Sundqvist 320 
Strängnäs kommun                        Magnus Brandel 300 

Flens kommun                                Helén Stockow 160 

Knivsta kommun Boo Östberg 140 
Fagersta kommun  Marino Wallsten 140 
Oxelösunds kommun Linus Fogel 120 

Gnesta kommun                             Johan Rocklind 100 

Trosa kommun                               Bengt-Eric Sandström 100 

Vingåkers kommun Robert Skoglund 100 
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8. Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelseledamöter.  Auktoriserad 
 revisor arvoderas enligt räkning, inget arvode ska utgå till lekmannarevisor.   

  
9. Stämman beslutar val av styrelseledamöter, suppleanter och revisorer enligt nedan.  
 Dessa kvarstår intill slutet av årsstämma 2022.  

  
Ledamöter:  
Anna Jungmarker, Västerås stad 
Kristina Birath, Eskilstuna kommun  
Lars Andersson, Nyköpings kommun  
Torbjörn Claesson, VD för ENA Energi 
Gunnar Ljungqvist, Katrineholms kommun  
Av kommunfullmäktige utsedd representant, Strängnäs kommun 
Arne Fältin, Flen kommun 
 
Suppleanter: 
Boo Östberg, Knivsta kommun  
Lisa Ekberg, Fagersta kommun 
Catharina Fredriksson, Oxelösunds kommun  
Stefan Björnmalm, Trosa kommun 
Ingrid Jerneborg Glimne, Gnesta kommun  
Anneli Bengtsson, Vingåkers kommun  
 
Valberedningen informerar stämman om att ordförandeskap för styrelsen förankrats med 
Torbjörn Claesson. 
Stämman beslutar att välja KPMG som revisionsfirma samt att Västerås stads 
kommunrevision agerar lekmannarevisor.  
  

10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller 
bolagsordningen.   
 a. Nya aktieägare efter överlåtelse av aktier 
 Den 26 mars 2020 beslutade Eskilstuna kommunfullmäktige att köpa aktier 
 enligt Eskilstuna kommunföretag AB:s styrelsebeslut den 18 december 2019,  

 § 15. Överlåtelse av aktier förs in i aktiebok enligt köpehandling 28 maj 2020.  
 
 Den 9 december 2020 beslutade Oxelösunds kommunfullmäktige att förvärva 
 120 aktier i Energikontoret i Mälardalen AB. Den 22 februari 2021 beslutade 
 Fagersta kommunfullmäktige att förvärva 140 aktier i Energikontoret i Mälardalen AB.  
  

Den 4 mars 2021 beslutade Eskilstuna kommunfullmäktige att avyttra 120 
 aktier i Energikontoret i Mälardalen AB till Oxelösunds kommun samt 140 
 aktier i Energikontoret i Mälardalen AB till Fagersta kommun. Överlåtelse av 
 aktier förs in i aktiebok enligt köpehandlingar den 22 april 2021.  
 
 Nya Aktieägare har anslutit sig till Aktieägaravtalet.  
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 b. Ärende från styrelsen till årsstämman om nyemission av aktier 
 Årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa 
 årsstämma emittera så många aktier styrelsen finner lämpligt, samt  

 att bemyndiga styrelsen att öka aktiekapitalet med högst 1 500 000 kronor.  
 att bemyndiga styrelsen att nyemittera upp till 15 000 nya aktier.  
 att nyemission sker till ett nominellt värde om 100 kronor per aktie. 

 (teckningskurs)  
 att aktieteckning sker genom betalning kontant.  
 att nyemission sker utan företrädesrätt för befintliga ägare.  
 att rikta nyemissionen till regioner och kommuner alt. offentligägt bolag i 

 aktuell kommun inom det geografiska verksamhetsområdet.  
 att nya aktiers rättigheter och skyldigheter tillämpas från och med det 

 räkenskapsår som beslut om tilldelning tas. 
 

Jan Andhagen föreslår paragraf 10b direktjusterad och stämman fastställer paragrafen 10b 
omedelbart justerad. 

  
11. Ordföranden avslutade mötet.   
 
Eskilstuna 12 maj 2021 
 
 
Ordförande_____________________________________  
                      Jan Andhagen   
 

  
Sekreterare______________________________________  
                       Helena Ek  
  
  
  

       Justerare__________________________ Justerare ___________________________ 
                         Ove Fredriksson                     Magnus Brandel 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KN § 67 Dnr KN/2021:39-0061

Delårsrapport 1:2021 för Kulturnämnden

Beslut

Kulturnämnden beslutar att

1. godkänna Delårsrapport 1:2021 för Kulturnämnden.

Yrkanden 
Donald Wedel (M), Catharina De Geer (KD), Björn Karlsson (SD), Maria von 
Beetzen (M) yrkar bifall till liggande förslag.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och att detta blir 
nämndens beslut.

Beskrivning av ärendet
Rapportering av delårsrapport 1:2021 sker enligt fastställd tidplan och 
anvisningar. Uppföljningen omfattar perioden 1 januari till och med 30 april 
2021, med prognos för helåret. 

Kulturnämnden har fyra egna mål som återkopplar till kommunfullmäktiges 
övergripande mål för de fyra perspektiven: Invånare, Samhälle, Medarbetare och 
Ekonomi. Alla fyra av nämndens mål bedöms bli uppfyllda under året. 

Perspektiv Mål Bedömning

Invånare Strängnäs kommun erbjuder invånare och besökare ett 
attraktivt och tillgängligt kulturutbud i samverkan med 
civilsamhället och externa aktörer.

Uppfyllt

Samhälle Kulturnämnden utvecklar lokaldemokratin och 
medborgardialogen, och tar tillvara på digitaliseringens 
möjligheter.

Uppfyllt

Medarbetare Kulturkontoret är en lärande organisation med 
engagerade medarbetare som stärker och utvecklas 
inom sina verksamhetsområden.

Uppfyllt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Perspektiv Mål Bedömning

Ekonomi Kulturnämnden har en väl fungerande ekonomisk 
styrning och uppföljning. Genom att arbeta horisontellt 
mellan nämnder med gemensamt fokus används 
resurserna effektivt.

Uppfyllt

Bedömning av måluppfyllelsen baseras på nyckeltal och aktiviteter från 
kontorsplan och arbetsplaner. Bedömningen av aktiviteternas påverkan på 
måluppfyllnaden bygger på både genomförda och planerade aktiviteter.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Driftredovisningen omfattar ett ekonomiskt utfall för januari till april per 
verksamhetsområde. Kulturnämnden redovisar per 30 april en positiv avvikelse 
med 995 tusen kronor. Periodens avvikelse beror främst på vakanser. 
Helårsprognosen är en budget i balans. 

Övriga konsekvenser
Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppföljning
Beslutet följs upp inom ramen för den löpande ekonomiska uppföljningen.

Beslutsunderlag
Rapport, Delårsrapport 1:2021 för Kulturnämnden,

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen för kännedom 
________________________________________________________
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Delårsrapport 1 2021
Barn- och utbildningsnämnden
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Inledning

Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga 
skolväsendet. Nämndens verksamhetsplan fokuserar därför på de nationella 
förväntningarna på styrning och uppföljning. Grundläggande i huvudmannens 
ansvarstagande är att utbildningen motsvarar skollagens krav på kvalitet, är likvärdig 
och att utbildningen förankras i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

Utbildningens syfte fastställs i skollagen och anger att barn och elevers utveckling och 
lärande samt livslånga lust att lära ska främjas. Utbildningen ska förmedla och 
förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 
värderingarna i samhället samt bidra till en allsidig personlig utveckling som individ 
och medborgare. Vuxna ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin 
kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet men även främja 
den personliga utvecklingen.

Nämndens delårsrapport omfattar en redogörelse för utvecklingen av verksamhet och 
ekonomi för perioden januari till april.

Uppföljning och analys

Invånare

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

I Strängnäs kommun erbjuds välfärdstjänster av god kvalitet som utgår från 
invånarnas behov.

Barn- och utbildningsnämndens mål Bedömning

Alla grundskoleelever uppnår gymnasiebehörighet

Sammanfattning av periodens viktigaste aktiviteter

undervisning som kontinuerligt anpassas till de föränderliga förutsättningar 
som råder under pandemin
personer från centrala elevhälsan har knutits till specifika skolor som ett sätt att 
enheternas elevhälsoarbete
resultatuppföljning, med ett särskilt fokus på årskurs 3 och 9
kartläggning av läsförståelse i årskurs 1-6
lovskola
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Resultat

Höstterminsbetygen 2020 för årskurs 9 visar att 64 procent av eleverna skulle ha 
uppnått gymnasiebehörighet om det varit avgångsbetyget1. Avgångsbetygen i juni 
brukar vara något bättre än höstterminsbetygen men bedömningen är att målet inte 
kommer att nås.

Analys

De två senaste läsåren har inneburit en unik och utmanande undervisningssituation för 
både barn, elever och personal. Pandemin har inneburit förändringar, ibland med 
mycket kort varsel. Det förbättringsarbete som påbörjats i grundskolan gällande 
undervisning, studiero och närvaro har fortsatt, men utifrån delvis nya förutsättningar. 
Ett exempel är arbetet med närvaro som blir annorlunda när skolorna tvingas bedriva 
fjärrundervisning.

I skolornas analyser av resultatet framgår att problematiken med frånvaro, svårigheter 
att möta elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer, och brister i 
undervisningen för nyanlända är påverkande faktorer. Resultaten visar även att 
undervisningen inte når pojkar i samma utsträckning som flickor och att brister i 
läsförståelsen är en bidragande orsak till de lägre betygsresultaten.

Pandemin har påverkat rektorernas möjligheter att fokusera på förbättringsarbetet då 
mycket tid gått åt till snabb omställning av verksamheten. Det finns därför ett behov av 
att säkerställa att det påbörjade arbetet med förbättrad resultatuppföljning fortsätter 
och genomförs på grupp- och klassrumsnivå.

Den genomförda kartläggningen av läsförståelse i årskurserna 1-6 visar att 27 procent 
av eleverna inte har en tillräcklig läsförståelse. Detta påverkar resultaten i samtliga 
ämnen som innehåller läsning, och därmed gymnasiebehörigheten. Förskolan,  
grundskolan och gymnasiet arbetar nu utifrån en gemensam läsutvecklingsplan, med 
insatser i undervisningen och med att öka lärarnas kompetens kring läsinlärning.

Slutsatser

Huvudmannanivån ska arbeta närmare enhetsnivån för att upprätthålla ett fortsatt 
fokus på resultatuppföljning. 

1 Betygsdata från kommunens lärplattform
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KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

I Strängnäs kommun erbjuds välfärdstjänster av god kvalitet som utgår från 
invånarnas behov.

Barn- och utbildningsnämndens mål Bedömning

Alla gymnasieelever uppnår gymnasieexamen

Sammanfattning av periodens viktigaste aktiviteter

stöd med skolarbete, struktur och lärarkontakt via Carpe Diem
omläsningskurser i matematik och engelska
studiecoach för elever som har svårighet att själv klara fjärrundervisningen 
under pandemin

Resultat

Andelen avgångselever som uppnår gymnasieexamen 2021 kan beräknas först då 
samtliga kursbetyg är satta i samband med läsårets slut. Thomasgymnasiet bedömning 
är att målet inte kommer att nås.

Analys

En uppnådd gymnasieexamen är resultatet av många års undervisning i förskola, 
förskoleklass, grundskola och gymnasium. Goda förkunskaper från grundskolan och 
god undervisning under gymnasietiden är därför avgörande för att målet ska nås. 

Thomasgymnasiet bedriver ett systematiskt arbete med att utveckla undervisningen 
och följer regelbundet upp elevernas resultat. Systematiken och kvalitén på arbetet har 
förbättrats och elevenkäten visar en liten men generell uppgång. Som en del i 
förbättringsarbetet har Thomasgymnasiet genomfört kartläggningar av årskurs 1-
elevernas förkunskaper i svenska, engelska och matematik som används i 
förbättringsarbetet. 

Betygsresultaten på gymnasiet var 2020 något lägre än tidigare år. En 
resultatjämförelse av de största kurserna visade att elever som under 2020 haft en stor 
del av undervisningen i form av fjärrundervisning hade sämre resultat än elever som 
året innan fått sin undervisning på skolan. I den kommande resultatuppföljningen 
2021 blir det intressant att analysera om den effekten kvarstår eller om 
fjärrundervisningen utvecklats. 

De elever som avslutar sina gymnasiestudier 2021 kommer att ha påverkats av 
pandemins effekter under nästan halva sin gymnasietid. Thomasgymnasiet har gjort 
insatser för att möta omställningen till fjärrundervisning men har också mött 
utmaningar med att upprätthålla en god undervisning för alla elever. En av dessa 
utmaningar är att motivera elever att ta emot det stöd som erbjuds och som de skulle 
behöva för att klara av sina studier.

Slutsatser

Det pågående arbetet med att motivera elever att ta emot stöd kommer att förstärkas.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

I Strängnäs kommun erbjuds välfärdstjänster av god kvalitet som utgår från 
invånarnas behov.

Demokratin är levande och inkluderande. Invånare, företagare och andra aktörer 
utvecklas i Strängnäs kommun och är medskapande och delaktiga i kommunens 
utveckling.

Barn- och utbildningsnämndens mål Bedömning

Alla verksamheter uppvisar hög likvärdighet, hög 
delaktighet och trygga lärmiljöer

Sammanfattning av periodens viktigaste aktiviteter

gemensam planering och kompetensutveckling i förskolan
styrda stödinsatser till förskolor och grundskolor
uppföljning av samtliga elevers studiesituation på gymnasiet

Resultat

Hög likvärdighet

Skollagen definierar likvärdighet som lika tillgång till utbildning, lika kvalitet på 
utbildning och att utbildningen ska vara kompenserande. Likvärdighet betyder inte att 
det ska vara lika. Däremot ska barn och elever ges likvärdiga förutsättningar att nå 
läroplansmålen.

Förskolan bedömer att likvärdigheten är hög när det gäller att skapa förutsättningar för 
barns utveckling och lärande. Alla förskolor arbetar aktivt med att inkludera hela 
gruppen och ta hänsyn till varje enskild individ där alla har unika egenskaper, 
intressen, förmågor och behov av lärande. Specialpedagoger och utvecklingsledare 
bidrar till att säkra likvärdigheten, liksom förskolans gemensamma 
kompetensutvecklingsplan.

Likvärdighet i grundskolan kan bedömas utifrån olika data. De senast satta betygen 
visar att gymnasiebehörigheten varierar på de olika högstadieskolorna2. Sammantaget 
uppnår 73 procent av flickorna gymnasiebehörighet jämfört med 56 procent av 
pojkarna.

Även kartläggningen av läsförståelse i årskurs 1-6 visar bättre resultat för flickor än för 
pojkar. Andelen elever som behöver stöd för att utveckla sin läsförståelse varierar stort 
mellan skolorna.

2 Åkerskolan 75 %, Mariefreds skola 66 % och Paulinska skolan 56 %. Statistik december 2020, 
kommunens lärplattform
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Andelen elever som når en gymnasieexamen3 visar hög likvärdighet vid en jämförelse 
mellan yrkesprogrammen och de högskoleförberedande programmen4. Däremot nås 
examen i olika grad på de olika programmen. Pojkar når i högre utsträckning än flickor 
examen men flickor har högre genomsnittligt betygspoäng än pojkar. Detta mönster är 
genomgående, oavsett om det är yrkesprogrammen eller de högskoleförberedande 
programmen.

Tillgång till utbildning för den som vill studera är ett viktigt mått på likvärdighet för 
vuxenutbildningen. Söktrycket har ökat det senaste året och fler invånare får vänta på 
kursstart5. Kvalitetsmåttet antal kursbetyg har däremot inte förändrats under denna 
tid, men fler elever har behövt förlänga sin studietid för att uppnå betyg.

Hög delaktighet

Barn och elever har även rätt till delaktighet och inflytande över sin utbildning och sin 
arbetsmiljö, anpassat utifrån ålder och mognad. Inflytande i undervisningen kan 
exempelvis handla om att kunna välja vilket arbetsmaterial som ska användas eller hur 
en uppgift ska redovisas. Delaktighet handlar om att barn och elever ges möjlighet att 
påverka exempelvis utemiljön eller skolans ordningsregler. Vanligtvis sker det i form av 
olika råd, som klassråd och matråd.

Små barns upplevelse av sin lärmiljö är svår att mäta. I stället får vuxnas tolkning 
utgöra grund för måluppfyllelsen. Gällande delaktighet och inflytande beskriver 
förskolans personal hur arbetet med tydliggörande pedagogik lett till att de ser att 
barnen är mer självständiga och aktivt väljer kompisar och aktiviteter.

De enkätfrågor som ställs om delaktighet och inflytande i grundskolan visar att 97 
procent6 av eleverna i årskurs 3 instämmer i påståendet att deras lärare lyssnar på vad 
de har att säga. I årskurs 4 och 6 är det 63 procent som instämmer i att de har 
inflytande över arbetssätten7.

Thomasgymnasiets sammantagna index för enkätfrågorna om delaktighet och 
inflytande är 2.22 av totalt 48. 

3 Betygsstatistik juni 2020, kommunens lärplattform
4 Thomasgymnasiets senaste betygsresultat redovisas i kvalitetsrapporten Kunskap, utveckling 
och lärande 2020
5 Vuxenutbildningens egen statistik
6 Svarsalternativen i enkäten för årskurs 3 är glada, neutrala och ledsna ”gubbar”. Det 
sammantagna resultatet består av de glada och neutrala ”gubbarna”.
7 Enkätfrågans formulering: På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska 
arbeta med olika skoluppgifter.
8 Enkäten genomfördes under februari 2021 i årskurserna 1 och 3. Eleverna i årskurs 2 har 
besvarat Skolinspektionens enkät med motsvarande frågor. Resultatet av Skolinspektionens 
enkät kommer under hösten.
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På vuxenutbildningen anger 85 procent av eleverna i kursutvärderingarna9 att de har 
inflytande och att de hade möjlighet att påverka hur de arbetade i kursen. 

Trygga lärmiljöer

Alla barn och elever har rätt till en trygg lärmiljö bestående av strukturerad och 
varierad undervisning, tillitsfulla relationer mellan barn/elever och vuxna, och en 
lärmiljö fri från diskriminering och kränkande behandling.

Ett sätt att bedöma förskolans arbete är att efterfråga vårdnadshavarnas upplevelse av 
sitt barns lärmiljö. I årets vårdnadshavarenkät svarar 99 procent att de upplever att 
deras barn trivs på förskolan. Trivsel kan även tolkas som att barnet också känner sig 
tryggt.

Grundskolans enkätresultat 2021 visar att 75 procent av eleverna i årskurs 4 och 6 
känner sig trygga i skolan. I årskurs 3 anger 95 procent att de känner sig trygga på 
rasten, 85 procent att de känner sig trygga i omklädningsrummet på idrotten, och 94 
procent att det finns vuxna på skolan som de kan prata med.

På Thomasgymnasiet är det sammantagna indexet för frågeområdet Grundläggande 
värden10 på skolan 2.76 av 4. Frågeområde Trygghet11 har index 3.22 av 4. 

På vuxenutbildningen anger 100 procent av eleverna i kursutvärderingarna12 att 
arbetsklimatet i gruppen har varit bra och att eleverna har haft ett bra och respektfullt 
bemötande mot varandra.

Barn- och utbildningsnämndens mål att alla verksamheter uppvisar hög 
likvärdighet, hög delaktighet och trygga lärmiljöer bedöms 2021 delvis 
uppnås.

Analys

Det finns resultatskillnader mellan exempelvis enheter. En förklaring till det är att 
skolor har olika elevsammansättningar där elevernas förutsättningar att nå målen ser 
olika ut. Skolverket har utarbetat en modell kallad SALSA för att synliggöra de 
bakgrundsfaktorer som har påverkan på resultaten13. I barn- och utbildningsnämndens 
resursfördelning används SALSA-värden för att kompensera skolor för olikheter i 
förutsättningarna. Trots ekonomisk kompensation uppnås inte likvärdiga resultat. 

9 Vuxenutbildningens enkät genomförs efter varje avslutad kurs och sammanställs årsvis.
10 Området omfattar påståendena Mina lärare ger killar och tjejer samma förutsättningar, I min 
skola respekterar vi varandras olikheter samt I min skola respekterar elever och lärare 
varandra.
11 Området omfattar påståendena I min skola finns det elever som jag är rädd för (-), I min skola 
finns det personal som jag är rädd för (-), samt Jag känner mig trygg i skolan.
12 Vuxenutbildningens enkät genomförs efter varje avslutad kurs och sammanställs årligen.
13 I SALSA ingår bakgrundsfaktorerna föräldrarnas utbildningsnivå, fördelningen mellan pojkar 
och flickor, samt andelen nyinvandrade elever.
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Barn- och utbildningsnämnden har därför ett ekonomiskt mål om att utveckla 
resursfördelningsmodellen.

Ytterligare en påverkande faktor är tillgången till behöriga lärare. Det råder nationell 
brist på lärare och det är ibland svårt att rekrytera lärare i samtliga årskurser och 
ämnen. Resultaten på Åkerskolan visar dock att den insats som gjorts för att öka 
lärarbehörigheten också lett till att inga lektioner behövt ställas in, vilket har resulterat 
i ökad måluppfyllelse för eleverna. 

På vuxenutbildningen har efterfrågan på utbildning ökat. Vuxenutbildningen ser att 
pandemin ligger bakom ökningen, både gällande enstaka kurser och yrkesutbildningar. 
Bedömningen är att efterfrågan fortsatt kommer att vara hög vilket kan resultera i 
minskad likvärdighet för invånare som behöver yrkesväxla eller behöver komplettera 
en tidigare grundskole- eller gymnasieutbildning.

Upplevelsen av delaktighet och inflytande är hög i förskolan men minskar ju äldre 
eleverna blir. Det förklaras med att eleverna inte alltid förstår vad det innebär att vara 
delaktig och i vilka situationer de faktiskt är det. Fjärr- och distansundervisningen på 
gymnasiet och vuxenutbildningen har gjort det svårare att variera arbetsformerna. På 
vuxenutbildningen har upplevelsen av delaktighet sjunkit medan resultatet på 
gymnasiet har ökat något jämfört med föregående år. Skolans analys är att strategin 
med mer lärarledd undervisning också har ökat elevernas möjlighet till delaktighet och 
inflytande.

Den upplevda tryggheten är generellt högre än upplevd delaktighet. Thomasgymnasiets 
analys är att tryggheten har ökat som ett resultat av ett mer systematiskt arbete med 
det förebyggande elevhälsoarbetet och de kontinuerliga mentorsuppföljningar som 
genomförs. Enkätresultaten används för att synliggöra att förbättringsarbetet får 
effekt. Grundskolan och särskolan saknar enkätresultat för samtliga årskurser vilket 
gör det svårare att avgöra om det trygghetsskapande arbetet leder till trygga lärmiljöer.

Slutsatser

Huvudmannanivån ska arbeta närmare enhetsnivån för att säkerställa att 
undervisningen bättre möter barn och elever med olika förutsättningar.

De pågående insatserna för ökad läsförståelse kommer att fortsätta, med ett ökat fokus 
på hur pojkars läslust kan stimuleras.

Det ökade söktrycket på vuxenutbildningen behöver mötas för att motsvara behovet av 
yrkesväxling.

Huvudmannanivån ska arbeta närmare enhetsnivån för att säkerställa att barns och 
elevers upplevelse av sin lärmiljö används i det systematiska kvalitetsarbetet. 
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Samhälle

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Strängnäs kommun är en förebild för sitt aktiva arbete kring hållbarhetsfrågor med 
Agenda 2030 som bas. Tillsammans utvecklas vi med människor som vill bo och leva 
i, verka i och besöka vår kommun.

Barn- och utbildningsnämndens mål Bedömning

Strängnäs skolsystem bidrar till en hållbar och 
attraktiv bildningsstad

Sammanfattning av periodens viktigaste aktiviteter

Intern samverkan mellan utbildningskontoret/skola, socialkontoret och 
kulturkontoret (SSK). 

Samverkan sker utifrån den överenskomna samverkansstrukturen, exempelvis i 
Öppna förskolan där även regionen är en part. Den interna samverkan har 
också breddats genom ett läsförståelseprojekt mellan förskolor, skolor och 
biblioteken, och genom utvecklad samverkan mellan skola, socialtjänst, polis 
och fritid (SSPF).

Extern samverkan mellan kommunala och fristående skolhuvudmän genom 
Bildningsakademi Strängnäs (BAS).

På verksamhetsnivå har rektorsrådet fortsatt kartläggningen av utmaningarna 
kring undervisning och elevernas lärande. En screening av elevernas läsförmåga 
är genomförd och i matematik har de områden som elever har störst 
utmaningar med identifierats. Arbetet fortsätter i ämnesråden. På 
verksamhetsnivå har också samverkan mellan skolor med geografisk närhet 
diskuterats. Arbete pågår för att se hur verksamheterna tillsammans kan 
utvecklas i några s.k. kluster.

På strukturnivå är arbetet med en utvecklad resursfördelningsmodell påbörjad 
med stöd av en extern revisionsfirma. Inom området skolval, urval och 
profilering är de kommande årens befolkningsprognos klar och respektive 
huvudman har kartlagt sin platstillgång. Det fortsatta arbetet kopplas till barn- 
och utbildningsnämndens uppdrag om utbyggnad av skolsystemet. Arbete 
pågår även med att klarlägga hur urvalskriterier är möjliga att hantera hos 
fristående respektive kommunala huvudmän.

 

Resultat

Hållbarhet handlar bland annat om att nyttja resurser på ett effektivt sätt. Ett resultat 
av samverkan i BAS är ämnesråden och projektet lärarfortbildning i ämnesmässig 
samverkan (LÄS) där behöriga lärares kompetens nyttjas bredare än bara på den skola 
där de är anställda.

Ett annat resultat av samverkan i BAS är att inga bidragsbeslut gällande 2021 
överklagats, vilket innebär en effektivare tidsanvändning i förvaltningen.



10

Analys

Samverkan inom BAS har tydliggjort att det finns skillnader i resultat som inte enbart 
beror på elevernas bakgrund och förutsättningar. Undervisningen behöver också 
utvecklas för att bättre anpassas till de elever man har. I det arbetet har ämnesråden 
och det kollegiala utbytet mellan lärare visat sig vara värdefullt.

Det har även blivit tydligt att olika huvudmän har olika förutsättningar i sin styrkedja, 
exempelvis vad det gäller rollfördelning eller förutsättningar för att bedriva ett 
systematiskt kvalitetsarbete. Det innebär att det kommer att ta tid att nå ökad 
likvärdighet och högre resultat.

En liknande analys görs av samverkan inom SSK. Där sker samverkan mellan tre 
nämnder med olika traditioner och preferenser. När dessa ska komma samman 
innebär det att förhållningssätt, tankar och förståelse behöver utmanas, vilket tar tid. 

Slutsatser

Samverkan inom BAS och SSK kommer att fortsätta på den inslagna vägen. Arbetet 
behöver ges tid för att målet ska uppnås.

Medarbetare

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Strängnäs kommun har stolta och kompetenta medarbetare som tillsammans 
utvecklas och skapar moderna och attraktiva arbetsmiljöer.

Barn- och utbildningsnämndens mål Bedömning

Alla verksamheter tillhandahåller en stimulerande 
arbetsmiljö

      

Sammanfattning av periodens viktigaste aktiviteter

en mer frekvent facklig samverkan och dialog
tydligare uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, som ett led i att ha 
ökad tydlighet, systematik och struktur i alla led
förskolan har infört nya hygienregler
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Resultat

Sjukfrånvaro

Tabell 1. Sjukfrånvaro på utbildningskontoret januari-mars 2021

Snittet för sjukfrånvaron de senaste tolv månaderna var 8,3% i utbildningskontorets 
verksamheter i mars 2021. Den ackumulerade sjukfrånvaron till och med mars i år är 
9,1%. Utfallet i mars är 10,2%. Det är lägre än motsvarande månad förra året, men 
mars 2020 var en historiskt speciell period. I mars kom coronaviruset och 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att stanna hemma vid 
förkylningssymtom. Vuxenutbildningen, som haft distansundervisning under årets 
första månader, har i princip ingen sjukfrånvaro alls 2021. Gymnasiet, som haft delvis 
distansundervisning under perioden har en relativt låg sjukfrånvaro på 6% i mars. 
Grundskolan, som har ungefär 40% av utbildningskontorets anställda i sina 
verksamheter, hade en sjukfrånvaro på drygt 8,5% i mars. Förskolan, som har drygt 
35% av utbildningskontorets anställda, har en hög sjukfrånvaro på nästan 17% i mars. 

Långtidssjukfrånvarons del av sjukfrånvaron var i mars drygt 33% (snitt de senaste 12 
månaderna). Det är lägre än motsvarande siffra år 2020 (46,7%). Men självklart 
sjunker andelen långtidssjuka när korttidsfrånvaron är hög. 

Projektet med att hantera långtidssjuka inom utbildningskontorets verksamheter med 
stöd av HR-specialist fortsätter. Under 2021 har ytterligare fem medarbetares 
rehabiliteringsärende avslutats, antingen genom att de avslutat sin anställning eller 
genom att de är åter i arbete. Det innebär att det endast finns nio 
rehabiliteringsärenden kvar av totalt 32 vid projektets början i november 2019. Av de 
nio som återstår har fem en plan för återgång i arbete och fyra är under medicinsk 
behandling eller utredning, och därför är plan för återgång i arbete inte aktuell ännu. 
Förutom de nio som återstår finns också 14 nytillkomna medarbetare med hög 
korttidsfrånvaro eller som haft heltids- eller deltidssjukfrånvaro.

Som en del av den horisontella satsningen för arbetsmiljö genomförs ett pilotprojekt 
med hälsohjulet inom en förskoleenhet och med stöd av en HR-specialist. Knappt ett 
tiotal medarbetare, som haft ett mönster av upprepad korttidsfrånvaro en längre tid, är 
med i projektet. Hälsohjulet är ett verktyg som hjälper till att skapa översikt och 
utgångsläge för samtal om hur nöjd man är inom olika områden i livet: fysik hälsa, 
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psykisk hälsa, arbetsglädje, kost, alkohol och tobak, stresshantering och återhämtning 
samt relationer och fritid. Utifrån nuläget ska medarbetaren sedan sätta mål för sin 
hälsa och för att främja sin arbets- och livsglädje. Projektet pågår från mars till maj 
2021 och kommer att utvärderas efter två månader och kan därmed följas upp i 
delårsrapport 2.

Arbetsmiljö

Samtliga verksamheter upplever att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar 
tillfredsställande. Det är resultatet av den övergripande uppföljningen av sjukfrånvaro, 
tillbud och olyckor, skyddsronder, riskbedömningar och samverkan för januari-april 
2021. Delar av arbetsmiljöarbetet har fått ett annat fokus eller behövt förändras under 
pandemin. 

Tabellen nedan visar resultat från två system, Adato och Kia. I Adato syns 
rehabiliteringsbevakningar, som kommer när en medarbetare varit sjukskriven i mer 
än 14 dagar eller varit sjuk tre gånger under ett år. Det är alltså en indikation på att 
något behöver hanteras. När den är hanterad görs den om till ett rehabiliteringsärende 
och när medarbetaren är åter i arbete avslutas den. I Kia anmäls tillbud och olycksfall. 
Här ingår exempelvis kränkningar och arbetssjukdomar. Antalet medarbetare är 
hämtat från systemet ledningsinformationssystemet Lis 2021-04-23.

Tabell 2. Rehabiliteringsfall, tillbud och olyckor på utbildningskontoret perioden januari-mars 
2021.

 Förskola Grundskola Gymnasium Vuxenutbildning Totalt
Antal månadsavlönade     
medarbetare 325 409 70 42 848
    
Antal ohanterade      
rehabbevakningar 10 78 0 0 88
      
Antal pågående      
rehabärenden 61 38 12 0 111
      
Varav nya för i år 23 9 3 0 35
    
Antal rapporterade      
tillbud och olyckor      
under perioden (Kia) 30 87 7 3 126
      
Antal hanterade      
och avslutade 20 27 3 0 50

Grundskolan har ett stort antal ohanterade rehabiliteringsbevakningar. Orsakerna till 
detta är flera: en stor del av tiden går åt till att hantera pandemifrågor, systemet 
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upplevs som svårt och det saknas rutiner på strukturnivå för hur 
rehabiliteringsbevakningarna ska hanteras. 

En stor del, ungefär en fjärdedel, av de rapporterade tillbuden och olyckorna under 
perioden avser coronarelaterade frågor. Det kan vara t ex smitta eller oro för smitta. 

Uppföljningen visar också att samverkan skett minst en gång per månad i alla 
verksamheter. I grundskolan, på gymnasiet och på vuxenutbildningen har ledningen 
haft avstämning med skyddsombud varje vecka på enhetsnivå för en dialog om 
coronaläget.

Inom vissa verksamheter har behovet av digitala skyddsronder ökat när behovet av 
fysiska skyddsronder minskat. Inom grundskolan har intendentrollerna bidragit till att 
skyddsronder genomförts, dokumenterats och följts upp.    

Av medarbetarenkäten från 2020 (som redovisades i årsrapporten 2020) framgår att 
utbildningskontorets medarbetare trivs på sina arbetsplatser och är motiverade 
(motivationsindex 4,37, ledningsindex 4,10 och styrningsindex 4,31 där 5 är max). 
Resultaten inom alla dessa områden är högre än året innan. Medarbetarenkäten 
innehåller också frågor om kränkningar, diskriminering och trakasserier samt 
arbetsmiljö. Även här är resultaten bättre än året innan med undantag av andelen som 
blivit trakasserade.

Medarbetarenkäten har skillnader såväl enheter som verksamheter emellan. Varje 
enhet sätter upp en plan utifrån sitt resultat. Sammanfattningsvis kan sägas att det 
finns ett behov att av fortsätta jobba för ökad systematik och uppföljning när det gäller 
arbetsmiljö. Pandemin har gjort att verksamheterna behövt hantera nya 
arbetsmiljöfrågor, medan andra frågor fått mindre uppmärksamhet.

Barn- och utbildningsnämndens mål om att alla verksamheter 
tillhandahåller en stimulerande arbetsmiljö bedöms 2021 bli delvis 
uppnått.

Analys

Den relativt låga sjukfrånvaron på gymnasiet och i grundskolan kan bero på att 
spridningen av andra smittor också minskat under coronapandemin. Det kan också 
förklaras av att en del av lärarna under delar av sin arbetstid har kunnat jobba 
hemifrån. 

Den högre sjukfrånvaron i förskolan har flera orsaker. En är att medarbetarna följer 
rekommendationerna om att stanna hemma om man har förkylningssymtom och att 
det emellanåt tagit lång tid innan man fått tid för coronatest. Några medarbetare har 
varit långvarigt sjuka.  

Förskolan har historiskt och även nationellt haft höga sjuktal. Under de senaste åren 
har det dock skett ett framgångsrikt och systematiskt arbete för att dels minska 
långtidsfrånvaron, dels minska den upprepade korttidsfrånvaron. Under pandemin 
kan förskolan notera att några fallit tillbaka i hög korttidsfrånvaro. Det har varit svårt 
att arbeta på samma sätt som tidigare för att minska korttidsfrånvaron eftersom 
rekommendationerna är strikta om att vara hemma vid symtom. Korttidsfrånvaron är 
med andra ord svårare att få grepp om för rektorerna. 

Kanske är det samverkan och dialogen som förändrats mest under corona. Pandemin 
har gjort att den fackliga samverkan har intensifierats och skett med tätare intervaller 
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än tidigare. I grundskolan, på gymnasiet och på vuxenutbildningen har ledningen haft 
avstämning med skyddsombud varje vecka på enhetsnivå för att resonera om 
coronaläget. I grundskolan har fackliga representanter medverkat varje vecka vid 
rektorernas verksamhetsmöte. Representanter från arbetsgivare och fackliga 
organisationer har tillsammans behövt jobba aktivt för att finna de bästa lösningarna 
för såväl barn, elever och medarbetare. Förhoppningsvis har den ökade samverkan 
bidragit med ökad tillit.  

Förskolans hygienregler som införts under året förväntas ge effekter på sjukfrånvaron, 
men är inte möjliga att utvärdera förrän under 2022.

Samtidigt som uppföljningen visar att det finns ett behov av att arbeta mer strukturerat 
med rapportering, hantering och uppföljning av rehabiliteringsfrågor samt tillbud och 
olycksfall, har pandemin gjort att cheferna i verksamheten fått en ökad kunskap i 
systemen. Det har skett fler tillbud och olyckor under pandemin, och flera chefer har 
också för första gången behövt anmäla allvarliga tillbud och allvarliga olycksfall, i form 
av konstaterad covidsmitta, till Arbetsmiljöverket. 

Slutsatser

En framgångsfaktor är uppföljning och utvärdering av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Det ökar sannolikheten att verksamheten upptäcker saker som kan 
förbättras. 

Det finns ett behov av att stärka strukturer och rutiner kring hur man rapporterar och 
följer upp i systemen som hanterar rehabiliteringsfrågor samt tillbud och olycksfall. 
Detta arbete har påbörjats med framgång inom förskolan och kommer också att göras 
inom grundskolan. 

Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet som exempelvis hälsohjulet kommer att 
fortsätta och utvärderas. 

Ekonomi

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Tillsammans utmanar vi rådande arbetssätt och strukturer. Vi använder våra 
resurser effektivt och ekonomin är långsiktigt hållbar för dagens och kommande 
generationer.

Barn- och utbildningsnämndens mål Bedömning

Barn- och utbildningsnämndens resursfördelning 
kompenserar för barns och elevers olika 
förutsättningar och behov

      

Sammanfattning av periodens viktigaste aktiviteter

Arbetet med ökad tydlighet och transparens runt resursfördelningsmodellen 
har fortsatt. 
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Resultat

Inom den kommunala grundskolans organisation fördelas resurser till största del (91 
procent) på elevantal. Skolenheter som inte har tillräckligt med elever har 
organisationer som kostar för mycket – samtidigt som organisationen har den storlek 
som krävs för att möta de behov som finns. Det finns dock stora olikheter mellan 
enheterna och det finns skolor som gör överskott. Men effekten av den interna 
resursfördelningen blir att det finns verksamhet som gör stora underskott.  

Analys

Författningarna reglerar hur kommunens resursfördelning ska ske utifrån bidrag på 
lika villkor. Nämndens fördelning av medel inom den egna driften har inte någon 
sådan reglering. 

Olikheterna mellan enheterna kan förklaras av ogynnsamma elevtal. En intern 
fördelning utifrån ”en elev – en elevpeng” bidrar inte till rektorers möjlighet att skapa 
en likvärdig och hållbar organisation. 

Det krävs ett mer dynamiskt angreppssätt och en mer proaktiv resursfördelning inom 
grundskolan. 

Slutsats

Den interna resursfördelningen i verksamheten behöver ske efter dialog med 
verksamhetschef och rektorer. 
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Ekonomisk analys

Driftredovisning

 

Driftredovisningen omfattar ett ekonomiskt utfall för januari till april per 
verksamhetsområde. Barn- och utbildningsnämnden redovisar per 30 april en positiv 
avvikelse med 5,9 miljoner kronor. Helårsprognosen är en budget i balans men med 
avvikelser på verksamhetsnivå.

Ramprotokoll

* Kommunfullmäktige föreslås besluta att bevilja barn- och utbildningsnämnden ett 
budgettillskott med 3,9 miljoner kronor med anledning av utbetalning av det generella 
statsbidraget, s.k. skolmiljarden, i syfte att säkerställa barnens rätt till utbildning trots 
Coronapandemin. Nämndens nettobudget för 2021 på nästan 960 miljoner kronor 
förutsätter att beslut om tillskott fattas i enlighet med förslaget.

Sammanfattande kommentarer till resultat och årsprognos

Nämnd och förvaltning: 1,9 miljoner kronor 

Periodens positiva avvikelse beror främst på färre barn/elever i åldern 1-18 år än 
befolkningsprognos i budget under årets första månader samt ännu ej nyttjad reserv. 
Helårsprognosen pekar mot en budget i balans. 

Förskola inkl. pedagogisk omsorg och öppen förskola: 1,6 miljoner kronor 

Periodens positiva avvikelse beror främst på 
Ökade barnomsorgsintäkter på grund av fler barn i förskola

Driftredovisning 
 Januari-april 2021 Helår 2021

Barn- och utbildningsnämnden, tkr Utfall 
(U)

Budget
(B)

Avvikelse
(B-U)

Årsprognos
(P)

Årsbudget
(Å)

Avvikelse
(Å-P)

Nämnd och förvaltning -9 667 -11 615 1 949 -34 388 -34 388 0
Förskola inkl. pedagogisk omsorg, öppen fsk -71 923 -73 561 1 638 -226 755 -228 955 2 200
Grundskola inkl. fritidshem, förskoleklass -166 405 -168 040 1 635 -478 233 -474 033 -4 200
Särskola -12 358 -12 676 318 -34 078 -36 078 2 000
Gymnasieverksamhet -54 058 -54 386 328 -157 319 -157 319 0
Vuxenutbildning -10 254 -10 254 0 -29 200 -29 200 0
Summa driftredovisning -324 665 -330 533 5 868 -959 973 -959 973 0

(+I-K)
Positiv = +
Negativ = - (+I-K)

Positiv = +
Negativ = -
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Ersättning från staten för merkostnaden för sjuklöner på grund av 
coronapandemin
Lägre personalkostnader för omsorg på kvällar, nätter och helger (nattis) på 
grund av färre barn i verksamheten

Varav kommunal verksamhet: 0,9 miljoner kronor
Ersättning för sjuklönekostnader från staten
Ett statsbidrag, ”skolmiljarden”, som bidrar till en ökad intäkt
En ökad efterfrågan av förskoleplatser under våren vilket genererat en 
överinskrivning på flera förskolor

Helårsprognosen pekar mot ett överskott med 2,2 miljoner kronor för ökade 
barnomsorgsintäkter. 

Grundskola inkl. fritidshem och förskoleklass: 1,6 miljoner kronor 

Periodens positiva avvikelse beror främst på 
Ersättning från staten för merkostnaden för sjuklöner på grund av 
coronapandemin
Ett statsbidrag, ”skolmiljarden”, som bidrar till en ökad intäkt
Lägre personalkostnader för Tosterö resursskola än budget
Minskade barnomsorgsintäkter på grund av färre barn i fritidshem
Minskade intäkter med cirka 0,7 miljoner kronor för studiehandledning, på 
grund av lägre efterfrågan som en följd av corona och den distansundervisning 
som pågår, samt färre elever med behov av stöd

Varav kommunal verksamhet: 1,8 miljoner kronor
Ersättning från staten för merkostnaden för sjuklöner på grund av 
coronapandemin
Ett statsbidrag, ”skolmiljarden”, som bidrar till en ökad intäkt

Prognosen på helår pekar mot ett underskott med 5,6 miljoner kronor för de 
kommunala grundskolorna, exklusive resursskolan. En skola prognosticerar ett litet 
överskott. Fyra grundskolor befarar ett underskott på helår med totalt 5,9 miljoner 
kronor. Tre av de fyra skolorna har svårigheter med delningstal, vilket är starkt 
bidragande till underskottet. Handlingsplaner är upprättade på alla enheter som 
befarar underskott. Centralt finns skolmiljarden på cirka 1,2 miljoner samt en 
kommunal reserv på cirka 1,7 miljoner. Dessa poster möter delar av det 
prognostiserade underskottet. Centralt finns också ett underskott på 0,8 miljoner 
kronor för minskade barnomsorgsintäkter, då färre barn har en fritidshemsplats, än 
budget.

Varav resursskolan: 0,3 miljoner kronor
Lägre personalkostnader än budget

Helårsprognosen för grundskola totalt pekar mot ett underskott på 4,2 miljoner 
kronor.  
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Särskola: 0,3 miljoner kronor 

Periodens positiva avvikelse beror på 
Lägre kostnader på grund av färre externa skolplaceringar

Helårsprognosen pekar mot en positiv avvikelse på 2,0 miljoner kronor. Det beror på 
de lägre externa kostnaderna. Särskolans tidigarestadier visar ett underskott på helår 
medan övriga verksamheter prognostiserar ett överskott som balanserar resultatet. 

Gymnasieverksamhet: 0,3 miljoner kronor 

Periodens avvikelse beror främst på 
Ett statsbidrag, ”skolmiljarden”, som bidrar till en ökad intäkt

Varav Thomasgymnasiet: 0,3 miljoner kronor
Ökad intäkt från ”skolmiljarden”
Fler elever, främst på yrkes- och IM-programmen 

Helårsprognosen för gymnasieverksamheten pekar mot en budget i balans.

Vuxenutbildning: 0,0 miljoner kronor

Det finns ingen tendens till mindre behov av SFI-utbildning. Dessutom har flera 
sökande än tidigare mycket bristfälliga erfarenheter av utbildning. Det innebär att flera 
studerande börjar spår 1 och kräver mer resurser och pågår under längre tid.

Helårsprognosen för vuxenutbildningen pekar mot en budget i balans. Det finns dock 
en hel del oroande faktorer som riskerar att påverka årets resultat. Pandemisituationen 
är en sådan faktor. Distansundervisning kommer att ske hela första halvåret vilket 
medför en del tillfälliga personalkostnader som en direkt följd av detta. Dessutom ökar 
söktrycket inom såväl gymnasiekurser som grundläggande utbildningar. Merparten av 
kurserna är behörighetsgivande och därmed obligatoriska att anordna.
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Konsekvenser utifrån coronapandemin

Den största kostnadsposten är personalkostnader. Det handlar om utökad tid för 
befintlig personal, inhyrd personal och kostnader för vikarier som krävts för att stötta 
elever och lärare när utbildningen skett på distans. På förskolan har vikarier tagits in. 
De har fasta placeringar för att inte arbeta på flera olika platser. Förskolorna har 
beställt skyddsutrustning som personal kan använda vid kontakt med barn som 
insjuknar under dagen. Övriga utgifter är kostnader för exempelvis headsets och 
digitala läromedel samt kostnader för förbrukningsmaterial som behövdes för att 
anpassa lokalerna (t ex handsprit). Här finns också kostnader för ökade städkostnader 
utöver avtal.

Prognosen för 2021 är väldigt osäker, men den bygger på att de kostnader som uppstått 
under hösten 2020 kommer fortsätta även under våren. Därefter är osäkerheten 
väldigt stor gällande pandemins påverkan på verksamheterna och dess kostnader.

Investeringar

Barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget 2021 uppgår till 15,7 miljoner 
kronor varav 0,5 miljoner kronor är överförda från 2020. Budgeten är främst planerad 
att användas till:

Maskiner och inventarier till förskolor, grundskolor inkl. särskola samt 
gymnasiet och vuxenutbildningen totalt 2,3 miljoner kronor.

Utfall 
jan-apr

Prognos
jan-dec

Beslut om 
tillskott1)

Prognos
jan-dec

Beslut om 
tillskott1)

Direkta kostnadsökningar/intäktsbortfall

Utökade personalkostnader för övertid etc. samt 
tillfälligt inhyrd personal -1 837 -3 500

Ökade städkostnader utöver avtal, vt 2021 -247 -1 000

Extra busskostnader resecentrum-Campus 
Thomasgymnasiet, ht -300

Inköp av digitala verktyg och läromedel samt 
förbrukningsmaterial -397 -300
Summa: -2 481 -5 100 0 0 0
1) Tillskott genom budgettillskott eller annan kostnadsersättning

Ekonomiska konsekenser för barn- och 
utbildningsnämnden med anledning av 
Coronapandemin, tkr

2021 2022

Investeringsredovisning

Helår
Budget

Jan-
april
Utfall

Jan-april
Avvikelse

Helår 
Prognos

Utfall

Helår 
Prognos 

Avvikelse
Total 

Budget 
Totalt
Utfall 

Total 
Avvikelse

Total 
Prognos 

Utfall 

Total 
Prognos 

Avvikelse 
Maskiner och inventarier -7 400 -316 7 084 -6 972 428 -10 361 -2 905 7 456 -9 561 800 
IT och digitalisering -7 800 -297 7 503 -7 975 -175 -8 219 -541 7 678 -8 219 0 
Summa investeringar -15 200 -613 14 587 -14 947 253 -18 580 -3 446 15 134 -17 780 800 
1)  Utfall  til l  om med rapportmånad/Prognos til l  och med 2021

Barn- och utbildningsnämnden, 
tkr

Kategoribenämning

Årets investeringar 2021 Sedan projektens start1)
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Maskiner och inventarier i nya lokaler 4,4 miljoner kronor varav 3,6 miljoner 
kronor kommer att förbrukas.
Verksamhetsanpassningar i förskolor och grundskolor inkl. särskolan totalt 0,9 
miljoner kronor.
Digitala verktyg för elever, klassrum och medarbetare 7,2 miljoner kronor.
Övriga IT investeringar i system och infrastruktur 0,9 miljoner kronor.

För perioden januari-april redovisas ett utfall på 0,6 miljoner kronor och 
helårsprognosen är att 14,9 miljoner kronor kommer att nyttjas.
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Inledning

2 700 personer har under årets första fyra månader haft kontakt med nämndens 
verksamheter. Av dessa har 2 300 ansökt och fått någon form av bistånd, som boende, 
hemtjänst, insatser till barn och unga, daglig verksamhet, ekonomiskt bistånd, 
coachning för att komma ur bidragsberoende, bostadsanpassning, färdtjänst, hälso- 
och sjukvård i hemmet. Totalt har 400 personer deltagit i nämndens förebyggande 
serviceinsatser, som stöd till vuxna med beroendeproblematik, psykisk ohälsa eller våld 
i nära relationer. Hjälp till familjer och föräldrar via skolsociala stödteamet, via telefon 
genom föräldrastödslinje, eller på andra sätt. 

Den lagstiftning som styr socialnämndens ansvarsområde är Socialtjänstlagen (SoL), 
Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lagen om vård av 
missbrukare i vissa fall (LVM), Föräldrabalken (FB), Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Lag om 
bostadsanpassningsbidrag, Lag om färdtjänst (FtjL) samt Lag om riksfärdtjänst 
(RftjL).

Personer som vill ta del av bistånd kontaktar nämnden för att pröva sin rätt att få det 
man anser sig ha behov av. Alternativt tar del av de förebyggande insatser som 
nämnden tillhandahåller utan prövning. Därutöver ansvarar nämnden för 
tvångsåtgärder enlig LVU och LVM.

Socialnämnden är organiserad i fem verksamhetsområden, Arbete och familj, 
Funktionshinderomsorg och hemtjänst, Hemsjukvård, Myndighet samt Äldreomsorg. 
Varje område har en verksamhetschef som tillsammans leder 31 enheter med var sin 
enhetschef. Antal medarbetare i april var 1 400, varav 900 tillsvidareanställda.

Nämndens delårsrapport omfattar en redogörelse för utveckling av verksamhet och 
ekonomi för perioden januari till april 2021. Prognos avseende måluppföljning samt 
budget presenteras. Som underlag används de nyckeltal som nämnden följer månad för 
månad samt skildring av aktiviteter på enheterna, vilket utgör deras bidrag till 
nämndens måluppfyllelse.  
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Uppföljning och analys

Perspektiv Invånare
1. Socialnämnden befrämjar inflytande och delaktighet för invånare och 

brukare.

Prognosen är att målet kommer att uppnås. 
Inflytande och delaktighet är i fokus och olika metoder används för att nå berörda och 
ta del av deras tankar och uppfattningar.  

Granskning av brukarnas genomförandeplaner pågår i alla delar av verksamheten. 
Vid omprövning av biståndsbeslut ingår genomförandeplanerna i underlaget. 

Delaktighetsmodellen DMO används som metod för brukarmedverkan i utveckling 
av verksamheten. Fler medarbetare utbildas i DMO via Forskning och utveckling 
(FOU) i Sörmland.

Brukarperspektiv beaktas vid digitalisering av tjänster som medborgarna ska 
använda. Arbetssättet som används utifrån så kallad nyttorealisering har börjat 
tillämpas. 

En telefonundersökning planeras inom Myndighet, för att ta reda på brukarnas 
upplevelser av biståndansökan. 

Socialstyrelsens brukarundersökningar inom äldreomsorgen och 
funktionshinderomsorgen har försenats och kommer att genomföras i höst, med 
resultatredovisning våren 2022. 

Personer med funktionsnedsättningar kommer att förberedas inför 
brukarundersökningen, för att förstå och kunna uttrycka sin mening.  

Resultatet från tidigare brukarundersökningar, används i pågående 
förbättringsarbete. 

Barns åsikter ska synliggöras inom alla verksamheter. Hittills har två barndialoger 
genomförts under året. (Se diagram 6)

Inom Myndighet har utredningsmaterial kring barnsamtal utvecklats, för att tydligare 
fånga barnets perspektiv i utredningsarbetet. En arbetsbeskrivning till 
barnkonventionen har tagits fram och enhetens broschyrer till barn har omarbetats. 

2. Socialnämnden stöttar kommunens äldre för deras deltagande i 
samhällslivet.

Prognosen är att målet delvis kommer att uppnås. 
Aktiviteter pågår. Flera är av långsiktig karaktär och beräknas ge effekt först nästa år. 

Inom särskilt boende har 16 brukarråd genomförts, vid hälften av tillfällena har 
specifik metod använts.  

Silviasystrar anställs på alla demensenheter på boendena. 

Kunskap om Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom 
vid Demens (BPSD) finns i verksamheten, men tillämpningen behöver öka. 
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BPSD och andra kvalitetsregister används framför allt inom särskilt boende och ska 
utvecklas inom hemtjänsten. 

Måltider och måltidsmiljön inom äldreomsorgen är föremål för översyn i ett 
samarbete mellan socialkontoret och teknik- och servicekontoret. Arbetet bedrivs i en 
gemensam styrgrupp. 

Utvecklingsprogram äldreomsorgen 2021-2027 är framtaget och remissrunda 
kommer att avslutas i september. Beslut väntas i socialnämnden i oktober och 
kommunfullmäktige i december. 

3. Socialnämndens tjänster utvecklas för att ständigt hålla hög kvalitet.

Prognosen är att målet kommer att uppnås. 
Arbete med avvikelser och synpunkter pågår och förväntas påverka nämndens tjänster 
mot högre kvalitet. Ekonomiskt bistånd samt återaktualiseringar utvecklas i rätt 
riktning. 

Avvikelser i verksamheten registreras av medarbetarna. Under årets fyra första 
månader har 1 160 avvikelser registrerats. Allmänhet och brukare kan lämna 
synpunkter och klagomål. 74 har inlämnats under årets första fyra månader. (Se 
diagram 7 och 9)

Förbättringsarbete utifrån avvikelser och synpunkter pågår och 
verksamheterna har kommit olika långt i att systematisera arbetet. I vilken 
utsträckning avvikelser och synpunkter har påverkat verksamheterna kommer att 
redovisas när ytterligare tid har förflutit.

Personalkontinuiteten i hemtjänsten mäts två gånger om året. Den kommunala 
utföraren har gjort mätningar i april som visar att en brukare i genomsnitt fick besök 
av 13,6, 14,5 eller 16,1 personal under en fjortondagarsperiod. (Olika värden för olika 
hemtjänstområden.) De privata utförarna gör sina mätningar i maj, vilket redovisas i 
delårsrapport 2. 

Höjd kvalitet i handläggning av ekonomiskt bistånd har resulterat i färre hushåll 
och lägre kostnader. (Se diagram 11, 12 och 13)

Samordnade individuella planer (SIP) beskriver pågående och planerade vård- 
och omsorgsinsatser för personer med behov av insatser från socialtjänsten och hälso- 
och sjukvården. SIP fram för cirka 35 personer varje månad. Syftet är att brukaren, 
närstående och personal ska kunna överblicka de samlade insatserna och medverka 
med sin del. (Se diagram 16)

Ej återaktualiserade barn 0-12 år ska öka, från 70 procent hösten 2020. Andelen 
har varit högre vid tre av årets fyra första månader. (Se diagram 14)

Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem ska öka, från 71 procent 
hösten 2020. Andelen har varit högre vid två av årets fyra första månader. (Se diagram 
15)

Planering för arbete kring psykisk hälsa har påbörjats.

Hemsjukvården har vaccinerat alla hemsjukvårdspatienter mot Covid-19. 
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4. Det är lätt för invånarna att hitta, förstå och använda sig av 
socialnämndens tjänsteutbud.

Prognosen är att målet delvis kommer att uppnås.  
Invånarna hittar vägar för att komma i kontakt med verksamheten. Kontaktvägarna är 
inte alltid effektiva varken för invånarna eller kontoret. Kontaktvägarna behöver 
förbättras, vilket kan påbörjas men inte slutföras under året. 

Av socialnämndens webbsidor är 51 procent lättlästa. (Se diagram 17) 
Målsättningen är 100 procent. Sidorna uppdateras fortlöpande av verksamheterna. 

Kontaktcenter utgör invånarnas väg in till socialkontoret, vilket i många avseenden 
fungerar. Samtidigt använder invånarna ovetandes ”omvägar”, exempelvis genom att 
gå via socialnämndens e-postadress för att komma i kontakt med sin handläggare. 
Fördröjning samt administrativt merarbete uppkommer. Ytterligare översyn och 
förbättring av invånarnas kontaktvägar behöver göras. 

Jourtelefonen till barn är öppen hela dagarna, inte bara som tidigare under två 
timmar.

Andel serviceinsatser, d.v.s. insatser som invånarna kan boka själva, utan 
biståndsbeslut ska öka. En viss ökning kan skönjas. (Se diagram 18) 

Perspektiv Samhälle
5. Socialnämnden utvecklar sitt samarbete med andra nämnder, 

myndigheter, frivilligorganisationer och företag.

Prognosen är att målet kommer att uppnås.  
Socialkontoret samarbetar med Utbildningskontoret samt Kulturkontoret kring barn 
och unga, med Teknik- och servicekontoret om mat och måltider för äldre, med 
arbetsförmedlingen för arbetssökande samt med regionen i olika former. 

Arbetsförmedlingen implementerar ett nytt arbetssätt, som för Strängnäs innebär att 
Jobbtorg inte längre kommer att arbeta med jobbcoachning på arbetsplatserna som 
tidigare. Samarbetet med Arbetsförmedlingen kommer främst att ske via 
socialsekreterare. Jobbtorg behöver därmed byta namn. Kontoret kommer fortsätta 
registrera antal som går vidare från socialtjänstinsatser till studier eller arbete. (Se 
diagram 20)

Skolan och socialkontoret samarbetar genom skolsociala stödteamet, för ökad 
skolnärvaro. (Se diagram 21) Arbetsformerna ses över, med förhoppning om att uppnå 
högre resultat. 
Med stöd från kommunens horisontella medel startar socialnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden samt teknik- och fritidsnämnden ett arbete kring tidiga 
insatser för barn och unga. 

Kring mat och måltider för äldre har ett samarbete mellan socialkontoret och 
teknik- och fritidskontoret inletts. En ansökan om horisontella medel har lämnats, med 
syftet att stärka kommunens kompetens inom nutrition genom att anställa en dietist.

Utbildade nätverksledare håller i möten där brukare och involverade 
tjänstepersoner och närstående deltar, för att uppnå hög kvalitet i samarbetet. En 
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integrationssamordnare har placerats på socialkontoret med hela förvaltningen 
som verksamhetsområde. 

Socialnämnden deltar på olika sätt inom närvårdsstrukturen i Sörmland, i 
nämnder och arbetsgrupper. 

Hemsjukvården har veckovisa avstämningar med vårdcentralerna i kommunen.

6. Socialnämnden verkar för att minska våld i nära relationer.

Prognosen är att målet kommer att uppnås. 
Socialkontorets medarbetare tar del av webbutbildning. Medvetenheten ökar. 
Våldsutsatta ger sig tillkänna och tar emot insatser. 

Socialkontorets medarbetare utbildas i våld i nära relationer. Hittills under 2021 
har hälften utbildats och alla kommer att vara utbildade vid årets slut. 

Utbildningen tydliggör hur våld uppkommer och de villkor som våldsutsatta 
personer lever under. Medarbetare kan känna igen sig från verksamheten eller, vilket 
också händer, från sitt privatliv.

Kvinnor ger sig till känna, tar emot insatser från Individ- och familjestöd genom 
att delta i kvinnogrupp, eller på annat sätt. 

Ökad kunskap om våldets former och villkor stärker kvinnor i att fatta beslut om sin 
situation. 

7. Socialnämnden minimerar verksamheternas negativa 
klimatpåverkan.

Prognosen är att målet kommer att uppnås. 
Resandet har minskat och digitala arbetsformer har etablerats. Trenden fortsätter. 

Digitala möten används i stor omfattning, något som bidrar till mindre resande och 
miljöpåverkan. 

Hemtjänsten har hos kommunens fordonsenhet efterfrågat mopedbilar för att kunna 
minska bilanvändandet.

Inom hemtjänsten pågår förstudie om digitala inköp av brukarnas dagligvaror. 

I pågående översyn av måltider inom äldreomsorgen beaktas klimatpåverkan vid 
matsvinn och på andra sätt. 

Socialkontoret har som mål att minska antalet bilar inom verksamheten. I april 2021 
fanns 79 bilar, lika många som i oktober 2020. Några enheter har färre bilar och några 
har fler. 
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Perspektiv Medarbetare
8. Socialnämndens medarbetare har låg sjukfrånvaro.

Prognosen är att målet inte kommer att uppnås. 
Sjukfrånvaron är fortsatt hög. Även om aktiviteter och stödinsatser pågår förväntas 
sjukfrånvaron inte sjunka till låga nivåer under året. 

Sjukfrånvaron på socialkontoret är fortsatt hög. (Se diagram 23.) Den tenderar att 
öka under pandemin, då minsta symptom kan medföra sjukfrånvaro. Å andra sidan 
kan medarbetare med vissa arbetsuppgifter distansarbeta i stället för att vara 
sjukskrivna vid lättare symptom. 

Under april genomförde kontoret en tävlingsinriktad friskvårdsaktivitet som de flest 
arbetsgrupper deltog i. ”Tillsammans för hälsan”. 

Enhetschefernas möjlighet att mer aktivt arbeta med frisknärvaro och 
rehabiliteringsinsatser ses över. 

Rehabsamordningsstöd från HR-avdelningen förväntas på sikt få effekt genom 
sänkt långtidssjukfrånvaro.  (Se diagram 24.)

Arbetet med tillitsbaserad styrning och medarbetarskap fortskrider.  Fem 
bokcirklar om tillitbaserad styrning och medarbetarskap har genomförts på enheterna. 

9. Socialnämndens medarbetare är delaktiga i arbetsplatsernas 
utveckling för attraktiva arbetsmiljöer och hög kompetens.

Prognosen är att målet kommer att uppnås 
Arbetsmiljöarbetet pågår enlig plan. Medarbetare utökar sina tjänstgöringsgrader och 
arbetsplatsträffar genomförs. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete pågår i verksamheterna, enligt den 
kommungemensamma planen. 

På enheter med medarbetare med olika språkbakgrund utses språkombud för att 
underlätta förståelse och kommunikation. 

Bemanningsprocessen skulle kunna bli mer automatiserad, exempelvis vid 
eftersökande av tillgänglig personal.

Heltid som norm är genomförd. Alla medarbetare har fått önskad 
sysselsättningsgrad: heltid, 85 % eller kvarstå i befintlig. 

Andel heltidsanställda av socialkontorets tillsvidareanställda ökar. (Se diagram 25)

Inom verksamheter där kränkande särbehandling framkommit i 
medarbetarundersökningen har handlingsplaner tagits fram och använts. 

Alla medarbetare har kompetensutvecklingsplan.

Schemalagda arbetsplatsträffar genomförs inom alla enheter, fysiskt i små grupper 
eller digitalt. 

En kompetensförsörjningsplan för socialkontoret är framtagen. 
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Perspektiv Ekonomi
10.Socialnämnden använder resurser effektivt, utmanar rådande 

arbetssätt och bedriver innovativt arbete bl.a. med hjälp av digital 
teknik.

Prognosen är att målet kommer att uppnås
Innovativt arbete med hjälp av digitalisering pågår på olika håll i verksamheten och i 
nära samarbete med kommunens IT-enhet. Analys av verksamhetens 
produktionskostnader har ökad medvetenheten om resursanvändande. Ekonomiskt 
bistånd minskar.

För att möjliggöra ökad digitalisering krävs kompetens på alla nivåer. Bl.a. utbildas 
medarbetare som välfärdstekniksamordnare.

För planerad utbyggnad av digitala funktioner finns behov av uppgradering av servrar 
och plattformar, där socialkontoret är beroende av kommunens IT-enhet. 
Samarbetet med IT-enheten utvecklas i takt med implementering av den 
kommungemensamma förvaltningsmodellen.

En digitaliseringsstrategi har tagits fram för kontoret och ligger i linje med 
förvaltningsmodellen. 

Planeras för en robotisering av orosanmälan, för att reducera administrationstid.

WiFi finns ännu inte på alla boenden. 

Digitala läkemedelsskåp samt system för digital signering av läkemedel har inte 
igångsatts som planerat under våren 2021. 

Andelen digitala ansökningar om ekonomiskt bistånd förväntas öka från 2020 års 
nivå på 75 procent, vilket ännu inte märks. (Se diagram 26). En ny funktion ”mina 
sidor” införs i kommunen, där invånare ansöker och följer sitt ärende, gällande bl.a. 
försörjningsstöd. Funktionen kommer förhoppningsvis att underlätta digital ansökan.  

Ett arbete med att kvalitetssäkra myndighetsutövningen vid ansökan om ekonomiskt 
bistånd har pågått under det senaste året, vilket medfört fler avslag (37 %). Beslut har 
överklagats till förvaltningsrätten. Av 106 överprövade ärenden om ekonomiskt 
bistånd har domstolen fastslagit att kommunens beslut varit rätt i 95 fall (90 %), och i 
alla fall (100 %) gällande socialt kontrakt (11 ärenden). Utbetalning av ekonomiskt 
bistånd har minskat. (Se diagram 11-13).

Omfattande översyn av processerna gällande ekonomiskt bistånd och sociala kontrakt 
pågår. Syftet är att säkerställa professionell, rättssäker myndighetsutövning i 
alla delar. 

Hemtjänstens timkostnad ligger på en fortsatt hög nivå i förhållande till 
timersättningen. (Se diagram 27) En förstudie gällande konkurrensutsättning av 
hemtjänsten finns framtagen. 

Hjälpmedelshantering och kostnader ses över. 

Genomlysning av verksamhetens kostnader och insatsmix via ”Kostnad per 
brukare ” har visat på möjligheter till bättre resursanvändande. T.ex. vad gäller 
boende på särskilt boende för brukare med omfattande hemtjänstinsatser, 
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servicebostäder och personlig assistans i stället för gruppbostäder inom 
funktionshinderomsorgen, tätare omprövning av biståndsbeslut. 

Genomlysningen har även visat att kommunen ligger bra till vad gäller placeringar 
av barn och vuxna, delvis en effekt omfattande öppen verksamhet. Att bibehålla den 
nivån är en utmaning. 

Antal placerade barn och ungdomar ska inte öka, från 63 barn och ungdomar 
hösten 2020. Antalet har varit lägre vid två av årets fyra första månader. (Se diagram 
29)

Antal placerade personer med missbruk ska inte öka, från 11 personer hösten 
2020. Antalet har varit lägre vid två av årets fyra första månader, och högre vid två. (Se 
diagram 30)

Bostad med särskild service enligt Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) ska verkställas i kommunen. Hösten 2020 var 73 procent 
placerade i kommunen. Under mars och april var andelen 75 procent. (Se diagram 31)
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har därför alla covid kostnader samlats under administration och ledning i linje med 
2020. Några intäkter kommer dock ej att inkomma.

Prognos 2,3 Mkr

Överskottet beror bland annat på att det är budgeterat för att täcka delar av det 
underskott som hemtjänsten beräknas generera samt att cirka 1 miljon kronor kommer 
att återbetalas då Securitas under 2019-2020 fakturerat för mycket.

Åtgärder

Socialnämnden tillskriver en begäran att nämnden får ett budgettillskott under hösten 
för att täcka det underskott man nu befarar för covid -19 kostnader.

Arbete och familj
Utfall januari-april 0,8 Mkr

En positiv avvikelse på 0,7 procent. Överskottet beror på minskade utbetalningar av 
ekonomiskt bistånd samt lägre övriga kostnader än budgeterat.

Prognos 0 Mkr

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans. Utfallet för ekonomiskt 
bistånd är lägre än budgeterat för perioden. På grund av rådande osäkerhet i samband 
med Covid-19 prognostiserar verksamheten ett nollresultat då det ekonomiska 
biståndet kan komma att öka.

Åtgärder

Arbete pågår med att minska kostnaderna för sociala kontrakt genom uppsägning av 
tomma lägenheter.

Funktionshinderomsorg och hemtjänst
Utfall januari - april -1,6 Mkr

Verksamhetsområdets resultat för perioden påvisar ett överskott på 2,7 miljoner 
kronor inom funktionshinderomsorgen som beror på minskade volymer inom 
personlig assistans samt två vakanta tjänster. Larm och nattpatrull påvisar ett 
överskott på 0,6 miljoner kronor. Hemtjänstens negativa resultat på 4,9 miljoner 
kronor beror på hemtjänstens kostnader i förhållande till ersättningsnivå. 
Hemtjänstens övergripande resultat är ett underskott på 0,4 miljoner kronor för ett 
enskilt ärende.

Prognos - 7,4 Mkr

Verksamhetsområdets underskott beror på att hemtjänsten har högre kostnader än 
ersättningsnivån. Orsak till underskottet är bland annat att många brukare som kräver 
dubbelbemanning och brukare som avbokar sin insats med kort varsel och bomtid. 
Hemtjänsten har även höga sjuktal som påverkar kostnaderna negativt. Underskottet 
beror även på ett enskilt ärende inom hemtjänsten.

Åtgärder

- Mobilt arbetssätt inom hemtjänsten

- Hälsosamma scheman

- Planering och genomförande av resurspass inom verksamhetsområdet

- Kartläggning av vårdtyngden nattetid inom funktionshinder.

- Snabb och aktiv rehabilitering vid sjukfrånvaro samt hälsofrämjande åtgärder.
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Hemsjukvård
Utfall januari-april 0,1 Mkr

Överskottet beror på vakanta tjänster.

Prognos -0,8 Mkr

Prognosen med ett underskott motsvarande 0,8 miljoner kronor beror på tillsättande 
av tillfälliga interimschefer till och med september samt högre kostnader för tekniska 
hjälpmedel än budgeterat. Beslutet att ta in tillfälliga chefer grundar sig i identifierade 
patientsäkerhetsrisker samt behov av stöd för arbetsmiljö för legitimerad personal. 
Trots att kostnaderna för tekniska hjälpmedel beräknas minska med 0,8 miljoner 
kronor mot föregående år kommer ändå inte budgeten att vara i balans. En del av 
underskottet beräknas dock att täckas av vakanta tjänster.

Åtgärder

Under våren 2021 kommer hemsjukvårdens processer att ses över och struktureras om 
för att stärka patientsäkerheten. Nya chefer rekryteras och tillfälliga interimschefer 
finns på plats. Nyckeltal utarbetas för att på så sätt följa verksamhetens kvalitet och 
omfattning.  Aktiviteter för att förbättra arbetsmiljön pågår och en plan för att minska 
sjukfrånvaron utvecklas.  För att minska kostnaderna för tekniska hjälpmedel 
genomförs nu en genomlysning av pågående insatser och aktiviteter.

Myndighet
Utfall januari-april - 4,3 Mkr

En negativ avvikelse som till största delen beror på att vårddygn avseende placeringar 
av barn på institution blivit fler än planerat. Detta orsakas av att Statens 
Institutionsstyrelse (SiS) har platsbrist på utredningsplatser och att barnen blir kvar på 
akutplats längre än tänkt. Det gör att den sammantagna placeringstiden blir längre än 
planerat. Till en del beror underskottet på konsultkostnader i samband med 
digitaliseringsarbetet med orosanmälningar samt inhyrda konsulter för 
biståndshandläggning inom funktionshinderområdet.

Prognos 0 Mkr

Prognosen för vårdkostnader vuxna är förbättrad sedan förra månaden tack vare avslut 
av placeringar. Kostnaderna för hemtjänst, bostadsanpassningsbidrag, färdtjänst, 
måltider visar på ett överskott som balanserar upp kostnaderna för barnplaceringarna 
och konsultkostnaderna varför Myndighet kan lämna en nollprognos. Överskottet på 
hemtjänst är uträknat på att volymen hålls på nuvarande nivå året ut vilket är osäkert 
beroende på om nuvarande effekt av pandemin ändras.

Åtgärder

Fortsatt arbete med att erbjuda hemmaplanslösningar så långt det är möjligt samt 
verka för att förkorta placeringstider på institutioner och behandlingshem.

Äldreomsorg särskilt boende
Utfall januari-april 1,7 Mkr

Verksamhetsområdet har fått budget för lokalvård. Insatsen införs successivt vilket 
medfört en positiv avvikelse tom april.

Prognos -2,3 Mkr

Verksamhetsområdet har på grund av rådande pandemi utökat antalet korttidsplatser 
samt flyttat växelvårdsplatser från Isabellgården till Thomasgården. Utökningen 
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planeras t.o.m. augusti, vilket medför en kostnad över budgetram om 2,3 miljoner 
kronor.

I samband med vaccination av personal fick många lindriga symtom som medförde 
sjukfrånvaro. Frånvaro i samband med helg innebär ofta kvalificerad övertid, då det är 
svårt att rekrytera vikarier. Heltidsinförandet pågår, vilket är en utmaning att klara 
inom budgetram. Det finns osäkerhet i prognosen kopplat till införande av heltid, samt 
fortsatt hög sjukfrånvaro.

Åtgärder

Översyn av scheman.

Fördelning och samarbete mellan enheter avseende resurspass.

Snabb och aktiv rehabilitering vid sjukfrånvaro samt hälsofrämjande åtgärder.

Konsekvenser utifrån Coronapandemin

Ökade kostnader till följd av Coronapandemin uppgår för perioden till 8 miljoner 
kronor. I helårsprognosen på 16,6 miljoner kronor är hänsyn tagen till att det fortsatt 
kommer att vara ökade kostnader för personal och skyddsutrustning samt att Thomas-
gården fortsätter att hålla extra platser öppna fram till 31 augusti. Då det i nuläget finns 
mycket som är osäkert kring prognosen kommer den med största sannolikhet att 
revideras under året.

Åtgärdsplan

Att hos kommunstyrelsen begära att få ett budgettillskott på 8,2 miljoner kronor för 
delar av Covid-19 relaterade kostnader.

Investeringar



15

Socialnämndens investeringsbudget 2021 uppgår till 4,8 miljoner kronor. Budgeten är 
främst planerad att användas till:

IT och digitalisering

Maskiner & Inventarier

För perioden januari-april redovisas ett utfall på 0,1 miljoner kronor och 
helårsprognosen är att hela budgeten för året kommer att nyttjas. Dock kommer 
nämnden att föreslå att 266 tusen kronor, överförda från 2020 överförs till 2022 då 
leverantören fortsatt har svårigheter att leverera den modul som nämnden beställt.
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Nyckeltalsbilaga

INVÅNARE
1. Beslut om särskilt boende och korttidsboende

2. Beläggning särskilt boende 

3. Beläggning korttidsboende
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4. Beläggning boende funktionshinderomsorgen

5. Patienter i hemsjukvården

Antal personer i ordinärt boende som är inskrivna i hemsjukvården, för åtgärder av 
sjuksköterska. 

6. Barndialoger 

Barndialog innebär ett strukturerat samtal med barn för att fånga deras perspektiv och 
synpunkter inför ett beslut i verksamheten.  
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7. Avvikelser, brukare och patienter

Avvikelser registrerade av socialkontorets medarbetare och som rör enskilda brukare 
och patienter. 

8. Avvikelser som medfört förbättringar 
Redovisas from maj.

9. Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål inlämnade av brukare, anhöriga, medborgare m.fl. och som 
rör verksamheten. 

10.Synpunkter och klagomål som medfört förbättringar
Redovisas from maj.
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11.Utbetalt ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd omfattar försörjningsstöd d.v.s. löpande månadskostnader, samt 
kostnader som uppkommer sällan t.ex. glasögon. 

12.Ekonomiskt bistånd, antal hushåll 
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13.Långvarigt ekonomiskt bistånd

Antal personer som tagit emot ekonomiskt bistånd under minst 10 av de 
senaste 12 månaderna. 

 

14.Ej återaktualiserade barn  

Andel barn i åldern 0-12 år som inte återkommit till socialtjänsten inom ett år efter 
avslut av samtliga utredningar och/eller insatser.
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15.Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 

Andel vuxna med missbruk i ålder 21 år och uppåt, som inte återkommit till 
missbruksvården inom ett år efter avslut av samtliga utredningar och/eller insatser.

16.Samordnade individuella planer (SIP) 

För personer som har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och 
sjukvården kan kommunen och regionen upprätta en samordnad individuell plan 
(SIP). Ett dokument för samverkan, med beskrivning av pågående och planerade vård- 
och omsorgsinsatser. SIP gäller alla åldrar och alla vård- och omsorgsbehov. I samband 
med sjukhusvistelse och andra tillfällen.
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17.Läsbarhetsindex (LIX) på Socialnämndens webb

18.Serviceinsatser inom individ och familjeomsorgen (IFO) 

Serviceinsatser inom individ- och familjeomsorgen innebär insatser som medborgare 
tar del av utan ansökan och prövning. Diagrammet visar serviceinsatsernas andel i 
förhållande till alla insatser, både biståndsbedömda och utan ansökan. 
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SAMHÄLLE
19.Arbetslöshet 

20.Lämnat Jobbtorg för arbete eller studier 
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21.Skolnärvaro hos barn med insatser från skolsociala stödteamet

Skolsociala stödteamet ger insatser till skolbarn och deras familjer under tre månader. 
Barnets skolnärvaro mäts vid start och avslut. Diagrammet visar förändring i närvaro 
för barn som avslutat insatsen under månaden. När flera barn avslutat visas deras 
genomsnittliga förändring. Avsaknad av stapel innebär att ingen avslutat.  

22.Orosanmälningar

En anmälan där handläggning fortfarande pågår och beslut ännu inte fattats, redovisas 
som ”beslut väntar”.
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MEDARBETARE
23.Sjukfrånvaro 

Statistik för sjukfrånvaro har viss eftersläpning, varför siffrorna för tidigare redovisade 
månader kan komma att ändras. 

24.Sjukfrånvaro, lång och kort

Lång sjukfrånvaro har pågått längre än 59 dagar i följd.
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25.Heltidsanställningar

EKONOMI
26.Digitala ansökningar om försörjningsstöd

 

27.Kostnad per hemtjänsttimme
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Ackumulerad timkostnad, dvs. genomsnittlig under senaste 12 månader. 

28.Läkemedelsfördelare 
Än är inga läkemedelsfördelare i bruk hos patienterna. 

29.Placerade barn och ungdomar 

30.Placerade vuxna med missbruk 
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31.Personer med LSS-boende inom Strängnäs kommun 

Antal personer som har LSS-boende inom kommunen i förhållande till alla med LSS-
boende, i och utanför kommunen.  



           PROTOKOLLSUTDRAG

Socialnämnden 2021-05-26

1/2

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SN § 78 SN/2021:259 - 012

Delårsrapport för socialnämnden 2021

Beslut 

Socialnämnden beslutar att

1. godkänna delårsrapport 1, 2021 för socialnämnden, daterad 2021-05-19

2. tillskriva kommunstyrelsen om ett tillskott på 8,2 miljoner kronor för att 
täcka underskott p.g.a. kostnader för Covid-19

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och att detta blir 
nämndens beslut.  

Bakgrund
Enligt Strängnäs kommuns mål- och resultatstyrning ska nämnden vid två 
tillfällen under året följa upp verksamhetsmål och ekonomi. Delårsrapport 1 
omfattar perioden 1 januari till 30 april 2021 och redovisas med helårsprognos 
för 2021 avseende verksamhetsmål och ekonomi. 

Vid befarat underskott ska en åtgärdsplan presenteras. En åtgärdsplan ska 
redovisa hur och när ett negativt resultat ska återställas. Nämnden beslutar om 
vilka åtgärder som ska vidtas och rapporterar vidare till kommunstyrelsen. 
Återkoppling och avstämning av åtgärdernas effekt sker sedan till nämnden och 
kommunstyrelsen i samband med månadsrapporteringen tills nämnden har en 
budget i balans.

Beredning
Socialnämnden har för 2021 tio verksamhetsmål. Mål 8 om låg sjukfrånvaro 
bedöms inte kunna uppnås under året. Mål 2 om äldres deltagande i 
samhällslivet samt mål 4 om invånarnas möjlighet att hitta fram till nämndens 
tjänsteutbud bedöms delvis uppnås. Resterande sju mål bedöms vara uppnådda 
vid årets slut. 

Socialnämnden har för 2021 tilldelats en budgetram på 760,5 miljoner kronor. 
Utfallet per 2021-04-30 visar en negativ avvikelse mot budget med 0,9 miljoner 
kronor och en helårsprognos på minus 8,2 miljoner kronor, en avvikelse på 1,1 
procent i förhållande till helårsbudget. Det prognostiserade underskottet beror på 
kostnader relaterade till Covid-19. Nämndens samtliga covidrelaterade kostnader 
beräknas till 16,6 miljoner kronor för året. Hälften kan klaras inom befintlig 
budget och med ett tillskott på 8,2 miljoner kronor beräknas en nollprognos. 



           PROTOKOLLSUTDRAG

Socialnämnden 2021-05-26

2/2

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ekonomiska konsekvenser och finansiering för kommunen
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Övriga konsekvenser
Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppföljning
Beslutet följs upp inom ramen för den löpande ekonomiska uppföljningen.

Underlag
Delår 1 2021 Verksamhetsrapport Socialnämnden, daterad 2021-05-19.
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Beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att

1. godkänna delårsrapport 1:2021 för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden.

Yrkanden
Magnus Brandel (S) yrkar bifall till liggande förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och att detta blir miljö- 
och samhällsbyggnadsnämndens beslut.

Beskrivning av ärendet
Delårsrapporten redogör för verksamheten inom nämndens ansvarsområde 
under perioden 1 januari - 30 april 2021, samt ger en prognos på måluppfyllelsen 
vid helår. 

Måluppföljning och analys 
Ekonomiskt resultat för nämnden per den 30 april är en positiv avvikelse med 1 
miljon kronor. Helårsprognosen är att utfall blir enligt budget.

Nämnden har åtta egna mål som kopplar till kommunfullmäktiges övergripande 
mål utifrån fyra perspektiv. Perspektiven är: invånare, samhälle, medarbetare 
samt ekonomi. Grad av måluppfyllelse indikeras på tre möjliga nivåer: helt 

uppfyllt  , delvis uppfyllt  , eller ej uppfyllt . 

Sex av nämndens mål bedöms som helt uppfyllda vid helår. Orsaken till att två 
mål bedöms delvis uppfyllda handlar främst om tillsyn inom olika områden. Även 
en osäkerhet om det blir möjligt att genomföra fysiska möten efter sommaren 
väger in i målbedömningen. För tillsynen har personalresurser prioriterats om, 
vilket har resulterat i att all planerad tillsyn inte har hunnits med inom samtliga 
myndighetsområden. Anledning till omprioritering är till viss del det utökade 
tillsynsansvaret i och med pandemirekstriktioner. Även viss sjukfrånvaro, ökat 
ärendeinflöde och byte av ärendehanteringssystem spelar in. 
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Inledning 

 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för:

Uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet, överinseendet över 
byggnadsverksamheten enligt PBL (plan- och bygglagen), samt 
mätningskungörelsen och förordningar beslutade med stöd av dessa lagar.

Uppgifter inom miljö-, hälsoskydds- och naturvårds-, livsmedels- samt 
smittskyddsområdet.

Tillsyn och tillståndsfrågor utifrån alkohollagen samt lagen om tobak och liknande 
produkter.

Tillsyn enligt lagen om handel av vissa receptfria läkemedel.

Ansvar för kommunens befolkningsprognoser.

Ansvar för kommunens översiktsplan.

Samordning av företagsservice för nämndens myndighetsutövning.

Genom att arbeta med frågor som bygglov, översikts- och detaljplaner, miljö- och 
hälsoskydd, livsmedelsinspektion, alkoholtillstånd, geografisk information på ett 
rättssäkert och förtroendeingivande sätt bidrar nämnden till att skapa möjligheter för en 
långsiktigt hållbar samhällsutveckling. En pågående dialog, både med invånare och 
företagare, såväl som inom kommunkoncernen, är viktigt för nämndens verksamhet. Det 
är nämndens uppdrag att utforma arbetet så att det präglas av perspektiven social, 
miljömässig och ekonomisk hållbarhet, och att ett systematiskt arbetsmiljöarbete 
genomsyrar arbetet.

Enheter inom nämndens verksamhetsområde:

Om delårsrapport 1

Denna delårsrapport redogör för verksamheten inom miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde under perioden från den 1 januari till den 
30 april 2021, samt ger en prognos på måluppfyllelsen vid helår. Syftet med rapporten 
är att ge en sammanfattande, ej uttömmande, beskrivning av aktiviteter och resultat 
inom de olika målen.

Det är årets första verksamhetsrapport och följs av delårsrapport 2 som sammanfattar 
januari till augusti. I höstens delårsrapport följs även internkontrollpunkterna upp. När 
året är slut görs en årsrapport som sammanfattar hela årets arbete.

Fotnoter redovisas i slutet av varje avsnitt.
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Sammanfattning av periodens viktigaste aktiviteter och resultat

Kommunikation och dialog

Inom flera av verksamheterna pågår en översyn av webbplatsens innehåll. Här finns 
planer att involvera medborgare i processen för att öka användarbarheten enligt en 
metod som kallas tjänstedesign1 . Nämnden använder även sociala medier, 
exempelvis genom att tipsa om hur man tvättar båtar säkert och vikten av att klippa 
häcken mot gatan. Löpande information utifrån coronarelaterade restriktioner har 
också gjorts.

Samtliga enheter deltar i utbildning i klarspråk2; språkvård som utgår från att ha ett 
myndighetsspråk anpassat för mottagaren.

Nämnden samverkar med övriga delar av förvaltningen genom deltagande i en 
mängd nätverk, såväl för informationsutbyte som samverkan, exempelvis operativa 
planeringsgruppen för verksamhetslokaler och arkivnätverk. Syftet är att ytterligare 
tydliggöra gemensam information och planering.

Verksamhetssystem och verktyg för ytterligare digitalisering

På grund av pandemirelaterade restriktioner är digitala samråd numera standard. 
En utvärdering får avgöra om det även ska användas fortsättningsvis. Nämnden 
medverkar i ett projekt för att utveckla verktyg för dialog, såväl i digitala som 
analoga forum. För detta har horisontella medel utifrån Agenda 2030 beviljats3. 
Målet är att utveckla kommunikationskanaler för att nå fler målgrupper.

Verksamhetssystem för miljö- och byggenheterna är på plats. Nu pågår arbetet för 
att justera in det i verksamheten. Verksamhetssystemet möjliggör ytterligare 
digitalisering och är en viktig del i vår strävan att få en helt digital 
samhällsbyggnadsprocess.

Analys

Stora förändringar är ofta en utmaning för verksamheten, men också en möjlighet till 
utveckling. Inom nämndens område görs investeringar i tid och pengar för att skapa 
långsiktiga lösningar som ska underlätta för invånare och företagare att ta del av 
information, och ha dialog med kommunen. Att byta ärendehanteringssystem är ofta 
en tidskrävande, och ibland tålamodsprövande, process. Det är också ett arbete som 
medför att man kan utvärdera och förbättra befintliga processer. Liknande ansats syns 
i kommunikationsarbetet där utbildning i tydligt skrivande och översyn av information 
på webbplatsen görs.

Slutsats

Nämnden arbetar med att hålla information uppdaterad i olika kanaler, anpassat 
beroende på målgrupp. Nämnden lägger också fokus på långsiktigt arbete för att 
utveckla nya verktyg och forum, ett arbete där invånare och företagare involveras. I och 
med detta bedöms målet som helt uppfyllt vid årsskiftet.
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Tillsyn, inspektion och handläggningstider

Trängseltillsynen har under första delen av året tagit mycket tid i anspråk på 
bekostnad av livsmedelstillsynen och hälsoskydd. Att svara på frågor från invånare 
och verksamhetsutövare, och utforma information på webb och i utskick har 
prioriterats. Att hålla sig uppdaterad kring vad som gäller och att delta i 
samverkansmöten av olika slag har också varit prioriterat. 
Vidare har handläggare inom på livsmedelskontrollen vikt en del av sin tid för att 
trimma in det nya ärendehanteringssystemet. Något fler ärenden, varav några 
komplicerade, noteras också. Detta har sammanfattningsvis medfört att 
livsmedelskontrollen ligger lite efter gentemot kontrollplan. Det finns dock god 
förhoppning om att komma ikapp under året.

Arbetet med tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel har 
påbörjats, men är till stor del nedprioriterat på grund av sjukskrivningar och högt 
ärendeinflöde. Även yttre och inre tillsyn enligt tillsynsplan för alkohollagen (folköl 
och serveringstillstånd) är försenad på grund av sjukskrivningar och högt 
ärendeinflöde. Det finns risk att allt planerat arbete inte hinner slutföras under året.

Handläggningstider för miljö- och hälsoskyddsärenden klaras inom de sex veckor 
som lagen förskriver. Även för bygglov hålls tidsfristerna generellt med god 
marginal, ökad ärendeinströmning och nytt verksamhetssystem till trots. 
Handläggningstider för bygglov och bygganmälan på delegation är i genomsnitt 16 
respektive 10 dagar. Den genomsnittliga handläggningstiden kommer troligen att 
gå upp under en begränsad tid då det nya ärendehanteringssystemet justeras in i 
verksamheten, för att förhoppningsvis sjunka igen. Handläggningstiden mäts från 
den dag då ärendet är komplett till dess att beslut tas i ärendet. Ibland behöver 
kompletteringar göras, vilket förlänger den totala processen för såväl sökande som 
handläggare. Det är därför viktigt att det finns tydlig information som stöd när 
ansökan görs.

Målet är att inspektionsrapporter ska skickas inom 14 dagar efter besöket. Vid 
stickprovskontroll under perioden gjordes det i 95 procent av fallen.

Handläggningstid för anmälan om registrering av livsmedelsanläggning ska inte 
överstiga 14 dagar, det har uppnåtts i alla förutom ett fall i år.

Analys

Nämnden har ett brett ansvarsområde som kräver specialexpertis för respektive 
myndighetsområde. Aktuellt NKI-resultat4 visar glädjande resultat där företagare 
upplever en god service. 

Pandemins effekter syns i verksamheterna, bland annat ett stort antal bygglov för 
mindre åtgärder (exempelvis sommarprojekt såsom plank, altaner och inglasade 
uterum). Även det utökade ansvaret för trängseltillsyn kan koppas till 
Coronapandemin. Att annan tillsyn har nödgats prioriteras ner är ett observandum att 
följa under året. Det är en styrka att handläggare har kunskap om flera områden när 
förändrade förutsättningar kräver omflyttning av personalresurser.
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Tillsyn

Tillsyn på rökfria skolgårdar pågår, men kommer att behöva pausas under en period 
på grund av vakanser, samt för att prioritera livsmedelskontrollen. Prognosen är att 
all tillsyn kommer att utföras under året med hjälp av externa konsulter.

Tillsyn för hälsoskydd på skolor, förskolor, bassängbad samt stickande och 
skärande verksamheter har pågått enligt plan. Däremot behöver 
hälsoskyddstilsynen prioriteras ner en tid framöver på grund av vakanser samt för 
att stärka upp livsmedelskontrollen.

Livsmedelskontroll på skolor, förskolor och äldreboenden har planerats så att 
förskolor och skolor har prioriterats under årets första halvår. Äldreboenden har 
planlagts senare på året. Detta till följd av osäkerhet kring eventuella restriktioner 
på de sistnämnda. Tillsynen pågår enligt plan.

Analys

Nämndens samarbetar med andra delar av kommunorganisationen för att skapa en 
hållbar och proaktiv planering som matchar framtiden behov av välfärdstjänster.

Tillsynen har fått anpassas utifrån rådande läge, och prognostiseras kunna genomföras 
till viss del under året, beroende på pandemirestriktioner.

Slutsats

Under perioden har nämnden verkat för att utveckla och bibehålla goda välfärdstjänster 
ur både lång och kort tidshorisont. Målet bedöms vara helt uppfyllt vid årsskiftet.

Fotnoter i avsnittet
1 Tjänstedesign är en metod som utgår ifrån användarens behov och perspektiv när en tjänst 
eller process utvecklas. www.innovationsguiden.se (2021-05-09)
1 Klarspråk innebär att myndighetstexter ska skrivas på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. 
www.isof.se/sprak/klarsprak.html (2021-05-09)
1 Genom kommunens horisontella satsning på Agenda 2030 kan ekonomiska medel sökas för 
kontorsöverskridande projekt som främjar hållbarhet. Totalt delas tio miljoner kronor under 
tre år. 
4 Nöjd kund index (NKI) är SKR:s servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. 
Index mellan 0 - 100. Resultat över 70 räknas som högt. 
skr.se/skr/tjanster/oppnajamforelser/foretagsklimat (2021-05-09)
5 Befolkningsprognos (befolkningsframskrivning) är en beräkning av hur stor befolkningen 
kommer att bli i framtiden. www.scb.se (2021-05-09)
6 Trygghetsboende är en boendeform som inte kräver biståndsbeslut, utan vänder sig till en 
målgrupp som är 70 år eller äldre och vill ha mer trygghet och social samvaro än vad de kan få i 
sitt nuvarande hem. seniorval.se/bra-att-veta/trygghetsboende (2021-05-09)
7 Servicebostäder är en boendeform med särskild service enligt LSS Varje boende ska kunna 
erbjudas stöd dygnet runt i den egna lägenheten. www.boverket.se/sv/samhallsplanering 
(2021-05-11)
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Sammanfattning av periodens viktigaste aktiviteter och resultat

Hållbart samhällsbyggande 

Kommunen har en god planberedskap, med cirka 4000 byggrätter inom 
detaljplanerat område, planerat med utgångspunkt i Översiktsplan 2014. Per den 30 
april var 14 stycken detaljplaner i planeringsfas granskning/samråd.

Bostadsstatistik: 1 januari – 30 april 2021

Antal bostäder med beviljat bygglov 134

Antal bostäder med startbesked 150

Antal bostäder med slutbesked 46

Arbete i urval:8

o Norra Staden: Området ligger nordväst om Strängnäs stadskärna och utvecklas 
i olika etapper. Projektets övergripande mål är att skapa planmässiga 
förutsättningar för en ny stadsdelskärna. Detaljplanearbetet ska möjliggöra ett 
område med tät stadsbebyggelse bestående av bostäder, verksamheter och 
servicefunktioner samt nya allmänna platser och gator. Nu har samråd precis 
avslutats för etapp 3 söder, ”Eldsundsviken, och synpunkter sammanställs.

o Larslunda: Området ska utveckla ett sport- och fritidscenterområde som ligger 
strax söder om Strängnäs stadskärna. Den nya detaljplanen kommer att skapa 
ytterligare byggrätter för simhall och arena samt andra byggnader kopplade till 
idrotts- och besöksverksamhet. I nuläget pågår undersökningar och underlag för 
en samrådshandling. Samrådet kommer att hållas under första kvartalen 2022, 
och planen beräknas kunna antas före utgången av 2022.

o Malmby flygfält: Området ligger mellan Strängnäs och Mariefred. Detaljplanens 
syfte är att möjliggöra för ett event- och expoområde samt en större 
solcellsanläggning inom fastigheten Pålstorp 4:1. Syftet är även att bibehålla en 
öppen karaktär och skydda landskapsbilden. Just nu tas ett planförslag fram för 
att sedan komma ut på samråd under första kvartalet 2022. Planen beräknas 
kunna antas under tredje kvartalet 2022.

o Läggesta stationsområde: Planen syftar till att möjliggöra för service, handel, 
kontor, resecentrum och drivmedelsstation. Planarbetet är i uppstartsfas. 

Samsyn mellan olika funktioner i ett tidigt skede är viktigt, och ett effektivt sätt att 
arbeta. Flera av kontorets enheter deltar på ett tidigt stadium i detaljplanearbetet, 
för att belysa social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. I detaljplanearbetet 
används en dokumentmall som synliggör påverkan utifrån de globala målen. Även 
samverkan med andra externa och interna parter är avgörande för ett hållbart 
samhällsbyggande.

Ambition om saminspektioner, där medarbetare från olika funktioner lär av 
varandra i vardagen har pausats på grund av pandemirestriktioner, men planeras 
att upptas så snart som det är möjligt.
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Nämnden har genom kontorets medarbetare tagit fram ett yttrande på remissen 
Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78). 
Kommunstyrelsen har antagit yttrandet, och det är inskickat till regeringen.

Infrastruktur och översiktsplanearbete

Revidering av översiktsplan pågår. Under perioden har inriktningsbeslut om 
fortsatt arbete tagits. För att möta lagkrav kommer slutprodukten att bli digital, 
men med möjlighet att framställa den i analog form. Ambitionen är att den nya 
översiktsplanen presenteras för kommunfullmäktige för antagande under 2023.

Revidering av Trafikplan för Strängnäs stad pågår. Förslag på handling att sända ut 
på remiss kommer att presenteras för nämnden i maj, med föreslagen remisstid i 
början av hösten.

Arbete med parkeringsnorm för Strängnäs stad pågår och kommer att hanteras 
under senare delen av året.

Strängnäs kommun för dialog med regionen och trafikverket rörande 
länstransportplanen. Den hanterar den övergripande planen för den regionala 
infrastrukturen i Sörmland. Samråd planeras till hösten.

Diskussioner rörande Centruminfarten (första infarten) till Strängnäs pågår med 
Trafikverket som del av länstransportplanen. Länstransportplanen kommer att 
sändas ut på remiss till samtliga kommuner i regionen. Detta kommer att ske  under 
hösten.

Nämnden beslutade i april om en revidering av nuvarande handelspolicy med 
utgångspunkt i nya marknadsanalysen. Samråd planeras att hållas i slutet av året.

Ett förarbete pågår med Trafikverket inför framtagande av vägplan för 
vägsträckningen 223, från Läggesta till Mariefred. 

Analys

Utveckling av nya områden i kommunen pågår, men även arbete med att utveckla 
befintliga platser. Att olika specialistkompetenser inkluderas på tidigt stadium i 
planarbetet borgar för välgrundade beslut, och ökar möjligheterna att samtliga 
hållbarhetsaspekter fångas upp.

Det finns en god beredskap för framtida byggande, och arbetet med att skapa en 
uppdaterad översiktsplan, handelspolicy och andra vägvisande dokument möjliggör en 
långsiktig utveckling. Även befolkningsprognosen är en förutsättning för detta arbete, 
såväl inom nämndens områden som i övriga delar av kommunkoncernen.

Slutsats

Nämnden genomför aktiviteter som möjliggör ett hållbart samhällsbyggande med lång 
tidshorisont, där ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet beaktas. Det finns också 
en planreserv som säkrar framtida utveckling av kommunen, i enlighet med 
översiktsplanen. I och med detta bedöms målet som helt uppfyllt vid årsskiftet.
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Analys

Ett högt NKI-index för miljö- och hälsoskydd indikerar att verksamhetsutövare och 
invånare är mycket nöjda med det sätt tillsynen utförs. Även ytterligare tillitsfrämjande 
aktiviteter utförs, vilket är främjande för en långsiktig god dialog. Dock prognostiseras 
att nämnden inte kommer att hinna med all planerad tillsyn under året. Orsaken är i 
huvudsak att personalresurser i viss utsträckning har omfördelats till andra aktiviteter, 
men även ett ökat ärendeinflöde inom vissa områden.

Slutsats

Nämndens metod för tillsyn uppskattas, men med risk för att all planerad tillsyn inte 
hinns med bedöms målet bli delvis uppfyllt vid årets slut.

Fotnoter i avsnittet

8 Samtliga pågående projekt kan följas på kommunens webbplats: strangnas.se/bygga-bo-och-
miljo/pagaende-projekt

9 Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är ett bidrag som ska stimulera kommuners och 
ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. naturvardsverket.se/Stod-i-
miljoarbetet/Bidrag/Lokala-naturvardssatsningen (2021-05-09) 

10 4M, fyra Mälarstäder (4M) är ett samarbete mellan kommunerna Enköping, Eskilstuna, 
Strängnäs och Västerås för att stärka de fyra kommunerna och bidra till gemensam syn på 
långsiktiga utvecklingsfrågor.
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Sammanfattning av periodens viktigaste aktiviteter och resultat

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), sjukfrånvaro och trivsel

Den totala sjukfrånvaron inom nämndens område är 4,1 procent för perioden januari 
– mars i år. Andelen av den totala sjukfrånvaron som räknas som lång är 48,4 
procent. Det innebär att cirka hälften av frånvarotimmarna inom nämndens område 
är frånvaro som har pågått längre än 59 dagar. 

Motsvarande siffror för fjolårets tre första månader är: total sjukfrånvaro på 4,7 
procent (varav 3,4 procent var lång). Dock ska reservation göras för att det är ett 
relativt litet datamaterial (antal medarbetare och begränsad tidsperiod) vilket kan ge 
stora uttryck i statistiken även vid mindre förflyttningar. (Se bilaga 1 för diagram med 
vidare information). 

Samtliga enheter har veckovisa möten där medarbetare får uttrycka hur väl man 
håller med om på skala röd-gul-grön:

1. Jag har en rimlig arbetsbelastning och kontroll på min arbetssituation.

2. Jag känner mig engagerad i mitt uppdrag på samhällsbyggnadskontoret.

Målet är att 80 procent av medarbetarna ska uppleva att det stämmer bra (grönt). 
Ledningsgruppen sammanställer hela organisationens varje vecka. Vid en översikt 
observeras att målet för engagemang klaras varje vecka med något undantag. 
Däremot noteras att målet för en rimlig arbetsbelastning missas vid flertalet veckor, 
med noteringar mellan 60 - 75 procent. Dessa lägre resultat korresponderar med att 
ett nytt verksamhetssystem har introducerats, ett införande som inte varit helt 
oproblematiskt. Omprioriteringar eller förstärkning av externa resurser för att 
säkerställa och bibehålla en god arbetsmiljö kan bli aktuellt.

Fjolårets SAM-årshjul (årshjulet för det systematiska arbetsmiljöarbetet) har 
reviderats för ökad tydlighet (bilaga 2). I årets hjul finns färre obligatorier för 
samtliga, vilket syftar till att enheterna själva ska kunna avgöra vad som ska 
prioriteras utifrån var de har mest nytta av. Den fysiska respektive organisatoriska 
och sociala arbetsmiljön (OSA) har diskuterats och utvärderats löpande under 
perioden. Den digitala arbetsmiljön utvärderas i år gemensamt för alla enheter 
genom enkät.

De flesta medarbetarna arbetar på distans i någon omfattning. Det påverkar såväl 
medarbetarna på distans, som dem som behöver vara på plats för att utföra sitt 
uppdrag. Ergonomifrämjande tips vid distansarbete har flera gånger delats för att 
hålla frågan aktuell. Många upplever att arbetet går att utföra på distans, men 
rapporterar en trötthet av att inte få träffas.

Trivselaktiviteter har i stor utsträckning ofrivilligt pausats på grund av 
distansarbetet. Digitala fikastunder är viktiga forum för socialt utbyte för en del 
enheter.

Kontinuerliga avstämningar och kompetensutveckling
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Chefer har regelbundna enskilda avstämningar med sina medarbetare. Detta är ett 
viktigt forum både sett ur arbetsmiljö- och kompetensutvecklingsperspektiv.

Samtliga medarbetare som har haft medarbetarsamtal har en 
kompetensutvecklingsplan. Den skapas vid medarbetarsamtalet, och är ett riktmärke 
för året. (Med medarbetare som är nyanställda och därför inte har hunnit få en plan 
ännu diskuteras utveckling utifrån uppdraget som de rekryterades till.)

På såväl individuell som organisationsnivå uppmuntras (digitala) studiebesök, och 
att delta på webinarier som erbjuds bland annat av Sveriges kommuner och regioner 
(SKR), Boverket, Lantmäteriet och andra organisationer. Enheterna redovisar 
aktuella projekt på arbetsplatsträffarna, vilket också syftar till att dela kunskap, och 
inspirera till ökat samarbete mellan enheterna.

Kompetensförsörjning

En arbetsgrupp med medlemmar från alla enheter har skapats för att ta fram en 
kompetensförsörjningsplan. Gruppen utgår från den kommunövergripande strategin 
och nationellt material från SKR, men syftar till att belysa de aktiviteter som är 
viktigast just för nämndens område. Planen kommer att ingå i nästa års kontorsplan 
för att göra uppföljningen tydlig och effektiv.

För perioden januari – mars har totalt fyra personer slutat sin anställning inom 
nämndens område. Två av dessa började en ny anställning i kommunen, de andra två 
med slutade av andra skäl. Rekryteringsunderlaget bedöms som gott. Vakansläget är 
alltid en ögonblicksbild, men per den 31 mars fanns två vakanser inom nämndens 
område. Dessa hanteras på olika sätt, bland annat genom konsultlösningar och 
omprioriteringar av arbetsuppgifter.

Analys

Att målet om att ha en upplevd rimlig arbetsbelastning inte klarats varje vecka är en 
tydlig varningsflagga på gruppnivå. Upplevelsen att arbetsbelastningen inte alltid är 
rimlig är förhoppningsvis ett uttryck för den tillfälliga och speciella situation som 
uppstår vid ett verksamhetssystemsbyte samtidigt som inströmningen av ärenden ökar. 
Det är högt prioriterat att upplevelsen av att ha en rimlig arbetsbelastning förbättras. 
På individnivå följs medarbetarnas mående vid kontinuerliga avstämningar.

Även om en relativt låg sjukfrånvaro rapporteras, får frånvaron ändå stora avtryck i 
verksamheten. Många av medarbetarna har en specialkompetens och vid en frånvaro 
behöver verksamheten finna på lösningar för att hantera det. 

Rapporteringsperioden innehåller många aktiviteter som är förutsättningar för vidare 
arbete resten av året. Dessa pågår i huvudsak enligt tidsplan, vilket är viktigt för att även 
andra, planerade aktiviteter, ska hinnas med under året.

Slutsats

Målet bedöms vara helt uppfyllt vid årsskiftet då systematiskt arbetsmiljöarbete 
bedrivs, medarbetare upplever engagemang och den ansträngda arbetsbelastningen 
bedöms som tillfällig. Rekryteringsläget bedöms som gott. 
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Digitaliseringsgruppen med representanter från samtliga enheter spelar en viktig 
roll som forum för erfarenhetsutbyte. På förvaltningsövergripande nivå finns 
nämnden representerad i det taktiska rådet som syftar till att främja 
kontorsövergripande utbyte.

Varje vecka träffas respektive enhet vid sin digitala målstyrningstavla, för att följa 
trender och utveckling.

Omvärldsspaning fortgår och uppmuntras. Ämnena varierar från övergripande 
digitalisering till specifika modeller för exempelvis digitalisering av detaljplaner. Att 
de sker digitalt sparar både tids- och transportresurser.

Digitalisering

Såväl bygg- och miljöenheterna arbetar i sitt nya verksamhetssystem sedan ett par 
veckor efter ett något försenat införande. Detta medför att resurser behöver läggas 
på justeringar och dialog med leverantör.

Detaljplaner som påbörjas efter 31 december 2021 ska vara digitala, enligt 
Boverkets direktiv. En arbetsgrupp skapar rutiner och förutsättningar för detta. 
Arbetet är i uppstartsfas, och omvärldsspaning pågår.

Analys

Nämnden redovisar ett positivt resultat för perioden, men enligt budget för hela året. 
Coronapandemins påverkan gör sig påmind, såväl i direkta som indirekta effekter.

Digitaliseringsarbetet består i betydande del av innovation. En organisationskultur som 
är positiv till denna utveckling är avgörande för att kunna ta tillvara de nya 
möjligheterna. Det är därför av vikt att främja medarbetarnas digital mognad, såväl som 
de tekniska utvecklingarna. Forum för samverkan och erfarenhetsutbyte, såväl inom 
nämndens område, som med externa parter är en nyckel för att inte uppfinna hjulet på 
nytt.

Slutsats

En förmåga att omprioritera för att på bästa sätt nyttja resurser (såväl ekonomiska som 
personella) är en nyckel för måluppfyllelsen. Inom nämndens område uppmuntras nya 
idéer som leder till smarta och hållbara lösningar. Digitalisering är ett självklart 
möjliggörande verktyg, men i centrum står medarbetarnas expertis och förmåga att 
utveckla nya lösningar i såväl stora projekt som i vardagen. Givet detta bedöms målet 
vara helt uppfyllt vid årsskiftet.

Fotnot i avsnittet 
11 Förvaltningsmodellen är den modell som används i hela organisationen för förvaltning av IT-
baserade system, med syfte att organisera och bedriva systemförvaltningsverksamhet på ett sätt 
som ger en god balans mellan verksamhetens krav och IT-systemens möjligheter.
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Ekonomisk analys

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar per 30 april en positiv avvikelse med 1 
miljon kronor. Av nämndens sju verksamheter, med nämnden inräknat, redovisar fem 
verksamheter överskott, och två verksamheter redovisar underskott.

Helårsprognosen är att utfallet blir enligt budget. Intäkterna prognostiseras bli lägre än 
budget utifrån beslutade lättnader gällande tillsynsavgifter för livsmedelsföretag, samt 
för tillsyns- och tillståndsavgifter för serveringstillstånd12. Intäktsbortfallet på cirka 1,25 
miljoner kronor finansieras i första hand med medel inom nämndens ram. I andra hand 
finansieras bortfallet med öronmärkta medel i det egna kapitalet för ökat 
bostadsbyggande. Detta gör att helårsprognosen är ett resultat i enlighet med budget.

Sammanfattande kommentarer till resultat och årsprognos per 
verksamhetsområde 

Nämnden redovisar för perioden resultat i enlighet med budget.   Helårsprognosen 
är också i enlighet med budget. 
Administrativa enheten redovisar en positiv avvikelse för perioden med 
0,2 miljoner kronor. Enheten hanterar budgeten för kontorets gemensamma 
kompetensförsörjning, som hitintills inte har använts.    Helårsprognosen är ett 
resultat i enlighet med budget.
Strategienheten redovisar för perioden ett överskott om 0,4 miljoner kronor. 
Avvikelsen beror att medel avsatta för revidering av översiktsplan, och trafikplan 
Strängnäs stad ännu inte använts fullt ut. Målsättningen är att medlen ska användas 
under året, och helårsprognosen är ett resultat i enlighet med budget.
GIS-enheten redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,8 
miljoner kronor. Det beror på högre intäkter och personalvakanser. Helårprognosen 
är ett resultat i enlighet med budget. 
Byggenheten redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 
0,3 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader än beräknat, 

Driftredovisning 
Utfall Jan - Apr 2021 Helår 2021

Miljö- och 
Samhällsbyggnadsnämnden, 
tkr

Utfall  
(U)

Budget
(B)

Avvikelse
(B-U)

Årsprognos
(P)

Årsbudget
(Å)

Avvikelse
(Å-P)

Miljö- o samhällsbyggn.nämnden -477 -500 23 -1 500 -1 500 0
Administrativa enheten -1 156 -1 324 168 -4 082 -4 082 0
Strategienhet -2 885 -3 275 390 -8 782 -8 782 0
GIS-enheten -619 -1 447 829 -4 273 -4 273 0
Byggenhet -318 -612 294 -1 819 -1 819 0
Planenhet -501 -407 -94 -1 313 -1 313 0
Miljöenhet -2 438 -1 830 -608 -5 219 -5 219 0
Summa driftredovisning -8 393 -9 396 1 002 -26 988 -26 988 0
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samtidigt som intäkterna ligger enligt budget. Helårsprognosen visar ett resultat i 
enlighet med budget. 
Planenheten redovisar för perioden en negativ avvikelse mot budget med 
0,1 miljoner kronor. Avvikelsen beror högre på konsultkostnader än budgeterat.
Helårsprognosen visar ett resultat i enlighet med budget. 
Miljöenheten redovisar för perioden en negativ avvikelse med 0,6 miljoner kronor. 
Intäkterna prognostiseras bli lägre än budget utifrån beslutade lättnader gällande 
tillsynsavgifter för livsmedelsföretag, samt för tillsyns- och tillståndsavgifter för 
serveringstillstånd. Intäktsbortfallet prognostiserar till cirka 1,25 miljoner kronor. I 
första hand kommer detta att finansieras med medel inom nämndens ram. I andra 
hand finansieras bortfallet med öronmärkta medel i det egna kapitalet för ökat 
bostadsbyggande. Detta gör att helårsprognosen är ett resultat i enlighet med budget. 

Konsekvenser utifrån Coronapandemin

Coronapandemins påverkan är mångfacetterad, med såväl direkt som indirekt påverkan.
Nedan följer ett urval av områden som påverkats:

Ytterligare arbetsuppgifter har tillkommit inom nämndens verksamhetsområde, 
och vissa uppdrag har varit svårare att genomföra enligt plan.
Uppdraget och möjligheten för livsmedelsinspektion har förändrats, bland annat 
genom den nya lagstiftningen om smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Ett 
riktat statsbidrag för detta har erhållits. Även förutsättningarna för annan 
inspektion inom miljöområdet har förändrats, vilket har krävt extra 
personalresurser, och omprioriteringar. 
Medarbetare har behövt ställa om i och med rekommenderat distansarbete, vilket 
med viss tid och anpassning fungerat bra för de allra flesta. Dock drabbas den 
sociala arbetsmiljön, då det är svårt att genomföra trivselaktiviteter. 
Digitala möten har blivit ett naturligt sätt att mötas, vilket har sparat resurser i 
form av färre resor och effektivare möten. 
Kompetensförsörjningsaktiviteter har ställts om och sker nu helt digitalt. 
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                          SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                 

Strängnäs Kommunföretag AB Sammanträdesdatum

2021-06-01 
1/8

Innehållsförteckning

§ Ärende
109 Sammanträdets öppnande
110 Val av justerare
111 Godkännande av dagordning
112 Information: Projekt Calor, om vilken 

anbudsgivare kommunen går vidare med
SKFAB/2020:32-0061

113 Övrigt
114 Sammanträdets avslutande

Plats och tid Microsoft Teams kl. 13:00-15:05 med ajournering 
14:28-14:33.

Paragrafer §§ 109-114.

Beslutande Se deltagarlista.
Övriga deltagande Se deltagarlista.

Utses att justera Maria Nerby

Justeringens plats och tid Digital justering 2021-06-03.

Underskrifter Sekreterare Tobias Rundström 

Ordförande Jacob Högfeldt

Justerande

          

Maria Nerby
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Strängnäs Kommunföretag AB Sammanträdesdatum

2021-06-01 
2/8

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Deltagarlista

Beslutande Notering 
Jacob Högfeldt, ordförande
Maria Nerby, vice ordförande
Monica Lindell Rylén §§ 109-112
Charlotte Halvarsson Kindmark
Kjell Hasslert §§ 109-112

Övriga
1. Tobias Rundström, kommunsekreterare Strängnäs kommun
2. Lars Ekström, VD Strängnäs kommunföretag AB
3. Per Malmquist, ekonomichef Strängnäs kommun
4. Kjell Oretorp, lekmannarevisor
5. Leif Hård (S), adjungerad representant
6. Roger Steen (C), adjungerad representant
7. Björn Karlsson (SD), adjungerad representant
8. Göran Flygt, KPMG
9. Olle Sörberg, KMPG
10. Mattias Nilsson, KPMG
11. Lars Sandberg, Skarp Advokatbyrå
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Strängnäs Kommunföretag AB Sammanträdesdatum
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SKFAB § 109

Sammanträdets öppnande 

Sammanträdet öppnas av ordföranden Jacob Högfeldt.
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Strängnäs Kommunföretag AB Sammanträdesdatum
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SKFAB § 110

Val av justerare

Beslut

Strängnäs kommunföretag ABs styrelse beslutar att

1. välja Maria Nerby till att justera protokollet. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SKFAB § 111

Godkännande av dagordningen 

Beslut

Strängnäs kommunföretag ABs styrelse beslutar att godkänna dagordningen.
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SKFAB § 112 Dnr SKFAB/2020:32-006

Information: Projekt Calor, om vilken anbudsgivare 
kommunen går vidare med

Styrelsen i Strängnäs kommunföretag AB informeras om samt diskuterar, 
tillsammans med adjungerade representanterna, de olika slutbuden från respektive 
anbudsgivare som finns i projekt Calor samt vilket av förslagen som bör gå vidare 
till nästa steg i processen.  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SKFAB § 113

Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlas.
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SKFAB § 114

Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.





 

Överförmyndarnämnden Eskilstuna 
Strängnäs 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum   

2021-05-19 

Sida 
 
1(9) 

 
 

Utses att justera 
 

Anne-Cathrine Kaup (SD) 
 

Justeringens plats 
och tid Fredagen den 21 maj, Värjan, Eskilstuna Paragrafer §§26-28, 30-31 
 
Underskrifter ........................................................................................... 
Sekreterare Therese Wengland 
 
 ........................................................................................... 
Ordförande Gunilla Ternert (M) 
 
 ........................................................................................... 
Justerande 
 

Anne-Cathrine Kaup (SD) 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och 
sammanträdesdatum Överförmyndarnämndens Sammanträde 2021-05-19   

Anslaget sätts upp 2021-05-21 Anslaget tas ner 2021-06-11 

Förvaringsplats för 
protokollet Socialförvaltningen, Ledning och administration 

Underskrift ...........................................................................................  
   
  Utdragsbestyrkande 
   
   

 

 
Plats och tid Magistern Strängnäs Klockan  13:00-14.30 
 
Beslutande Gunilla Ternert (M) 
 Maj-Britt Magnusson (S), vice ordförande 
 Malin Kruhsberg (C), tjänstgörande ersättare 
 Bengt Karlsson (M) 
 Anne-Cathrine Kaup (SD) 
 
Övriga närvarande Therese Wengland, nämndsekreterare  

Hanna Sipovic, enhetschef   
Anita Patros, handläggare, §2 
Ida Thörnqvist, handläggare, §2 
Erik Wallenberg, §§ 3, 5-6 
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Inledning 

Deltar på plats på Kommunhuset Strängnäs gör:  
 
Gunilla Ternert (M), ordförande  
Maj-Britt Magnusson (S), vice ordförande 
Malin Kruhsberg (C), tjänstgörande ersättare  
Anne-Cathrine Kaup (SD) 
Bengt Karlsson (M) 
Hanna Sipovic, enhetschef 
Therese Wengland, nämndsekreterare  
 
Deltar digitalt via Teams gör: 
Ulf Norström (V) 
Leif Andersson (S) 
Erik Wallenberg (L) 
Anita Patros, handläggare 
Ida Thörnqvist, handläggare 
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§ 26 
Protokolljustering 
Anne-Cathrine Kaup (SD) utses att justera protokollet  
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ÖFNES/2021:14 
 

§ 27 
Sekretessärenden som beslutas av nämnd i maj 
2021 
 
Beslut i följande ärenden protokollförs i separat B-protokoll:  
 
Ärende 2 (S1-S45) 
Sekretessärenden som beslutas av nämnd i maj 2021 
 
S01.Vitesföreläggande, ej inkommen sluträkning 2021, akt 6163 
 
S02.Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning 2020, akt 5137 
 
S03.Vitesförläggande för ej inkommen årsräkning 2020, akt 5021 
 
S04.Vitesförläggande för ej inkommen årsräkning 2020, akt 5865 
 
S05.Vitesförläggande för ej inkommen årsräkning 2020, akt 6253 
 
S06.Vitesföreläggande, ej inkommen årsräkning 2020 samt utdömande av vite, 
akt 1567 
 
S07.Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning samt ansökan om utdömande 
av vite, akt 6160 
 
S08.Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning samt ansökan om utdömande 
av vite, akt 6846 
 
S09.Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning samt ansökan om utdömande 
av vite, akt 6852 
 
S10.Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning samt ansökan om utdömande 
av vite, akt 6163 
 
S11.Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning samt ansökan om utdömande 
av vite, akt 6589 
 
S12.Vitesföreläggande, ej inkommen årsräkning samt ansökan om utdömande av 
vite, akt 213 
 
S13.Vitesföreläggande, ej inkommen årsräkning 2020 samt ansökan om 
utdömande av vite, akt 6749 
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S14.Vitesföreläggande ej inkommen årsräkning 2020, akt 6327 
 
S15.Vitesföreläggande, ej inkommen årsräkning 2020 samt ansökan om 
utdömande av vite, akt 6788 
 
S16.Vitesföreläggande, ej inkommen årsräkning 2020, akt 7066 
 
S17. Vitesföreläggande, ej inkommen årsräkning år 2020, akt 6356 
 
S18. Vitesföreläggande enligt 16 kap, 13 § föräldrabalken, ej inkommen 
årsräkning 2020, akt  5747 
 
S19. Vitesförläggande för ej inkommen årsräkning samt ansökan om utdömande 
av vite, akt 5572 
 
S20. Vitesförläggande för ej inkommen årsräkning samt ansökan om utdömande 
av vite,  akt 6429 
 
S21.Vitesförläggande för ej inkommen årsräkning samt ansökan om utdömande 
av vite, akt 6671 
 
S22.Vitesförläggande för ej inkommen årsräkning samt ansökan om utdömande 
av vite, akt 3973 
 
S23.Vitesförläggande för ej inkommen årsräkning samt ansökan om utdömande 
av vite, akt 6027 
 
S24.Vitesförläggande för ej inkommen årsräkning samt ansökan om utdömande 
av vite, akt 4188 
 
S25. Vitesförläggande för ej inkommen årsräkning samt ansökan om utdömande 
av vite, akt 5169 
 
S26.Vitesföreläggande ej inkommen årsräkning 2020, akt 1663 
 
S27.Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning samt ansökan om utdömande 
av vite, akt 7232 
 
S28.Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning samt ansökan om utdömande 
av vite, akt 7232 
 
S29.Vitesföreläggande ej inkommen årsräkning 2020 akt 6787 
 
S30.Vitesföreläggande, ej inkommen årsräkning 2020, akt 6963 
 
S31.Vitesföreläggande ej inkommen årsräking 2020, akt 6538 
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S32.Vitesföreläggande ej inkommen årsräkning 2020, akt 6587 
 
S33.Vitesföreläggande ej inkommen årsräkning 2020, akt 6588 
 
S34.Vitesföreläggande, ej inkomen årsräkning 2020 samt utdömande av vite, akt 
124 
 
S35.Vitesförläggande för ej inkommen årsräkning samt ansökan om utdömande 
av vite, akt 5495 
 
S36.Vitesförläggande för ej inkommen årsräkning samt ansökan om utdömande 
av vite, akt 6373 
 
S37.Vitesförläggande för ej inkommen årsräkning samt ansökan om utdömande 
av vite, akt 6373 
 
S38.Vitesförläggande för ej inkommen årsräkning samt ansökan om utdömande 
av vite, akt 1041 
 
S39.Avslag anmälan om behov av god man, akt 7282 
 
S40.Avslag av anmälan om behov av förvaltare, akt 7165 
 
S41.Ärende om utdömande av förhöjt vite, sluträkning, akt 6349 
 
S42.Ansökan om utdömande av nytt förhöjt vite, akt 310 
 
S43.Ansökan om utdömande av förhöjt vite avseende sluträkning för perioden 
2020-01-01 – 2020-02-29, akt 222 
 
S44.Arvodesbeslut årsräkning 2020, Akt 539 
 
S45.Avskrivning anmälan om behov av god man, akt 7279 
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ÖFNES/2021:19 
 

§ 28 
Remiss från stadsbyggnadsnämnden- 
Kollektivtrafikplan Eskilstuna 
 

Beslut 
Nämnden godkänner yttrandet och överlämnar det till stadsbyggnadsnämnden. 
 

Ärendebeskrivning 
Överförmyndarnämnden har fått möjlighet att yttra sig över förslag till 
Kollektivtrafikplan Eskilstuna. Yttrandet ska ha inkommit till 
stadsbyggnadsförvaltningen senast den 22:a maj 2021. 
Kollektivtrafikplanen är en del i arbetet med kommunens övergripande 
arbete för att stärka kollektivtrafik i staden och kommunen. Planen, som 
består av en strategidel och en handlingsplan, har tidigare varit ute på 
remiss men har efter remiss arbetats om.  

Yttrande  
Överförmyndarnämnden anser att planen är väl genomarbetad och har tagit 
hänsyn till det sociala perspektivet. Nämnden har således inga ytterligare 
synpunkter att lämna.  
 
 
Beslutet skickas till:  
Planavdelningen, stadsbyggnadsförvaltningen 
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ÖFNES/2021:2 
 

§ 30 
Verksamhetsuppföljning till nämnden i maj 2021 
 
Enhetschef Hanna Sipovic redovisar nämndens styrkort för april 2021 samt 
redogör för nämndens ekonomiska utfall januari - april 2021. 
  



 

Överförmyndarnämnden Eskilstuna 
Strängnäs 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum   

2021-05-19 

Sida 
 
9(9) 

 
 

    

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 
 

   

 

 

ÖFNES/2021:1, ÖFNES/2021:17 
 

§ 31 
Rapporter och meddelanden 2021 
 
Beslut 

Rapporter och meddelanden till nämnden i maj 2021 läggs till handlingarna efter 
överförmyndarnämndens godkännande 

 

Muntliga rapporter 

 Enhetschef Hanna Sipovic ger nämnden en muntlig lägesrapport från 
kontoret. 

 

Skriftliga rapporter 
 Kommunstyrelsens beslut 2021-03-30 §47 -Jämställdhetsberedningens 

rapport för 2020 (ÖFNES/2021:1) 
 Missiv jämställdhetsberedningens rapport till kommunstyrelsen gällande 

2020(ÖFNES/2021:1) 
 Jämställdhetsberedningens rapport till kommunstyrelsen gällande 

2020(ÖFNES/2021:1) 
 Missiv - Granskning av intern kontroll i löne- och 

arvodeshanteringsprocessen (ÖFNES/2021:1) 
 Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll i löne- och 

arvodeshanteringsprocessen (ÖFNES/2021:1) 
 Bilaga 1 - Exempel på löneprocess och stöddokument (ÖFNES/2021:1) 
 Kommunstyrelsens beslut 2021-03-30 §79 - Beslut om kring vaccination 

covid-19 på arbetstid (ÖFNES/2021:17) 
________ 
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Energikontoret i Mälardalen, Tullgatan 8, 632 20 Eskilstuna, SWEDEN  

 info@energikontoret.se | www.energikontor.se 

 
Styrelsemöte Energikontoret i Mälardalen AB 556134-8698 
 
Dag:   12 maj 2021 
Plats:    digitalt via Microsoft Teams 
 
Närvarande ord. ledamot:  Torbjörn Claesson 
   Anna Jungmarker 

   Lars Andersson 
   Gunnar Ljungqvist 
   Arne Fältin 
   Boo Östberg, ersätter Kristina Birath 
   Lisa Ekberg, ersätter Strängnäs kommun 

Närvarande suppleanter  Catharina Fredriksson, anslöt vid §9 
   Stefan Björnmalm  
   Anneli Bengtsson 
    
Närvarande adjungerade  Katarina Gustafsson  
   Lina Salomonsson 
 
Övriga/personal:  Lina Yng (VD) 
   Helena Ek (sekreterare) 
 
 
 
 
§ 1 Upprop och val av ordförande för styrelsen samt justerare för mötet 
Torbjörn Claesson hälsade välkomna och förrättade upprop.  
Styrelsen beslutade utse Torbjörn Claesson till ordförande för styrelsen fram till nästa stämma.  
Kristina Birath utsågs till vice ordförande fram till nästa stämma.  
Till justerare för dagens möte valdes Anneli Bengtsson.  
 
§ 2  Föregående protokoll 
Protokoll från styrelsemöte 17 mars 2021 godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 3  Godkännande av dagordning 
Förslag till dagordning godkändes.  
 
§ 4 Arbetsinstruktion för styrelse och VD  
Arbetsinstruktion för styrelse godkändes och lades till handlingarna. 
Arbetsinstruktion för VD godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 5 Attest- och beslutsordning 
Attest- och beslutsordningen godkändes och lades till handlingarna. 
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Energikontoret i Mälardalen, Tullgatan 8, 632 20 Eskilstuna, SWEDEN  

 info@energikontoret.se | www.energikontor.se 

 
 
§ 6 Verksamhetsrapport  
VD presenterade projektportföljen och fortsatt utveckling pågår. Ägardialoger pågår löpande.  
 
§ 7 Ekonomi  
Ekonomisk uppföljning per 31 mars presenterades. Ekonomin är i balans enligt prognos. 
 
§ 8 Nyemission  
Styrelsen beslutar att 

 nya aktieägare ansluter sig till befintligt aktieägaravtal och tecknar serviceavtal med bolaget 
 nyemittera 90 aktier till Kungsörs kommun till teckningskurs 100 kronor per aktie 
 öka aktiekapitalet med 9 000 kronor.  
 att teckning sker genom kontant betalning  
 att nyemission sker utan företrädesrätt för befintliga ägare. 
 att nyemissionen är riktad till regioner och kommuner alt. offentligägt bolag i aktuell 

kommun inom det geografiska verksamhetsområdet. 
 att nya aktiers rättigheter och skyldigheter tillämpas från och med det räkenskapsår som 

beslut om tilldelning tas.  
 
Styrelsen uppdrar till VD att ombesörja nödvändiga handlingar och avtal.  
 
Vidare beslutar styrelsen att återigen erbjuda aktuella kommuner och regioner köp av aktier genom 
nyemittering, och uppdrar arbetet till VD och ordförande. 
 
§ 9 Personal 
VD informerade om personalsituationen. 
 
§ 10 Övriga frågor 
Digital signering av protokoll och dokument 
Styrelsen beslutar att framledes tillämpa digital signering med bank-id för protokoll och dokument 
rörande styrelsen. 
 
Datum, tid och plats för kommande styrelsemöten  
30 sept  1 okt, lunch till lunch, förslag på fysiskt/digitalt möte, om Covidsituationen tillåter. 
15 december, kl. 10:00  12.00 digitalt 
16 mars 2022, 10:00  12:00 digitalt 
11 maj 2022, 10:00 -12:00 i Eskilstuna/digitalt 
 
Årsstämma 2022:  
11 maj 2022, kl 09:00-10:00 i Eskilstuna/digitalt 
 
§ 10 Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet och tackade styrelsen, VD och personalen för väl utfört arbete.  
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Energikontoret i Mälardalen, Tullgatan 8, 632 20 Eskilstuna, SWEDEN  

 info@energikontoret.se | www.energikontor.se 

  
Eskilstuna  
2021-05-12 
 
 
____________________________ ____________________________ _________________________ 
Torbjörn Claesson           Anneli Bengtsson                      Helena Ek  
Ordförande             Justerare                      Sekreterare 
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Revisionsskrivelse 2021-06-17

För yttrande till: Barn- och utbildningsnämnden
För kännedom till: Kommunfullmäktige

Granskning av elever i behov av särskilt stöd

EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Strängnäs kommun granskat barn- och 
utbildningsnämndens arbete med elever i behov av särskilt stöd i den kommunala 
grundskolan. Den sammanfattande bedömningen är att barn- och utbildningsnämnden 
inte fullt ut har säkerställt en ändamålsenlig organisering och uppföljning avseende 
stödinsatser till elever. Elevernas måluppfyllelse ligger långt under rikssnittet, vilket 
kräver ett mycket strukturerat arbete för att uppnå förbättringar. Detta ser vi inte 
tillräckliga indikationer på från huvudmannens sida i denna granskning.
I intervjuer och av enkäten framgår att det finns en uppfattning att resursfördelningen 
inte i tillräcklig utsträckning anpassas efter enheternas förutsättningar och elevernas 
måluppfyllelse. Vi bedömer därför att det är av vikt att resursfördelningsmodellen och 
den socioekonomiska fördelningsnyckeln ses över. Granskningen visar att det finns 
rutiner och processer kopplat till särskilt stöd och elevhälsans arbete. Däremot framgår 
det att dessa är svåra att tillämpa i praktiken. Detta medför att det finns en risk för att 
arbetet inte sker likvärdigt mellan skolorna. 
Ytterligare en aspekt rörande likvärdighet är användning och utformning av 
åtgärdsprogram. Av granskningen framkommer att det finns indikationer på att detta 
sker på olika sätt och i olika omfattning. Detta menar vi ställer krav på en stärkt 
uppföljning från huvudmannen avseende åtgärdsprogram och särskilt stöd. Vidare 
bedömer vi att uppföljning av skolfrånvaro inte är tillräcklig. Bedömningen baseras på 
att det upplevs finnas svårigheter med frånvarouppföljning samt att det i nämndens 
interna kontroll framkommer att frånvaro inte rapporteras enligt upprättad rutin. 

Granskningen besvarar fem revisionsfrågor. I nedanstående tabell framgår 
huruvida revisionsfrågorna bedöms vara helt, delvis eller ej uppfyllda. 

Revisionsfråga Bedömning

Finns en ändamålsenlig organisation utifrån skollagens 
krav och i förhållande till de behov som finns?

Finns tillräckliga resurser allokerade till elever i behov av 
särskilt stöd?

Helt uppfyllt
Delvis uppfyllt
Ej uppfyllt

Comfact Signature Referensnummer: 1126149
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Sker uppföljning av åtgärderna och det särskilda stödet? 
Vad   visar dessa uppföljningar?

Sker uppföljning av insatser i förhållande till elevers läs- 
och   skrivförmåga?

Är uppföljning och åtgärder tillräckliga vid om-
fattande skolfrånvaro? 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi barn- och utbildningsnämnden att: 

 Utvärdera resursfördelningsmodellen (inklusive modellen och tilldelningen för 
tilläggsbelopp) med fokus på att säkerställa att samtliga enheter har tillräckliga 
resurser för att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. 

 Följa upp de stödbehov som finns på samtliga skolor, häri också hur många 
åtgärdsprogram som upprättas och om det svarar mot de behov som finns. 

 Vid behov revidera rutiner för elever i behov av särskilt stöd och därefter 
säkerställa att alla skolor arbetar enligt dessa och har förutsättningar att bedriva 
ett tillräckligt arbete.

 Säkerställa att det finns tydliga rutiner kring frånvarouppföljning, samt att 
frånvaro följs upp av nämnden. 

Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas, inklusive tidspla-
nering, med anledning av vad som framkommit i granskningen och de rekommen-
dationer som lämnas. Svar önskas senast 2021-09-17.

På uppdrag av Strängnäs kommuns revisorer

Kjell Oretorp Stefan Behrnetz
Ordförande kommunrevisionen Vice ordförande

Comfact Signature Referensnummer: 1126149



SIGNATURSIDA

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande
undertecknare:

NAMN: Kjell Gunnar Oretorp
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _07d4ab47dfd6a1babb66e48333326455c1
DATUM & TID: 2021-06-17 13:42:27 +02:00

NAMN: STEFAN BEHRNETZ
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0615a25082dc9c9d8dd6dae6b085620f75
DATUM & TID: 2021-06-17 14:36:38 +02:00

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2021-06-17 14:36:48 +02:00
Ref: 1126149
www.comfact.se

Validera dokumentet | Användarvillkor

Sida 1/1Comfact Signature Referensnummer: 1126149

https://www.comfact.com/signingwebsite/validate?language=sv-SE
https://www.comfact.com/signingwebsite/home/termsofuse?language=sv-SE


 Granskningsrapport 2021 
 Genomförd på uppdrag av revisorerna 
 Juni 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 

Strängnäs kommun 
Granskning av arbetet med elever i behov 
av särskilt stöd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1 

Innehåll 

Sammanfattning .................................................................................................................. 2 

1. Inledning ..................................................................................................................... 3 

 Bakgrund ................................................................................................................. 3 
 Syfte och revisionsfrågor ......................................................................................... 3 
 Genomförande och avgränsning ............................................................................. 3 
 Revisionskriterier ..................................................................................................... 4 

2. Iakttagelser ................................................................................................................. 6 

 Elevernas måluppfyllelse ......................................................................................... 6 
 Organisering av stödfunktioner ................................................................................ 9 
 Processer och rutiner för arbete med elever i behov av särskilt stöd ......................11 
 Skolnärvaro ............................................................................................................15 
 Resursfördelning ....................................................................................................17 

3. Sammanfattande bedömning ...................................................................................22 

Källförteckning ...................................................................................................................25 

Bilaga 1. Enkätfrågor ..........................................................................................................27 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

2 

Sammanfattning 

Granskningens syfte har varit att bedöma huruvida barn- och utbildningsnämnden har 
säkerställt en ändamålsenlig organisering avseende stödinsatser till elever. Därtill har 
granskningen omfattat uppföljning och åtgärder. 

Den sammanfattande bedömningen är att barn- och utbildningsnämnden inte fullt ut har 
säkerställt en ändamålsenlig organisering och uppföljning avseende stödinsatser till elever. 
Elevernas måluppfyllelse ligger långt under rikssnittet, vilket kräver ett mycket strukturerat 
arbete för att uppnå förbättringar. Detta ser vi inte tillräckliga indikationer på från 
huvudmannens sida i denna granskning. 

I intervjuer och av enkäten framgår att det finns en uppfattning att resursfördelningen inte i 
tillräcklig utsträckning anpassas efter enheternas förutsättningar och elevernas måluppfyllelse. 
Vi bedömer därför att det är av vikt att resursfördelningsmodellen och den socioekonomiska 
fördelningsnyckeln ses över. Granskningen visar att det finns rutiner och processer kopplat till 
särskilt stöd och elevhälsans arbete. Däremot framgår det att dessa är svåra att tillämpa i 
praktiken. Detta medför att det finns en risk för att arbetet inte sker likvärdigt mellan skolorna.  

Ytterligare en aspekt rörande likvärdighet är användning och utformning av åtgärdsprogram. 
Av granskningen framkommer att detta sker på olika sätt och i olika omfattning. Detta menar 
vi ställer krav på en stärkt uppföljning från huvudmannen avseende åtgärdsprogram och 
särskilt stöd. Vidare bedömer vi att uppföljning av skolfrånvaro inte är tillräcklig. Bedömningen 
baseras på att det upplevs finnas svårigheter med frånvarouppföljning samt att det i nämndens 
interna kontroll framkommer att frånvaro inte rapporteras enligt upprättad rutin.  
 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi barn- och utbildningsnämnden att:  

 Utvärdera resursfördelningsmodellen (inklusive modellen och tilldelningen för 
tilläggsbelopp) med fokus på att säkerställa att samtliga enheter har tillräckliga resurser 
för att arbeta med elever i behov av särskilt stöd.  

 Följa upp de stödbehov som finns på samtliga skolor, häri också hur många 
åtgärdsprogram som upprättas och om det svarar mot de behov som finns.  

 Vid behov revidera rutiner för elever i behov av särskilt stöd, och därefter säkerställa 
att alla skolor arbetar enligt dessa och har förutsättningar att bedriva ett tillräckligt 
arbete. 

 Säkerställa att det finns tydliga rutiner kring frånvarouppföljning, samt att frånvaro följs 
upp av nämnden.  
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1. Inledning 

 Bakgrund 

I skollagen anges att skolan ska ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt 
lärande och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna 
utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Bestämmelserna om ledning och 
stimulans innebär att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. Utbildningen ska ta hänsyn till 
alla elevers olika behov, där en strävan ska vara att uppväga skillnader i deras förutsättningar. 
Detta innebär att organisera verksamheten på individ-, grupp-, och skolnivå så att eleverna får 
förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. För elever i behov 
av ytterligare stöd kan skolan arbeta med extra anpassningar samt särskilt stöd och 
åtgärdsprogram.   

Sedan den 1 juli 2019 gäller också bestämmelser i skollagen om en garanti för tidiga 
stödinsatser. Syftet med garantin är att elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd 
ska få det så tidigt som möjligt och att stödet ska utformas efter varje elevs behov.   

Revisionen har utifrån ovanstående bedömt att arbetet med elever i behov av särskilt stöd är 
ett riskområde och föremål för fördjupad granskning. 

 Syfte och revisionsfrågor  

Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma huruvida barn- och 
utbildningsnämnden har säkerställt en ändamålsenlig organisering avseende stödinsatser till 
elever. Syftet är därtill att granska huruvida organiseringen och insatserna följs upp och om 
det i förekommande fall vidtas nödvändiga åtgärder. I granskningen besvaras följande 
revisionsfrågor:  

 Finns en ändamålsenlig organisation utifrån skollagens krav och i förhållande till de 

behov som finns?   

 Finns tillräckliga resurser allokerade till elever i behov av särskilt stöd?  

 Sker uppföljning av åtgärderna och det särskilda stödet? Vad visar dessa 

uppföljningar? 

 Sker uppföljning av insatser i förhållande till elevers läs- och skrivförmåga? 

 Är uppföljning och åtgärder tillräckliga vid omfattande skolfrånvaro? 

 Genomförande och avgränsning 

Granskningen omfattar den kommunala grundskolan. Granskningen grundas på 
dokumentstudier och intervjuer med ansvariga inom verksamhetsledningen samt rektorer på 
ett urval av skolor.  

Därtill har en enkät skickats ut till samtliga skolledare inom grundskolan, där skolledarna får 
svara på frågor som berör elever i behov av särskilt stöd samt elevfrånvaro. Enkätresultatet 
presenteras löpande i rapporten. Totalt tillfrågades samtliga 17 skolledare och 14 svarade, 
vilket ger en svarsfrekvens på 82 procent. Trots att enkätresultaten löpande redovisas i procent 
är det inte avsett att tolkas kvantitativt, utan snarare bli en indikation på hur samtliga skolledare 
upplever att strukturer kring särskilt stöd fungerar.  
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 Revisionskriterier  

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen för analyser, 
slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån lagar och förarbeten eller 
interna regelverk och riktlinjer. Kriterier kan också ha sin grund i jämförbar praxis eller erkänd 
teoribildning.  

Skollagen 

Barns och elevers utveckling mot målen regleras i skollagens 3 kap. Av kapitlets 1 § framgår 
att alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som behövs för att de utifrån sina 
egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. I 
skollagen anges två former av stödinsatser, extra anpassningar och särskilt stöd. 
Stödinsatserna ges när det kan befaras att en elev inte kommer att nå kunskapskraven.   

Extra anpassningar görs i första hand och är mindre stödinsatser som görs inom ramen för 
den ordinarie undervisningen. Det kan till exempel vara skriftliga instruktioner som komplement 
till muntliga, digital teknik med anpassade programvaror eller extra färdighetsträning. Om 
eleven trots extra anpassningar riskerar att inte nå målen ska rektor se till att elevens behov 
av särskilt stöd skyndsamt utreds (skollagen 3 kap. § 7).  

Bestämmelser om utformningen av det särskilda stödet återfinns i skollagens tredje kapitel 10-
12 §§. I 10 § tydliggörs att det särskilda stödet ska ges på det sätt och i den omfattning som 
behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå kunskapsmålen. Därtill framgår det av tredje 
kapitel 11 § att särskilt stöd kan ges enskilt eller i en särskild undervisningsgrupp om det finns 
särskilda skäl för detta.  

Av tredje kapitlets 9 § framgår att elevers behov av särskilt stöd och vidtagna åtgärder ska 
dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Uppföljning och utvärdering av särskilt stöd regleras inte 
i skollagen och det är således upp till den enskilda skolan att utarbeta lämpliga riktlinjer och 
rutiner.  

Elevhälsans önskade inriktning har under senare år tydliggjorts i skollagen. Här påtalas framför 
allt att verksamheten ska präglas av hälsofrämjande och förebyggande arbete, samt ett 
stödjande arbete avseende elevens utveckling mot målen (2 kap. 25 §). I skollagens tredje 
kapitel 8 § anges även elevhälsans roll i förhållande till enskilda elevers behov av särskilt stöd:  

Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom 
uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat 
sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som 
minst ska uppnås, trots att stöd har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den 
ordinarie undervisningen, ska detta anmälas till rektorn. Detsamma gäller om det finns 
särskilda skäl att anta att sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga. Rektorn ska se till 
att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas 
om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske med elevhälsan, om 
det inte är uppenbart obehövligt. Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, 
ska han eller hon ges sådant stöd. 

Allmänna råd för arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 

I Skolverkets allmänna råd med arbetet för extra anpassningar, särskilt stöd och 
åtgärdsprogram (2014) anges att rektorn redan i ett tidigt skede bör se till att elevhälsans 
kompetens tas tillvara. Dels för att stödja lärare och övrig skolpersonal i arbetet med 
anpassningar dels för skapa rutiner på skolenheten. Det anges även att det är viktigt att 
elevhälsans insatser förstärks om en elev efter en tids extra anpassningar fortfarande inte 
utvecklas i riktning mot kunskapsmålen. Då behöver stödet både intensifieras och ytterligare 
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anpassas utifrån elevens behov.
  

Om detta inte är tillräckligt kan eleven vara i behov av särskilt 
stöd. 

Övrig nationell styrning avseende elevhälsan 

Elevhälsoverksamheten styrs av flera regelverk; förutom skollagen och övriga styrdokument 
för skolan är bland annat hälso- och sjukvårdslagen tillämplig.1  

I Socialstyrelsens och Skolverkets vägledning för elevhälsan från 2016 anges att 
huvudmannens ansvar bland annat inbegriper att: 

 Kontinuerligt och systematiskt följa upp elevhälsans arbete som ett led i att ständigt 
utveckla skolverksamheten. För elevhälsan innebär det att följa upp och utvärdera hur 
dess arbetsinsatser skapar förutsättningar för eleverna att uppfylla skolans kunskaps- 
och värdegrundsmål. 

 Genomföra verksamheten på ett sådant sätt att de nationella målen uppnås. Det avser 
till exempel beslut om elevhälsans organisation, placering och anställningsvillkor för de 
anställda inom elevhälsan.  

 Verksamheten har en adekvat kompetensförsörjning och ska erbjuda personalen 
kompetensutveckling med mera.  

 Skriva avtal vid samverkan med andra huvudmän.  
 
 
  

 
1 Andra regelverk som ska beaktas är framför allt patientsäkerhetslagen, patientdatalagen, offentlighets- 
och sekretesslagen, personuppgiftslagen, förvaltningslagen och arbetsmiljölagen. 
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2. Iakttagelser 

 Elevernas måluppfyllelse  

I Strängnäs kommun finns sju grundskolor och en grundsärskola. Därtill finns en resursskola. 
Resursskolan tar emot elever efter ansökan som skickas till den centrala elevhälsan. Eleverna 
har komplexa stödbehov och undervisas i små studiegrupper som anpassas efter elevernas 
behov. Verksamheten på resursskolan omfattar cirka 15 elever inom målgruppen i årskurs 4-
9. Enligt de riktlinjer som finns för verksamheten ska elevens hemskola först ha uttömt sina 
möjligheter att tillgodose elevens behov före det att ansökan om plats på resursskolan 
genomförs.  

Måluppfyllelsen för årskurs 6 för läsåret 2019/20 på kommunövergripande nivå visar att strax 
över hälften av eleverna blev godkända i alla ämnen. I nedanstående bild presenteras en 
översikt över måluppfyllelsen för respektive skola. Högst andel elever som klarat godkänt i alla 
ämnen återfinns på Mariefreds skola, Stallarholmsskolan och Åkerskolan. Omvänt är det lägst 
andel som klarat godkänt i alla ämnen på Karinslundsskolan och Paulinska skolan. På dessa 
skolor är det knappt en tredjedel av eleverna som fått godkänt i alla ämnen. 

Bild 1: Måluppfyllelse årskurs 6. Källa: utbildningskontoret 

Motsvarande statistik för årskurs 9 visar att strax över hälften av eleverna klarat godkänt i alla 
ämnen. Totalt är det strax över 60 procent av eleverna i årskurs 9 som är behöriga till 
gymnasiets yrkesprogram.  

I bilden nedan visas måluppfyllelsen för årskurs 9 för de enskilda skolorna. Andelen elever 
som uppnått godkänt i alla ämnen är förhållandevis jämnt fördelad mellan skolor och ligger på 
cirka 50 procent. Högst andel elever som fått godkänt i alla ämnen finns på Mariefreds skola, 
cirka 60 procent.  
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Bild 2: Måluppfyllelse årskurs 9. Källa: utbildningskontoret 

 

 Läs- och skrivförmåga 

I nämndens kvalitetsrapport framgår att åtgärder har vidtagits för att förbättra läsförståelsen 
inom årskurs 6. Åtgärderna har bland annat bestått i att skapa mindre undervisningsgrupper, 
vilket enligt rapporten har gett positiva resultat. Avseende de lägre årskurserna redovisar flera 
skolor förbättrade resultat gällande läsförståelse och skrivförmåga, dock framgår även att det 
finns skolor som inte når målen och där resultaten sjunkit.  

För att samla in information om elevernas läsförmåga har ett digitalt verktyg upphandlats. 
Verktyget använder en teknik som baseras på ögonskanning. Verktyget delar in läsförmågan 
i olika nivåer från låg till hög, för att kunna särskilja elever som behöver extra stöd i 
undervisningen. I den senaste screeningen deltog fem skolor, i nedan tabell presenteras andel 
av deltagande elever där verktyget har identifierat att stöd krävs.  

Tabell 1. Resultat ögonskanning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det enligt verktyget identifierade stödbehovet varierar mellan skolorna, från 19 procent på 
Finningeskolan till 56 procent på Paulinska skolan och Karinslundsskolan. Totalt bedömdes 
en tredjedel av de deltagande eleverna (1799 elever sammanlagt) ligga på en låg läsförmåga, 
eller under medel.  

Skola Andel elever i behov av stöd 

Finningeskolan 19 

Karinslundsskolan 56 

Mariefreds skola 23 

Paulinska skolan 56 

Stallarholmsskolan F-6 26 

Vasaskolan 40 

Åkerskolan 34 
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Den generella uppfattningen bland intervjuade är att verktyget är bra men också att mycket är 
nytt och ännu inte på plats. Bland annat uppges det ha varit problem att integrera verktyget 
med den befintliga lärplattformen. Därtill framkommer det i intervjuer att pandemin har påverkat 
arbetet med att skapa rutiner och strukturer för implementering, samt att rektorerna inte kommit 
igång med analysen på det sätt som förespråkas.  

 Enkätresultat avseende läs- och skrivförmåga 

Av enkätsvaren framgår att samtliga svarande skolledare instämmer helt eller till stor del i att 
det sker en systematisk och regelbunden uppföljning av elevernas läs- och skrivförmåga.  

Skolledarna har även svarat på ett påstående rörande sammanställningar av uppföljning 
rörande elevers läs- och skrivförmåga. Störst andel har svarat att de instämmer till stor del i 
att sammanställningar genomförs och att detta leder till förändringar i arbetssätt och 
organisation. Ungefär en tredjedel har svarat att de instämmer till viss del.  

Graf 1: Enkätresultat uppföljning läs- och skrivförmåga 

 

 Bedömning  

Vi bedömer att det till viss del sker uppföljning av insatser i förhållande till elevers läs- och 
skrivförmåga. Vi bedömer att det är positivt att nämnden investerat i ett kartläggningsverktyg 
och lagt resurser på implementering av detta. Ett sådant verktyg samlar in betydelsefull 
information till nämnd och förvaltning i realtid, vilket innebär en konkret sammanställning av en 
av de viktigaste förutsättningarna för eleverna: en tillräcklig läsförmåga. Vi bedömer dock att 
det kvarstår arbete med att få verktyget att fungera fullt ut, samt att en fullgod användning 
också förutsätter att såväl rektorer som förvaltning och nämnd analyserar resultaten och 
löpande arbetar för att åtgärda de behov som identifieras: såväl på individnivå som på 
gruppnivå.  

Vi ser också att det finns betydande variationer mellan skolorna. Dessa variationer bekräftas 
av resultaten kring läs- och skrivförmåga, där det bedömda stödbehovet hos eleverna varierar 
till att omfatta mellan 19 till 56 procent av eleverna, det vill säga en variation på hela 37 procent 
mellan skolorna. Vi återkommer senare i rapporten till huruvida vi bedömer att det påverkar 

23%

46%

31%

0% 0%

Vi sammanställer systematiskt och regelbundet dessa uppföljningar och 
genomför vid behov förändringar i arbetssätt och organisation utifrån 

resultatet.

Instämmer helt Instämmer till stor del Instämmer till viss del Instämmer inte Vet ej
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likvärdigheten skolorna emellan, men kan redan här konstatera att det är bekymmersamt med 
så påtagliga skillnader.  

Slutligen vill vi framhäva att vi ser bekymmersamt på de skolresultat som sammantaget 
uppvisas på de kommunala grundskolorna i Strängnäs kommun, kommunen ligger långt under 
rikssnittet vad gäller måluppfyllelse och behörighet för både årskurs 6 och årskurs 9. Totalt är 
endast strax över 60 procent av eleverna i årskurs 9 behöriga till gymnasiets yrkesprogram, 
vilket innebär att 40 procent av eleverna läsåret 2019/20 inte ens uppfyllde grundläggande 
behörighet när de avslutade årskurs 9.  

 Organisering av stödfunktioner 

 Den centrala barn- och elevhälsan 

Av arbetsplanen för den centrala barn- och elevhälsan för läsåret 2020/2021 framgår att den 
centrala barn- och elevhälsan (CBEH) är en samlad resurs som finns som stöd för kommunala 
för- och grundskolor, grund- och gymnasiesärskola, resursskola samt kommunens 
gymnasieskola.  

Den centrala barn- och elevhälsan kompletterar skolornas lokala elevhälsa. I CBEHs 
arbetsplan finns yrkesbeskrivningar för varje yrkeskategori. CBEH har beredningsansvar för 
ansökningar om tilläggsbelopp, mottagande till grundsärskola, bestämmande av målgrupp 
inför gymnasiesärskolan samt antagningen till resursskolan. Av intervjuer framgår att CBEH 
också har en beredningsgrupp till vilken skolor kan skicka in uppdrag och ansökan om externt 
stöd. Beredningsgruppen hanterar även ansökning om tilläggsbelopp samt mottagande i 
särskola. Skolenheterna kan vid behov ta del av CBEH:s resurser och kompetenser2. Till 
hösten 2021 kommer även kurator att erbjudas.  

Kommunen fick under våren 2020 ett föreläggande från Skolinspektionen avseende bland 
annat tillgång till skolpsykolog på en av grundskolorna. Skolinspektionen gjorde bedömningen 
att skolpsykolog inte hann med det främjande och förebyggande arbetet i tillräcklig 
utsträckning. Detta föranledde rekrytering av en PTP3-psykolog som påbörjade sin tjänst i juni 
2020 varpå det numera finns 1,8 årsarbetande skolpsykolog på CBEH. Av intervju med chef 
för CBEH framkommer att det finns behov av tre skolpsykologer för att kunna arbeta mer 
hälsofrämjande och förebyggande. Det uppges vara svårt att rekrytera psykologer.  

I CBEHs arbetsplan finns följande mål för läsåret 2020/2021: 

 Öka tillgängligheten 

 Få ett ökat samarbete och uppföljning med resursskolan 

 Förenkla och effektivisera handläggningen av tilläggsbelopp 

 Skapa ett årshjul för aktiviteter och insatser 

 Skapa ett fungerande ledningssystem för elevhälsans medicinska insats 

 Hålla i utbildningsinsatser för att öka kompetensen i kommunens verksamheter 

Till varje mål finns ett antal aktiviteter kopplade.  

Vid intervjuer uppges att samarbetet mellan de lokala elevhälsoteamen och CBEH har 
förbättrats det senaste året. Det finns nätverk för specialpedagoger, kuratorer och 
skolsköterskor. Vid nätverksträffarna, som äger rum en gång i månaden, möts samordnande 

 
2 Skolläkare, skolpsykologer, skolsköterskor, samordnande kurator, central specialpedagog och 
specialpedagog/utvecklingsledare förskola.  
3 Praktisk tjänstgöring för psykologer 
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representanter från CBEH (exempelvis samordnande skolsköterska och samordnande 
kurator) och de lokala elevhälsoteamen.  

Träffarna syftar till kompetensutveckling och att diskutera gemensamma utvecklingsområden. 
I intervjuer uppges att det finns en avsaknad av analys över hur elevhälsoarbetet sker på 
respektive skolenhet för att säkerställa likvärdighet.  

Av intervju framgår att chef för CBEH deltar på rektorernas verksamhetsmöten. På mötena 
finns elevhälsan som en stående punkt. Fyra elevhälsoeftermiddagar är planerade per läsår 
där elevhälsoteam från samtliga kommunala skolor möts för gemensam kompetensutbildning 
och erfarenhetsutbyte. CBEH planerar och organiserar dessa dagar.  

 Den lokala elevhälsan 

Den lokala elevhälsan på skolorna är organiserad i team som träffas regelbundet. Vid intervju 
framkommer att kommunen har haft ett pilotprojekt rörande ett digitalt stöd för elevhälsan, 
PMO. De som har testat verktyget uppger att det utgjort ett gott stöd i planering av insatser 
samt att det har underlättat möjligheten att följa specifika elevärenden.  

Generellt uppges i intervjuer att det är en fördel för skolorna att ha tillgång till både 
specialpedagog och speciallärare. I intervjuer framkommer att vissa skolor har större behov 
av resurspersoner och tilläggsbelopp. Samtliga behov har dock inte kunnat mötas på grund av 
en begränsad budget.  

Vissa intervjuade uppger att det finns ett behov av att diskutera likvärdighet i större 
utsträckning än vad som sker idag. Ett exempel på detta är att det saknas analyser över 
eventuella skillnader i skolornas tillgång till elevhälsopersonal. Vidare uppges i intervjuer att 
det har identifierats utvecklingsområden inom hela skolorganisationen avseende följsamhet till 
rutiner.  

Tabell 2. Fördelning elevhälsopersonal  

 

 
4 I uppgifterna har rektor och biträdande rektor inte ingått. Följande yrkeskategorier finns 
representerade: specialpedagog, speciallärare, kurator, skolsköterska, socialpedagog och studie- och 
yrkesvägledare.  

Skola Antal elever 
läsåret 19/20 

EHT årsarbetare4  
(varav 

specialpedagog/ 
speciallärare) 

Elever per 
årsarbetare EHT 

Elever per 
specialpedagog/

speciallärare 

Finningeskolan F-3 351 4,2 (3) 84 117 

Karinslundsskolan 
F-6 

132 3,1 (2,3) 43 57 

Mariefreds skola  
F-9 

690 9,6 (5,5) 72 125 

Paulinska skolan 
4-9 

570 8 (5) 71 114 

Stallarholmsskolan 
F-6 

228 4 (3) 57 76 

Vasaskolan F-3 248 4,75 (4) 52 62 

Åkerskolan F-9 462 4,6 (2,6) 100 177 

Totalt 
/genomsnitt 

2681 34,25 (25,4) 78 106 
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I ovan tabell redovisas antal årsarbetare i respektive lokala elevhälsoteam (EHT)5 varav antal 
årsarbetande speciallärare och specialpedagoger inom parantes. Därtill redovisas ett snitt över 
antal elever per årsarbetare och snitt över antal elever per specialpedagog och speciallärare. 
Snitten redovisar tätheten avseende elevhälsopersonalen och speciallärare/specialpedagog 
på respektive skola och totalt för de kommunala grundskolorna.  

Karinslundsskolan och Vasaskolan har högst täthet, vilket innebär lägst antal elever per 
elevhälsopersonal. Omvänt är tätheten lägst på Åkerskolan och Finningeskolan. Snittet för 
speciallärare/specialpedagog visar motsvarande att Karinslundsskolan och Vasaskolan har 
lägst antal elever per stödfunktion. Mariefreds skola och Åkersskolan har högst antal elever 
per stödfunktion.  

 Processer och rutiner för arbete med elever i behov av särskilt stöd 

Det finns en central process för elevhälsogången som beskriver vilka åtgärder som ska vidtas 
när en elev riskerar att inte nå kunskapskraven eller om det uppmärksammats andra 
svårigheter. Om en elev riskerar att inte nå kunskapskraven införs följande åtgärder i följande 
steg,  

Illustration 1. Process elevhälsogången 

 

Av intervju framkommer att det är svårt att tillämpa processkartan och rutiner i verksamheten 
samt att arbetet inte är likvärdigt mellan skolorna. Varje moment tar mycket tid och det finns 
inte tid att tillämpa rutinerna som det är tänkt.  

Vid intervjuer framkommer att extra anpassningar i flera fall kan vara insatser som kommer 
hela klasser till godo. Istället för att ha flera extra anpassningar för olika individer görs då mer 
generella anpassningar som kan gynna flera elever i klassen. Åtgärdsprogram sätts in om de 
extra anpassningarna inte räcker för att elevens behov ska mötas. Programmen tas fram av 
lärare och specialresurser så som specialpedagog eller speciallärare. Som stöd finns 
framtagna mallar och blanketter för pedagogisk utredning, dokumentation över extra 

 
5 Rektor och biträdande rektor är inte inräknade.  

Extra anpassningar genomförs 
av undervisande lärare

Extra anpassningar följs upp 
och utvärderas av undervisande 

lärare tillsammans med 
arbetslaget

Om de extra anpassningarna 
inte räcker för att nå resultat 

intensifieras extra anpassningar 
av undervisande lärare i samråd 

med specialpedagog. 
Arbetet följs sedan upp.

Om åtgärderna inte bedöms var 
atillräckliga görs en ansökan till 

EHT

EHT fattar därefter beslut om:

Insats från EHT-personal

Utreda elevens behov av särskilt 
stöd. 
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anpassningar och beslut om åtgärdsprogram. Enligt uppgift finns en gemensam riktlinje att 
åtgärdsprogram ska upprättas om elevens behov av stöd överstiger tre månader.  

Vidare framkommer vid intervjuer att antalet åtgärdsprogram varierar mellan skolorna, där 
bland annat Finningesskolan utmärker sig med ett högt antal i jämförelse med andra skolor. I 
flera intervjuer uppges att det finns en brist på resurser, vilket påverkar arbetet med särskilt 
stöd. Bland annat nämns att det finns situationer då skolorna undviker att utforma 
åtgärdsprogram och istället återinför extra anpassningar. Därtill uppges att det händer att de 
undviker att besluta om åtgärdsprogram om de upplever att det inte finns möjlighet att ge 
eleven det stöd som behövs. 

 Enkätresultat kring rutiner 

I nedan graf presenteras svarsfördelning avseende i vilken utsträckning skolledarna upplever 
att det finns rutiner för att uppmärksamma elever som riskerar att inte uppnå kunskapskraven 
eller har andra svårigheter i sin skolsituation. Som framgår av svaren upplever majoriteten att 
det finns fungerade rutiner. Inga skolledare har angett att de inte instämmer alls.  

Graf 2: Enkätresultat rutiner elever i behov av stöd 

 
 

När det kommer till anpassningar och åtgärder har 71 procent angett att de instämmer helt 
eller till stor del i att det finns fungerande rutiner för hur samarbetet mellan elevhälsan och 
lärarna ska se ut vid utredning av elevers eventuella behov av särskilt stöd.  

Ett påstående i enkäten berör specifikt nyanlända elevers lärande och anpassning av 
undervisningen efter elevernas behov. I grafen nedan framgår fördelningen av svaren på 
påståendet rörande nyanländas lärande. Svaren är spridda, men störst andel har svarat att de 
instämmer till stor del (36 procent). Totalt har 42 procent svarat att de instämmer till viss del 
eller inte instämmer. 

Vid intervjuer framkommer att det saknas ett fullgott arbete med nyanlända elever och deras 
kunskaper i svenska. Det framkommer även att det finns en uppfattning att denna elevgrupp 
inte får det stöd de behöver.  

Graf 3: Enkätresultat nyanlända elever 
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Vi har fungerande rutiner för att uppmärksamma elever som riskerar att inte 
uppnå kunskapskraven eller som befaras ha andra svårigheter i sin 

skolsituation.
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57 procent instämmer helt i påståendet att åtgärdsprogrammen utformas så att det tydligt 
framgår att ansvaret för genomförandet av stödåtgärderna ligger på skolan. Dock är svaren 
något skilda när det kommer till rutiner för att informera elever och vårdnadshavare om rätten 
att överklaga åtgärdsprogram och anpassad studiegång. I grafen nedan framgår 
svarsfördelningen.  

Graf 4: Enkätresultat rutiner vårdnadshavare 

 

Hälften av de svarande instämmer helt i att det finns rutiner för att informera om rätten att 
överklaga, resterande har svarat att de instämmer till viss del eller att de inte instämmer. När 
det kommer till uppföljning och utvärdering av åtgärder uppger 79 procent att de instämmer 
helt i påståendet att detta sker kontinuerligt. 21 procent instämmer till viss del. 

 Uppföljning av särskilt stöd 

Nämnden upprättar årligen en årsrapport där det ekonomiska utfallet analyseras och 
nämndens övergripande måluppfyllelse behandlas. Vidare utarbetas en årlig kvalitetsrapport 
avseende läroplansuppföljning för nämndens samtliga skolformer. Det framgår av 

14%
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21%

21%

7%

Vi arbetar systematiskt med nyanlända elevers lärande för att säkerställa 
att undervisningen anpassas efter elevernas behov.
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kvalitetsrapporten att elever i behov av särskilt stöd ökar. Vidare framgår att elevhälsoarbetet 
och arbetet med anpassningar och särskilt stöd behöver analyseras djupare för att kunna ge 
mer underlag för resultatförbättring.  

Enligt den gemensamma elevhälsoprocessen ska åtgärdsprogrammen utvärderas inför 
eventuellt beslut om avslut eller fortsatt arbete. I enkäten har 78 procent av skolledarna uppgett 
att de instämmer helt eller till stor del i att åtgärder för särskilt stöd utvärderas och följs upp 
kontinuerligt. Vid intervjuer framkommer dock att det finns indikationer på att åtgärdsprogram 
inte alltid följs på grund av avsaknad av resurser.  

Under 2020 genomförde Skolinspektionen tillsyn på en av kommunens skolor. 
Skolinspektionen påtalade flera brister varav en del avsåg extra anpassningar och särskilt 
stöd. Kritik riktades mot att det saknades utredningar avseende elever som inte uppnår 
kunskapskraven. Därtill framkom att det fanns elever som hade ett konstaterat behov av 
särskilt stöd men som saknade åtgärdsprogram. Vidare påtalade Skolinspektionen att det 
fanns brister i arbetet med att följa upp och utvärdera elevers stödåtgärder.  

 Samverkan med socialtjänst och andra aktörer 

Under våren 2021 har varje skolenhet fått en kontaktperson inom socialtjänsten i syfte att få 
en bättre återkoppling kring orosanmälningar och även för att ge råd till skolpersonal. I 
intervjuer uppges att samverkan på så vis har förbättrats i hög grad.  

Det har skapats ett skolsocialt stödteam6 i kommunen. Teamet är en förbyggande verksamhet 
som syftar till att bidra till en ökad samverkan mellan socialtjänst och skola. Målet för teamet 
är att stödja barn och ungdomar i riskzon för en negativ utveckling genom att barn och unga 
ska ta del av tidiga samordnade insatser för att kunna fullgöra grundskolan med godkända 
betyg. Det skolsociala stödteamet är också behjälpligt vad gäller elever med hög frånvaro.  

Utbildningskontoret och socialkontoret ingår också i gemensam samverkan med regionen, 
vilken benämns Vardagsnära insatser i tydlig samverkan (VITS). Syftet med samverkan är att 
möjliggöra en gemensam diskussion mellan olika aktörer avseende insatser för barn och 
ungdomar.  

I VITS skola finns följande verksamheter representerade: 

 Elevhälsa 

 BUP 

 Habilitering 

 Utbildning 

 Socialtjänst 

Enligt intervju sker möten inom VITS en gång per månad. Skola och förskola kan anmäla 
ärenden till möten. Inför möten ska vårdnadshavares samtyckte inhämtas för att aktörerna ska 
kunna diskutera ärendet i grupp. 

 Bedömning 

Vår bedömning är att det inte fullt ut finns en ändamålsenlig organisation enligt skollagens krav 
i förhållande till de behov som finns. I intervjuer och enkät framkommer att elevers stödbehov 
inte kan tillgodoses på grund av resursbrist, och i något fall uppges det till och med att 
resursbrist påverkar huruvida åtgärdsprogram upprättas eller inte.  

 
6 Projektet beskrivs i ”Projektplan för TSI Grund 2021–2023” 
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Vi ser att det finns en stor variation i antalet upprättade åtgärdsprogram mellan skolorna. Vi 
har inte kunnat få in en sammanställd lista över samtliga skolor, men vid de tre skolor vi 
genomfört intervjuer framkommer betydande variationer kring antalet upprättade 
åtgärdsprogram. Variationer behöver i sig inte vara problematiskt, men då variationerna inte 
korrelerar med skolornas socioekonomiska index och elevernas måluppfyllelse, bedömer vi att 
det finns en hög risk att det finns en bristande likvärdighet mellan skolorna.  

Vi ser att arbetet under det senaste året har utvecklats då det har tagits fram nya rutiner och 
processer kring elevhälsa och elever i behov av särskilt stöd. Vi bedömer det som positivt, 
men vill uppmärksamma risken för att arbetet blir verkningslöst om processerna och rutinerna 
inte tillämpas.  

Av nämndens upprättade kvalitetsrapport framgår att elever i behov av särskilt stöd ökar samt 
att elevhälsoarbetet och arbetet med anpassningar och särskilt stöd behöver analyseras 
djupare för att kunna ge mer underlag för resultatförbättring. Det finns inte i dagsläget 
förvaltningsgemensam uppföljning av åtgärdsprogram och särskilt stöd. Vi instämmer i detta, 
och bedömer med utgångspunkt i detta samt det vi angett ovan att det inte i tillräcklig grad sker 
uppföljning av åtgärderna och det särskilda stödet.  

 Skolnärvaro 

 Riktlinjer och rutiner skolnärvaro 

Utbildningskontoret har en riktlinje för skolpliktsbevakning där det framgår att statistik 
avseende närvaro/frånvaro ska rapporteras till nämnden i samband med delårs- och 
helårsredovisning. Följande statistik delges nämnden: 

 Närvaro och frånvaro (%) 

 Ogiltig frånvaro (%) 

 Antal inkomna anmälningar om hög frånvaro 

Vidare framgår det av riktlinjen vilket ansvar som åligger respektive skolenhet och ytterst rektor 
i fråga om skolpliktsbevakning. Avseende anmälan om hög frånvaro ska sådan ske om en elev 
är frånvarande 30 procent under de senaste fyra månaderna. Om en elev är frånvarande 40 
procent under de senaste fyra månaderna ska detta anmälas till utbildningskontoret och en 
utredning ska genomföras. Utöver riktlinje för skolpliktsbevakning har utbildningskontoret även 
en riktlinje för ökad skolnärvaro, rutin för ökad skolnärvaro samt processkarta för ökad 
skolnärvaro.  

Grundskolorna ska ha regelbundna avstämningar av frånvaro två gånger per hösttermin och 
tre gånger per vårtermin. Rektor gör anmälan till socialtjänsten vid hög frånvaro. Rektor 
ansvarar för att det på skolan bedrivs ett aktivt arbete för att främja närvaro. Rutin för ökad 
skolnärvaro beskriver vilka funktioner som har ansvar för bland annat uppföljning av frånvaro 
och anmälan av frånvaro. Det framgår även när och hur enkel och fördjupad kartläggning av 
skolfrånvaro ska ske. Det framgår vidare en rutin för hur utredning, åtgärder och anmälan av 
hög skolfrånvaro till huvudmannen ska ske. En processkarta illustrerar hanteringen i olika steg. 

Av intervju framgår att det är svårt att följa processkartan och blanketterna för enkel och 
fördjupad kartläggning av skolfrånvaro. Innehållet uppges vara av god kvalitet, men i praktiken 
är dokumenten svåra att följa. I den tidigare rutinen utgick arbetet från elevens procentuella 
frånvaro. I den nuvarande rutinen ska istället antal frånvarotillfällen följas upp, vilket innebär 
att en hög procentuell frånvaron kan missas. Det finns enligt uppgift sådana elever med hög 
frånvaro som inte har rapporterats upp till central nivå. Av nämndens uppföljning av 
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internkontroll för 2020 framgår att frånvaro inte rapporteras i enlighet med rutinen samt att 
rutinen upplevs vara för omfattande.  

Inom ramen för granskningen har frånvarostatistik från tre skolor presenterats. Här omnämner 
vi dem som skola 1, 2 och 3 för att inte särskilt peka ut dessa tre skolor. Under januari-mars 
2021 har 12 procent av eleverna på skola 1 varit frånvarande över 30 procent av skoltiden. På 
skola 2 visar motsvarande statistik att 2 procent varit frånvarande i samma omfattning och på 
skola 3 var det 4 procent av eleverna som var frånvarande 30 procent. Vidare var 2,7 procent 
av eleverna på skola 1 frånvarande mer än 50 procent av skoltiden. Frånvarostatistiken kan 
till viss del förklaras av den pågående pandemin vilket har påverkat elevernas närvaro i skolan. 

I enkäten framhålls att det saknas ett centralt stöd för åtgärder vid så kallade ”hemmasittare”. 
I intervjuer uppges dock att det nyinrättade skolsociala teamet (se avsnitt 2.3.3) har kunnat 
bistå enheterna med stöd rörande detta. 

 Enkätresultat 

Nästan hälften av skolledarna instämmer helt i påståendet att det finns rutiner för att följa upp 
skolfrånvaron. En tredjedel har dock svarat att de instämmer till viss del.  

Graf 5: Enkätresultat uppföljning frånvaro 

 
 

Vidare instämmer samtliga helt eller till stor del i att det finns rutiner för att uppmärksamma när 
elever är frånvarande. Gällande rutiner för samarbete mellan elevhälsan och lärare vid 
utredning av elevers frånvaro uppger 46 procent att de instämmer helt i påståendet att det 
finns fungerande rutiner. Ungefär en tredjedel uppger att de instämmer till viss del i att det 
finns fungerande rutiner.  

När det kommer till huvudmannens uppföljning av skolfrånvaron uppger 54 procent att de 
instämmer helt i påståendet att det finns fungerande rutiner. Även i detta fall har en tredjedel 
svarat att de instämmer till viss del.  

Graf 6: Enkätresultat rutiner uppföljning frånvaro huvudman 
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 Bedömning 

Vi bedömer att nämndens uppföljning gällande omfattande skolfrånvaro inte är fullt ut tillräcklig. 
I intervjuer framkommer att det finns svårigheter kring frånvarouppföljningen, som riskerar att 
göra att elever missas. Också nämndens uppföljning av internkontroll för 2020 styrker att 
frånvaro inte rapporteras i enlighet med rutinen samt att rutinen upplevs vara för omfattande.  

Avseende de åtgärder som sätts in kan vi inte utifrån det underlag vi samlat in bedöma frågan 
fullt ut. Vi ser dock att det finns ett nyligen infört skolsocialt team (se avsnitt 2.3.3), vilket vi 
bedömer som positivt, likväl som att det framkommer att samverkan med socialtjänsten 
förbättrats och upplevs som god.  

 Resursfördelning  

 Resursfördelningsmodell 

Resursfördelningsmodellen består av tre huvuddelar: 

 Kommungemensamma kostnader 

 Tilläggsbelopp 

 Grundbelopp 

o Strukturdel 

o Grunddel 

Grundbeloppets grunddel innefattar budgeterade kostnader per elev och summan viktas 
beroende på stadier. Viktningen baseras på föregående års resursfördelning och omfattningen 
är olika beroende på vilken kostnad som avses. Nedan visas ett exempel på hur kostnader för 
elevhälsa viktas inom grundskolan, 

Tabell 3: Viktning kostnad resursfördelning 
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Den andra delen av grundbeloppet utgörs av strukturdelen som baseras på data från SCB 
avseende följande variabler: 

 Kön 

 Nyligen invandrad 

 Högsta utbildning för vårdnadshavare 

 Ekonomiskt bistånd 

 Bor med en eller båda vårdnadshavarna 

Dessa bakgrundvariabler ska sammantaget prognosticera andelen barn och elever per enhet 
som inte förväntas nå målen. Sammanvägningen av bakgrundsvariablerna benämns SALSA-
värde. Sammansättningen av SALSA-värdet framgår inte av upprättade riktlinjer.  

Den totala strukturdelen utgör 9 procent av grundbeloppet, vilket motsvarar 38,7 mnkr. Enligt 
tjänsteskrivelse rörande resursfördelningen 2021 har strukturdelen för 2021 beräknats utifrån 
data från 2019 eftersom SCB inte levererat data från år 2020. Vidare framgår att det planeras 
att genomföras en utvärdering av resursfördelningsmodellen under år 2021. I nedan graf 
presenteras SALSA-värdet för de kommunala grundskolorna för år 2020 och 2021.  

Graf 7: Fördelning SALSA-värden 

 

I nämndens årsrapport för 2020 framgår att skolor med socioekonomiska utmaningar, som får 
en högre tilldelning enligt SALSA, inte generellt uppnår ett högre modellberäknat värde7. 
Vidare framgår att enheter med få socioekonomiska utmaningar också har svårigheter att 
uppnå det modellberäknade värdet. I årsrapporten framgår att arbetet med att skapa en 
transparens och träffsäkerhet i resursfördelningen ska fortsätta, samt att uppföljning av 
kunskapsresultat i jämförelse med ekonomisk tilldelning ska genomföras.   

 
7 Det modellberäknade värdet innebär den måluppfyllelse som bör uppnås när socioekonomiska 
variabler tas i beaktande.  
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Det tilldelas en särskild ersättning avseende nyanlända elever för att täcka kostnader för 
studiehandledning och undervisning i svenska som andraspråk. Beloppet tilldelas i olika nivåer 
och avgörs av elevens ursprungsland8 och årskurs vid inskrivning.  

Vid intervjuer framkommer att det finns enheter som går med underskott och enheter som 
upplever att de är i behov av mer resurser. Samtidigt finns enligt uppgift krav på besparingar. 
På en skola pågår en genomlysning av underskottet och de intervjuade uppger att det finns en 
oro för att man kommer behöva skära ner på personalen. Vissa intervjuade ser utmaningar 
med att organisera och planera verksamheten utifrån den tilldelning som sker via modellen.  

 Tilläggsbelopp  

Enheterna har möjlighet att ansöka om tilläggsbelopp för extraordinärt stöd, 
modersmålsundervisning och lovskola. Det finns en upprättad riktlinje för ansökan om 
tilläggsbelopp. Av riktlinjen framgår att ansökan ska ske genom upprättad blankett. Därutöver 
ska kartläggningar, utredningar, eventuella anpassningar och/eller åtgärdsprogram samt en 
kostnadsuppskattning framgå av ansökan.  

CBEH hanterar inkomna ansökningar om tilläggsbelopp. Enligt riktlinjen prövas och bedöms 
ansökan baserat på följande: 

 Tillhör barnet/eleven målgruppen? 

 Uppfylls kriterierna? 

 Handlar det om extraordinära insatser eller ”vanligt” särskilt stöd? 

 Är insatserna rimliga i förhållande till stödbehovet? 

 Är kostnadsbedömningen rimlig? 

Under läsåret 2020/2021 har totalt 3,1 mnkr i tilläggsbelopp beviljats för de kommunala 
grundskolorna. I grafen nedan framgår hur beloppen är fördelade mellan enheterna. I intervjuer 
framkommer att det inte finns tillräckligt med resurser i förhållande till de ansökningar som 
inkommer och behov som finns. Det uttrycks i samband med detta också en problematik kring 
att vissa skolor är bättre på att fylla i ansökningarna kring tilläggsbelopp, och att det kan 
påverka tilldelningen.  

Graf 8: Fördelning tilläggsbelopp 

 

 
8 Modellen särskiljer ursprungsland baserat på Human Development Index (HDI). 
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Finningeskolan och Åkerskolan är de skolor som tilldelats tilläggsbelopp för flest elever 
Tillsammans utgör detta knappt hälften av den totala tilldelningen till de kommunala skolorna.  

Under våren 2020 inkom 127 tilläggsbeloppsansökningar9, vilket var en kraftig ökning i 
jämförelse med föregående år. Detta medförde att handläggningstiden i vissa fall blev 
oacceptabelt lång. På grund av detta sammankallades representanter från CBEH och 
administrationen på utbildningskontoret för att se över handläggningsrutinerna. Detta har 
utmynnat i ett förslag som planeras att konkretiseras under hösten 2021. 

 Enkätresultat 

Två påståenden i enkäten berör om resursfördelningen. I nedan grafer framgår svarsresultatet 
för de två påståendena.  

Graf 9: Enkätresultat resursfördelning övergripande 

 
 

Graf 10: Enkätresultat resursfördelning inom enheten 

 

 
9 Ansökningarna avser både kommunala och fristående för- och grundskolor.  
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En majoritet av skolledarna (71 procent) instämmer helt i att resursfördelningen inom enheten, 
det vill säga den fördelning som skolledaren gör av tilldelade medel, tar hänsyn till elevernas 
utveckling och eventuella behov av särskilt stöd. Däremot är det ingen som instämmer helt i 
påståendet att den övergripande resursfördelningen i kommunen tar hänsyn till enheternas 
olika förutsättningar och skillnader i elevernas måluppfyllelse. 57 procent instämmer till viss 
del i påståendet och 21 procent instämmer inte alls.  

Skolledarna har även haft möjlighet att lämna fritextsvar i enkäten. Gällande 
resursfördelningen har flera kommenterat att denna inte utgår från faktisk måluppfyllelse utan 
baseras på SALSA-värdet. Vidare framgår av kommentar att stödjande insatser kan vara svåra 
att genomföra eftersom det saknas en flexibilitet i resursfördelningssystemet. Därutöver 
upplevs det finnas en kultur där elevers behov ställs mot varandra, vilket riskerar att leda till 
att den enskildes behov inte blir avgörande för tilldelning av extra medel.  

 Bedömning 

Vår bedömning är att det inte finns tillräckliga resurser allokerade till elever i behov av särskilt 
stöd. Nämnden använder sig av en socioekonomisk fördelningsmodell, vilket i grunden är 
positivt. Det finns dock ett stort behov av att se över hur det ekonomiska utfallet blir för 
skolorna. Fördelningsnyckeln baserar sig på äldre data, och det finns indikationer på att det 
blir stora skillnader på resurstilldelningen från skola till skola (det vill säga så kallad elevpeng). 
Också enkätresultatet styrker detta, där sammanlagt 78 procent av skolledarna endast till viss 
del eller inte alls instämmer i påståendet att resursfördelningen anpassas efter enheternas 
olika förutsättningar och elevernas måluppfyllelse. Det framkommer därtill i uppföljningar att 
de så kallade SALSA-pengarna inte har gett effekt, vilket vi bedömer är problematiskt och bör 
följas upp.  
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3. Sammanfattande bedömning  

Vår sammanfattande bedömning är att barn- och utbildningsnämnden inte fullt ut har 
säkerställt en ändamålsenlig organisering avseende stödinsatser till elever.  

Vi ser bekymmersamt på de skolresultat som sammantaget uppvisas på de kommunala 
skolorna i Strängnäs kommun, kommunen ligger långt under rikssnittet vad gäller 
måluppfyllelse och behörighet för både årskurs 6 och årskurs 9. Totalt är endast strax över 60 
procent av eleverna i årskurs 9 behöriga till gymnasiets yrkesprogram, vilket innebär att 40 
procent av eleverna läsåret 2019/20 inte uppfyllde grundläggande behörighet när de avslutade 
årskurs 9. Detta kräver ett mycket strukturerat arbete för att uppnå förbättringar, något som vi 
inte ser tillräckliga indikationer på från huvudmannens sida i denna granskning.  

Vi kan bland annat konstatera att det i intervjuer och enkät framkommer att elevers stödbehov 
inte kan tillgodoses på grund av resursbrist, att rektorerna inte upplever att resursfördelningen 
anpassas efter enheternas olika förutsättningar och elevernas måluppfyllelse, samt att det 
finns stora skillnader i hur många åtgärdsprogram som finns per skola samt hur stödresurserna 
är organiserade.   

Nedan följer svar på samtliga av granskningens revisionsfrågor.  

 

Revisionsfråga Svar 

Finns en ändamålsenlig organisation 
utifrån skollagens krav och i förhållande 
till de behov som finns?   

Nej. Vår bedömning är att det inte fullt ut finns en 
ändamålsenlig organisation enligt skollagens krav i 
förhållande till de behov som finns. I intervjuer och 
enkät framkommer att elevers stödbehov inte kan 
tillgodoses på grund av resursbrist, och i något fall 
uppges det till och med att resurser påverkar huruvida 
åtgärdsprogram upprättas eller inte. Vi ser också att 
det finns en stor variation i antalet upprättade 
åtgärdsprogram mellan skolorna.   

Vi ser att det skett ett utvecklingsarbete under det 
senaste årets med nya rutiner och processer kring 
elevhälsa och elever i behov av särskilt stöd. Av 
intervjuer framkommer dock att det är svårt att tillämpa 
processkartan och rutiner i verksamheten samt att 
arbetet inte är likvärdigt skolorna emellan.  

Finns tillräckliga resurser allokerade till 
elever i behov av särskilt stöd?  

Nej. Vår bedömning är att det inte finns tillräckliga 
resurser allokerade till elever i behov av särskilt stöd. 
Det finns ett stort behov av att se över hur det 
ekonomiska utfallet blir för skolorna. Enkätresultatet 
styrker detta, där sammanlagt 78 procent av 
skolledarna endast till viss del eller inte alls instämmer 
i påståendet att resursfördelningen anpassas efter 
enheternas olika förutsättningar och elevernas 
måluppfyllelse. Det framkommer därtill i uppföljningar 
att de så kallade SALSA-pengarna inte har gett effekt, 
vilket vi bedömer är problematiskt och bör följas upp.  

Sker uppföljning av åtgärderna och det 
särskilda stödet? Vad visar dessa 
uppföljningar? 

Nej. Av nämndens upprättade kvalitetsrapport framgår 
att elever i behov av särskilt stöd ökar samt att 
elevhälsoarbetet och arbetet med anpassningar och 
särskilt stöd behöver analyseras djupare för att kunna 
ge mer underlag för resultatförbättring. Vi noterar 
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också att det inte finns uppföljning av åtgärdsprogram 
och särskilt stöd centralt, vilket kan vara av betydelse 
då det finns indikationer på bristande likvärdighet.  

Sker uppföljning av insatser i förhållande 
till elevers läs- och skrivförmåga? 

Till viss del. Vi bedömer att det kvarstår arbete med att 
få det digitala verktyget att fungera fullt ut, samt att en 
fullgod användning också förutsätter att såväl rektorer 
som förvaltning och nämnd analyserar resultaten och 
löpande arbetar för att åtgärda de behov som 
identifieras: såväl på individnivå som på gruppnivå. 

Genom det digitala verktyget framkommer också att 
det bedömda stödbehovet hos eleverna varierar till att 
omfatta mellan 19 till 56 procent av eleverna, det vill 
säga en variation på hela 37 procent. 

Är uppföljning och åtgärder tillräckliga vid 
omfattande skolfrånvaro? 

Till viss del. Vi bedömer inte att uppföljningen är 
tillräcklig. I intervjuer framkommer att det finns 
svårigheter kring frånvarouppföljningen, som riskerar 
att göra att elever missas. Det framkommer också att 
det finns elever som har hög frånvaro som inte har 
rapporterats upp till central nivå. Också nämndens 
uppföljning av internkontroll för 2020 styrker att 
frånvaro inte rapporteras i enlighet med rutinen samt att 
rutinen upplevs vara för omfattande.  

Avseende åtgärder bedömer vi det dock som positivt att 
det finns ett nyligen infört skolsocialt team och att 
samverkan med socialtjänsten förbättrats och upplevs 
som god.  

 
 
 
Rekommendationer 
 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi barn- och utbildningsnämnden att:  

 Utvärdera resursfördelningsmodellen (inklusive modellen och tilldelningen för 
tilläggsbelopp) med fokus på att säkerställa att samtliga enheter har tillräckliga resurser 
för att arbeta med elever i behov av särskilt stöd.  

 Följa upp de stödbehov som finns på samtliga skolor, häri också hur många 
åtgärdsprogram som upprättas och om det svarar mot de behov som finns.  

 Vid behov revidera rutiner för elever i behov av särskilt stöd, och därefter säkerställa 
att alla skolor arbetar enligt dessa och har förutsättningar att bedriva ett tillräckligt 
arbete. 

 Säkerställa att det finns tydliga rutiner kring frånvarouppföljning, samt att frånvaro följs 
upp av nämnden.  
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Strängnäs den 9 juni 2021 

 
Sara Shamekhi   Emmy Lundblad   
EY    EY   
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Källförteckning 

 
Intervjuade funktioner 

 Skolledare Finningeskolan 

 Skolledare Mariefreds skola 

 Skolledare Stallarholmsskolan 

 Specialpedagog på Finningeskolan 

 Utvecklingsledare i specialpedagogik 

 Speciallärare på Stallarholmsskolan 

 Specialpedagog på Mariefreds skola 

 Chef för CBEH  

 Verksamhetschef grundskolan  

 
Dokument 
 
Elevhälsa 

 Arbetsplan för Strängnäs kommuns Centrala Barn- och Elevhälsa (Läsåret 2020/2021) 

 Reviderad processkarta elevhälsogången -20 

 Bild – Den lokala elevhälsan 

 Bild – CBEH 

 

Frånvaro 

 Processkarta – Ökad skolnärvaro (2019) 

 Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Strängnäs kommun 

 Riktlinjer för ökad skolnärvaro, beslutad 2019-08-10 

 Rutin för ökad skolnärvaro, beslutad 2019-11-29 

 Frånvarostatistik Finningeskolan, Mariefredsskolan, Stallarholmsskolan 

 

Uppföljning och verksamhetsplan 

 Kvalitetsrapport avseende läroplansuppföljning. ”Kunskap, utveckling och lärande 2020” 

 Verksamhetsplan 2021–2023 Barn- och utbildningsnämnden 

 Årsrapport 2020 Barn- och utbildningsnämnden 

 

Måluppfyllelse 

 Årskurs 6  

 Årskurs 9 
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Resursfördelning 

 Resursfördelning för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde 2021 

 Riktlinjer för resursfördelning för barn- och utbildningsnämnden 

 Riktlinjer för tilläggsbelopp 

 Uppföljning av tilläggsbelopp 

 Resursfördelning 2021 

 

Särskilt stöd 

 Blankett beslut om åtgärdsprogram 

 Blankett extra anpassningar 

 Blankett pedagogisk utredning  
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Bilaga 1. Enkätfrågor 

Hej! 

EY genomför på uppdrag av kommunrevisionen i Strängnäs kommun en granskning av barn- och 
utbildningsnämnden. Syftet med granskningen är att bedöma om nämnden har säkerställt en 
ändamålsenlig organisering avseende stödinsatser till elever. Granskningen omfattar organisering av 
arbetet samt genomförande och uppföljning av vidtagna åtgärder. Även arbetet med måluppfyllelse 
avseende läs- och skrivförmåga och arbetet med skolfrånvaro är inkluderat. En del i granskningen är 
denna enkät, som skickas till skolledare inom grundskolan.  

Vi ber dig att svara utifrån hur du som skolledare upplever arbetet med stöd till elever på din skola och 
i kommunen som helhet. Vi har också ett antal fritextrutor där vi gärna vill att du ger exempel eller 
utvecklar ditt svar.  

Enkäten beräknas ta max 15 minuter att besvara. Enkäten är anonym, vilket innebär att vi inte pekar ut 
skolledare eller skolor, utan enbart redovisar ett samlat resultat. Resultat kan brytas ut baserat på 
bakgrundsinformation om antal besvarande inom gruppen uppgår till minst sju (exempelvis antal år i 
tjänsten).  

Därför ber vi att du är kritiskt reflekterande och besvarar den så ärligt som möjligt. 

Tack för din medverkan! 

 
 
BAKGRUNDSINFORMATION 

Jag har arbetat som skolledare i Strängnäs kommun 
o Mindre än ett år 
o 1-5 år 
o Mer än 5 år 

 
Min skolenhet har följande årskurser (flera val är möjliga): 

o F-3 
o 4-6 
o 7-9 

 
Antal elever på skolan jag arbetar på 

o Under 200 elever 
o Mellan 200-400 elever 
o Över 400 elever 

 
 
På samtliga av nedanstående påståenden ges följande svarsalternativ:  

o Instämmer helt 
o Instämmer till stor del 
o Instämmer till viss del 
o Instämmer inte 
o Vet ej 

 
SÄRSKILT STÖD 

 Vi har fungerande rutiner för att uppmärksamma elever som riskerar att inte uppnå 
kunskapskraven eller som befaras ha andra svårigheter i sin skolsituation. 

 Vi har fungerande rutiner för hur samarbetet mellan elevhälsan och lärarna ser ut vid 
utredningen av en elevs eventuella behov av särskilt stöd. 

 Vi anpassar vid behov undervisningen i alla ämnen så att den i första hand sker inom ramen för 
den klass som eleven tillhör. 

 Vi utformar åtgärdsprogram så att det tydligt framgår att ansvaret ligger på skolan att genomföra 
de särskilda stödåtgärderna som utredningen har visat. 
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 Vi arbetar systematiskt med nyanlända elevers lärande för att säkerställa att undervisningen 
anpassas efter elevernas behov. 

 Vi har fungerande rutiner för att informera elever och vårdnadshavare om rätten att överklaga 
åtgärdsprogram, särskilt stöd i särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning och 
anpassad studiegång. 

 Vi följer upp och utvärderar kontinuerligt om åtgärderna utgör ett tillräckligt stöd för eleven eller 
om andra eller kompletterande åtgärder behöver vidtas. 

 Resursfördelningen inom enheten tar hänsyn till och anpassas till värdering av elevernas 
utveckling, och det behov av särskilt stöd och anpassningar som lärare gör. 

 Resursfördelningen i vår kommun tar hänsyn till och anpassas efter enheternas olika 
förutsättningar och skillnader mellan enheterna i elevernas måluppfyllelse. 

 Eventuella kommentarer eller exempel angående särskilt stöd 

o Fritextsvar 
 
LÄS- OCH SKRIVFÖRMÅGA 

 Vi följer på vår skola systematiskt och regelbundet upp samtliga elevers läs- och skrivförmåga 
(exempelvis genom diagnostiska prov eller screening). 

 Vi sammanställer systematiskt och regelbundet dessa uppföljningar och genomför vid behov 
förändringar i arbetssätt och organisation utifrån resultatet. 

 På vår skola anser vi att utveckla elevernas läs- och skrivförmåga är en uppgift för lärare i 
samtliga ämnen, och vi arbetar för att hela skolan ska vara med och utveckla dessa förmågor. 

 Eventuella kommentarer eller exempel angående läs- och skrivförmåga 

o Fritextsvar 
 
SKOLFRÅNVARO 

 På vår skola har vi fungerande rutiner för att uppmärksamma när en elev är frånvarande. 

 På vår skola följer vi upp all frånvaro, såväl giltig som ogiltig. 

 Vi har fungerande rutiner för hur samarbetet mellan elevhälsan och lärarna ser ut vid 
utredningen av en elevs frånvaro. 

 I vår kommun har vi fungerande rutiner för att underrätta huvudmannen om elever med 
skolfrånvaro. 

 Uppskatta ungefär hur många elever som finns på din skola som under en längre period (mer 
än tre månader) har ingen eller mycket liten skolnärvaro (under 50% skolnärvaro – i dagligt tal 
ibland kallade hemmasittare). 

o Fritextsvar 
 Eventuella kommentarer eller exempel angående skolfrånvaro 

o Fritextsvar 
 
ÖVRIGT 

 Har du några övriga kommentarer? 

o Fritextsvar 
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