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Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt 

planera, följa upp och utveckla utbildningen. 

Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen ska genomföras även på förskole- 

och skolenhetsnivå. 

Barn- och ungdomsnämnden har beslutat (BUN 12/35) att använda detta dokument för att följa 

upp och analysera resultat, måluppfyllelse och uppdrag. Den ersätter kvalitetsredovisning 

(förordning 1997:702). 

Uppföljningen i Nyköpings kommun genomförs i tre steg: 

• av förskolechef/rektor på enhetsnivå, analys och åtgärder som kan genomföras på 
enhetsnivå (blå text avser endast divisionsnivå) 

• av utbildningschef på divisionsnivå, analys och åtgärder som kan genomföras på 
divisionsnivå  

• av nämnd på huvudmannanivå, analys och åtgärder som kan genomföras på 
nämndnivå  

Kolumnen ”Redovisas” avser datum för kvartalsuppföljning, till dess ska redovisningen vara 

inskriven i respektive SKUPP.  

 

1.1. Grunduppdrag och övergripande uppdrag  

Förskola  

Grunduppdrag kravnivåer, redovisas i punktform  

Resultat Analys Åtgärder Redo-
visas 

Erbjuda förskola för barn, 1-5 år.  

   10/12 

Förskola ska erbjudas inom fyra månader, så kallad garantitid. 14 § 

   10/12 

Barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek och barnen ska erbjudas en i 
övrigt god miljö. 8 § 

   10/12 

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärand e samt erbjuda barnen en trygg omsorg. 
2 § 

   10/12 
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Pedagogisk omsorg 

Resultat Analys Åtgärder Redo-
visas 

Erbjuda pedagogisk omsorg för barn 1-12 år.  

   10/12 

Placering med skälig hänsyn till föräldrars önskemål . 2 § 

   10/12 

Verksamheten ska utformas så att den förbereder barn en för fortsatt lärande. 2 § 

   10/12 

Erbjuda natt- och helgomsorg för barn 1-12 år.   

   10/12 

Placering inom fyra månader i med hänsyn till föräld rars förvärvsarbete och familjens 
situation i övrigt.  

   10/12 
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Fritidshem  

Resultat Analys Åtgärder Redo-
visas 

Erbjuda fritidshem för barn, 6-12 år. 

   10/12 

Placering på fritidshem ska garanteras på den skolen het eleven fullgör sin skolplikt.  

   10/12 

Utbildning i fritidshem ska erbjudas så snart det f ramkommit att eleven har behov av en 
sådan plats.  

   10/12 

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling oc h lärande samt erbjuda dem en 
meningsfull fritid och rekreation. 2 § 

   10/12 
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Förskoleklass  

Resultat Analys Åtgärder Redo-
visas 

Säkerställa att alla elever får plats i förskoleklas s fr. o. m höstterminen det år de fyller 6 år.  

   10/12 

Plats ska garanteras på den skolenhet där eleven erb juds basplacering.     

   10/12 

Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling oc h lärande och förbereda dem för fortsatt 
utbildning. 

   10/12 
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Grundskola  

Resultat Analys Åtgärder Redo-
visas 

Säkerställa att alla elever med skolplikt får plats i grundskola  samt får det stöd som 
erfordras för att nå kravnivån.  

   10/12 

Plats ska garanteras på den skolenhet där eleven erb juds basplacering.   

   10/12 

Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden oc h utveckla elevernas förmåga att 
tillägna sig dessa.  

   10/12 

Alla elever har rätt till det stöd som gör att ande l elever som når läroplanens kravnivå för 
årskurs 3, 6 och 9 är 100 %. 

   10/12 
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Grundsärskola  

Resultat Analys Åtgärder Redo-
visas 

Anordna grundsärskola i den omfattning som krävs fö r att bereda utbildning för alla i 
kommunen som är berörda eller komma överens med ann an kommun att den i sin 
grundsärskola ska ta emot de elever som hemkommunen  ansvarar för.  

   10/12 

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörnin g utbildning som är anpassad till varje 
elevs förutsättningar och som så långt det är möjli gt motsvarar den som ges i grundskolan. 

   10/12 
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Frivillig musikundervisning 

Resultat Analys Åtgärder Redo-
visas 

Erbjuda ämneskurser, orkester/ensemble till elever f rån och med åk 4 t o m det år eleven 
fyller 20 år samt organisera ”Barn spelar för barn” .  

   10/12 

Verksamheten ska ske utanför grund - och gymnasieskolans undervisningstid.   

   10/12 

Verksamheten ska vara pedagogisk, lustfylld, skapand e och stimulera konstnärlig och 
personlig utveckling. 

   10/12 

 

Övergripande uppdrag, specifikt för avtalsåret, red ovisas i punktform 

Resursfördelning till enheter i enlighet med Riktli njer för resursfördelning (BUN 11/99) samt 
följande kvalitetskrav gällande ersättning av grund belopp till enheterna:  

Resultat  Analys  Åtgärder  Redovisas 

100 % av pedagog- och undervisningspeng 

   31/8, 10/12 

Faktisk lokalersättning 

   31/8, 10/12 

Ersättas för administration genom skälig del av administrativa posten i grundbeloppet 

   31/8, 10/12 

Genomföra ekonomisk redovisning jämförbar med nämndens ersättningssystem. 

   31/8, 10/12 

Genomförda riktade satsningar inom de områden nämnd en tilldelat särskilda medel (se 
ekonomiavsnitt för respektive verksamhet). 

Resultat  Analys  Åtgärder  Redovisas 

   31/8, 10/12 

Redovisa vidtagna och planerade åtgärder med anledn ing av tillsynsbeslut från skolinspektionens 
regelbundna tillsyn 2014 . 

- 31/8, 10/12 

Redovisa hur det är säkerställt att upprättade ruti ner för kränkande behandling efterlevs samt att 
barn/elever är delaktiga i såväl framtagande som up pföljning av enheternas likabehandlingsplaner. 

I mentorslagen och på Elevhälsogruppen (EHG) som har möten varje vecka tar 
man upp vad som hänt på skolan där elever ev känt sig illa behandlade eller 
kränkta. Eleverna har också möjlighet att lämna händelserapporter som också 
behandlas på EHG. Detta sker i olika forum bl annat kan eleverna skriva 
”händelselappar” som delges personalen. Varje sådan rapport ”utreds” 

31/3 
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skyndsamt av personal på skola och återkopplas till berörd/a elever efter EHG. 

Dokumentation av kränkningar lämnas till rektor och huvudmannen. 

Likabehandlingsplaner arbetas fram på skolorna och elevmedverkan sker i 
olika forum. Dels i elevråden och dels i elevernas trygghetsgrupp som kallas 
kamratstödjare. Föregående likabehandlingsplan revideras i augusti och 
remissinstanser är personalens arbetslag, EHG, elevråd och kamratstödjar 
gruppen.  Reviderad plan gås årligen igenom med all personal och alla lärare 
har i sin tur i uppdrag att gå igenom planen med alla elever. Föräldrar 
informeras om skolans plan på föräldramöten, i Skolrådet och i läsårets 
välkomstskrift. På några skola arbetar Likabehandlingsgruppen, elevrådet och 
Friends aktivt med likabehandlingsfrågor och har övningar och aktiviteter 
kopplat till denna. 
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Övergripande uppdrag, löpande, redovisas i punktfor m 

Informera föräldrar/elever om valmöjligheter inom p edagogisk omsorg, förskola, fritidshem, 
förskoleklass och grundskola. 

Hur är uppdraget genomfört? Redovisas 

- 10/12 

Utveckla och upprätthålla samverkan med produktione r, förvaltningar, huvudmän och 
organisationer avseende barns och ungdomars utveckl ing och uppväxtvillkor. 

Hur är uppdraget genomfört? Redovisas 

- 10/12 

 

2. Förskola  

Uppdrag, specifikt för avtalsåret, redovisas i punk tform  

Redovisa effekter och konsekvenser av ökat antal ti mmar i förskolan för barn till föräldralediga och 
arbetssökande. 

Resultat  Analys  Åtgärder  Redo-
visas 

-   31/8, 
10/12 

Uppdrag, löpande  

Resultat  Analys  Åtgärder  Redo-
visas 

Skyndsam placering av nyanlända barn, ambitionen är att plats erbjuds inom en månad.  

   31/8, 
10/12 

Organisera modersmålsstöd. 

Andel barn i behov av modersmålstöd som har fått det: 31/8, 
10/12 

2.1. Nämndens verksamhetsmål 

Grön omställning   

Nämndmål  
Andel förskolor och grundskolor med utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling” är minst 30 % 
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Indikator  Resultat  Analys  Åtgärder  Redo-
visas  

Andel förskolor och 
grundskolor som har 
utmärkelsen1   

                  31/8 

10/12 

 

Tillväxt  

Nämndmål  
Tillgången på förskoleplatser är god i förhållande till behovet, 60 % erbjuds plats på önskat 
placeringsdatum 
 

Indikator  Resultat  Analys  Åtgärder  Redo-
visas  

Andel som erbjuds 
plats i förskola på 
önskat placerings- 
datum 

 

                  31/8 

10/12 

 

Goda verksamhetsresultat 

Nämndmål  
Förskolan stimulerar och utmanar barns utveckling och lärande med utgångspunkt i barnens erfarenheter, 
intressen, behov och åsikter, > 50 % instämmer. 
 
 

Indikator  Resultat  Analys  Åtgärder  Redo-
visas  

Andel medarbetare i 
pedagogisk 
verksamhet som 
instämmer vid 
självskattning 

 

                  10/12 

 

Delaktighet   

Nämndmål  
Barn i förskola upplever att verksamheten är trygg och trivsam samt ger möjlighet till inflytande och ansvar, 
andel som instämmer är > 90 % 
 

Indikator  Resultat  Analys  Åtgärder  Redo-
visas  

Andel barn i 
förskola, 3-5 år, som 
instämmer i 
attitydundersökning  

 

                  31/8 

 

 

                                                

1 Enligt Skolverket 
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2.2. Volymer och ersättningar, förskola 
Verksamhet  Volym  

IÖK 

Volym vid  

avräkning 

Differens  

Jfr med 
IÖK 

Belopp  Avräkning 
Enligt årssnitt 

31/3, 31/8, 
31/10, 31/12 

Grundbelopp 1-2 år 820 804 -16   

Grundbelopp 3-5 år 1 491 

 

1498 +7   

Grundbelopp allmän förskola  
3-5 år 

67 

 

73 +6 

 

  

Köp av annan huvudman -     

Riktad satsning,  
barn i särgrupp  

-  1 000  

Riktad satsning,  
språkförskola  

-  890  

3. Annan pedagogisk verksamhet 

Uppdrag, specifikt för avtalsåret, redovisas i punk tform  

Redovisa behovet av platser inom natt- och helgomso rg, var i kommunen behovet är som störst 
samt redovisa förslag på hur fler platser kan organ iseras.   

Antal/område Redovisas 

- 31/8, 10/12 

Förslag på organisation av fler platser Redovisas 

- 10/12 

Uppdrag, löpande  

Resultat  Analys  Åtgärder  Redo-
visas 

Skyndsam placering av nyanlända barn, ambitionen är att plats erbjuds inom en månad.  

   31/8, 
10/12 

 

3.1. Nämndens verksamhetsmål 

Delaktighet   
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Nämndmål  
Barn i annan pedagogisk verksamhet upplever att verksamheten är trygg och trivsam samt ger möjlighet 
till inflytande och ansvar, andel som instämmer är > 90 % 
 

Indikator  Resultat  Analys  Åtgärder  Redo-
visas  

Andel barn i annan 
pedagogisk 
verksamhet, 3-5 år, 
som instämmer i 
attitydundersökning  

 

                  31/8 

 

Tillgänglighet  

Nämndmål  
Tillgång till natt- och helgomsorg i2 är god i förhållande till behovet, > 80 % har en kötid ≤ fyra månader 
 

Indikator  Resultat  Analys  Åtgärder  Redo-
visas  

Andel som erbjuds 
plats i natt- och 
helgomsorg efter en 
kötid på maximalt 
fyra månader  

 

                  31/8 

10/12 

 

3.2. Volymer och ersättningar 
Verksamhet  Volym  

IÖK 

Volym vid  

avräkning 

Differens  

Jfr med 
IÖK 

Belopp  Avräkning 
Enligt årssnitt 

31/3, 31/8, 
31/10, 31/12 

Pedagogisk omsorg, 1-5 år 23 23 0   

Pedagogisk omsorg, 6-12 år 16 7 -9   

Natt- och helgomsorg,  
kl 19.00 - 06.00 samt helger 

 
 

    

 

4 665  

Kostnad endast Natt- och 
helg/barn  

     

Merkostnad/inskrivet barn       

 

                                                

2 Skollag 25 kap 5 § 
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4. Fritidshem  

Uppdrag, specifikt för avtalsåret  

Resultat  Analys  Åtgärder  Redo-
visas 

Redovisa enheternas arbete med att inventera elever nas behov och intressen. 

   31/8, 
10/12 

Utveckla fritidshemmens arbete med att ge barnen kä nnedom om det lokala förenings- och 
kulturlivet. 

   31/8, 
10/12 

 

4.1. Nämndens verksamhetsmål 

Grön omställning   

Nämndmål  
Andel fritidshem med utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling” är minst 30 % 
 

Indikator  Resultat  Analys  Åtgärder  Redo-
visas  

Antal fritidshem som 
har utmärkelsen 

 

                  31/8, 
10/12 

 
Goda verksamhetsresultat 

Nämndmål  
Fritidshemmet stimulerar och utmanar barns utveckling och lärande med utgångspunkt i barnens 
erfarenheter, intressen, behov och åsikter, > 50 % instämmer. 
 
 

Indikator  Resultat  Analys  Åtgärder  Redo-
visas  

Andel medarbetare i 
pedagogisk 
verksamhet som 
instämmer i 
självskattning 

                  10/12 

 
Delaktighet   

Nämndmål  
Elever i fritidshem upplever att verksamheten är trygg och trivsam samt ger möjlighet till inflytande och 
ansvar, andel som instämmer är > 90 % 
 

Indikator  Resultat  Analys  Åtgärder  Redo-
visas  
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Indikator  Resultat  Analys  Åtgärder  Redo-
visas  

Andel elever i 
fritidshem som 
instämmer i 
attitydundersökning  

                  10/12 

 

4.2. Volymer och ersättningar  
Verksamhet  Volym  

IÖK 

Volym vid  

avräkning 

Differens  

Jfr med 
IÖK 

Belopp  Avräkning 
Enligt årssnitt 

31/3, 31/8, 
31/10, 31/12 

Fritidshem 6-12 år  2 232 

 

2155 -77   

Grundsärskola fritidshem -  - 5 293  
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5. Förskoleklass  
 

Uppdrag, specifikt för avtalsåret  

Utveckla information om verksamheten till vårdnadsh avare.  

Effekter/konsekvenser Redovisas 

- 10/12 

Utveckla vårdnadshavares möjligheter till inflytand e över verksamheten. 

Effekter/konsekvenser Redovisas 

- 10/12 

Uppdrag, löpande  

Organisera modersmålsstöd. Redovisas  

Andel barn i behov av modersmålstöd som har fått det: 31/8, 10/12 

 

5.1. Nämndens verksamhetsmål 

Grön omställning 

Nämndmål  
Andel förskoleklasser med utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling” är minst 30 % 
 
 

Indikator  Resultat  Analys  Åtgärder  Redo-
visas  

Antal förskoleklasser 
som har 
utmärkelsen 

 

                  31/8 

10/12 

 
Goda verksamhetsresultat 

Nämndmål  
Förskoleklassen stimulerar och utmanar elevers utveckling och lärande med utgångspunkt i barnens 
erfarenheter, intressen, behov och åsikter, > 50 % instämmer. 
 

Indikator  Resultat  Analys  Åtgärder  Redo-
visas  

Andel medarbetare 
som instämmer i 
självskattning 

                  10/12 

 
Delaktighet   

Nämndmål  
Elever i förskoleklass upplever att verksamheten är trygg och trivsam samt ger möjlighet till inflytande och 
ansvar, andel som instämmer är > 90 % 
 

Indikator  Resultat  Analys  Åtgärder  Redo-
visas  
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Indikator  Resultat  Analys  Åtgärder  Redo-
visas  

Andel elever i 
förskoleklass som 
instämmer i 
attitydundersökning  

 

                  31/8 

 

 

5.2. Volymer och ersättningar  
Verksamhet  Volym  

IÖK 

Volym vid  

avräkning 

Differens  

Jfr med 
IÖK 

Belopp  Avräkning 
Enligt årssnitt 

31/3, 31/8, 
31/10, 31/12 

Förskoleklass  574 

576/572 

557 vt -19 vt   

Köp av annan huvudman -   84  
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6. Grundskola  
 

Uppdrag, specifikt för avtalsåret  

Redovisa samlade erfarenheter av hur särbegåvade 3 elevers behov av stöd genomförs.  

Sammanställning  Redovisas 

- 31/8 

Utveckla rutiner för frånvarorapportering. 

Resultat  Analys  Åtgärder  Redo-
visas 

-   31/8, 
10/12 

Redovisa orsaker till divisionens och enheternas (g rundskola åk F-6) svårigheter att nå en budget i 
balans. 

Sammanställning  Redovisas 

- 31/8, 10/12 

Uppdrag, löpande  

Följa upp elevers frånvaro samt redovisa insatser, för att åtgärda frånvaron och främja 
måluppfyllelse trots hög frånvaro.  

Vad  Resultat  Analys  Åtgärd  Redo-
visas  

Antal elever med 
ogiltig frånvaro 

                  31/8, 10/12 

Antal elever med 
betydande ogiltig 
frånvaro  

                  

Antal elever som 
har beviljats ledigt 
mer än 10 dagar 

                  

Insatser för att 
åtgärda ogiltig 
frånvaro: 
�       

                  

Insatser för att 
främja 
måluppfyllelse 
trots hög frånvaro: 
�       

                  

Organisera att elever senast i åk 6 får prova på mo derna språk.  

Resultat  Analys  Åtgärder  Redo-
visas 

-   31/8, 

                                                

3 Elev med särskild förmåga inom ett eller flera ämnen 
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Uppdrag, specifikt för avtalsåret  

10/12 

Stimulera att varje skolenhet med åk 6 och åk 7-9 re presenteras i UF (Ungdomsfullmäktige) samt 
att UF bereds tillfälle att besöka klasser i åk 6-9 . 

Andel av tilldelade platser som är tillsatta: Noll. UF är välkomna till skolorna för 
besök och information rörande UF;s verksamhet och uppdrag. Därefter kan det 
bli aktuellt att utse någon klassrepresentant.  

31/3, 31/8 

 

6.1. Nämndens verksamhetsmål 

Grön omställning 

Nämndmål  
Andel grundskolor med utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling” är minst 30 % 
 
 

Indikator  Resultat  Analys  Åtgärder  Redo-
visas  

Antal grundskolor 
som har 
utmärkelsen 

                  31/8, 
10/12 

Nämndmål  
Andelen elever i åk 7-9 som deltagit i Nyköpings naturskola har ökat jfr med förgående år, > 10 % av 
deltagande elever är från åk 7-9  
 
 

Indikator  Resultat  Analys  Åtgärder  Redo-
visas  

Andel elever i åk 7-9 
som har deltagit i 
Nyköpings 
naturskolas 
verksamhet 

                  31/8, 
10/12 

 
Tillväxt  

Nämndmål  
Nyköpings kommun rankas bland de 85 bästa skolkommunerna 
 

Indikator  Resultat  Analy s Åtgärder  Redo-
visas  

Andel elever som 
uppnått kravnivån i 
åk 9 i samtliga 
ämnen 

 

                  31/8, 
10/12 

Andel elever som 
har gymnasie- 
behörighet 

 

   31/8, 
10/12 

Genomsnittligt 
meritvärde 

 

   31/8, 
10/12 
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Goda verksamhetsresultat 

Nämndmål  
Likvärdigheten i grundskolan åk 3 ökar, differensen mellan andel godkända på respektive skolenhet < 25 
%  
 
 

Indikator  Resultat  Analys  Åtgärder  Redo-
visas  

Andel godkända på 
nationella 
ämnesprov i 
svenska, svenska 
som andraspråk och 
matematik i  
åk 3  

 

                  31/8 

10/12 

 
Delaktighet   

Nämndmål  
Elever i åk 5 och 8 upplever att verksamheten är trygg och trivsam samt ger möjlighet till inflytande och 
ansvar, andel som instämmer är > 90 % 
 

Indikator  Resultat  Analy s Åtgärder  Redo-
visas  

Andel elever i åk 5 
och 8 som 
instämmer i 
attitydunder- 
sökning  

                  31/8 

10/12 

 

6.2. Volymer och ersättningar  
Verksamhet  Volym  

IÖK 

Volym vid  

avräkning 

Differens  

Jfr med 
IÖK 

Belopp  Avräkning 
Enligt årssnitt 

31/3, 31/8, 
31/10, 31/12 

Grundskola åk 1-3                         1694 

1716/1671 

1695 vt    -21   

Grundskola åk 4-6 1 567 

1504/1630 

1476 vt -28   

Grundskola åk 7-9 1 257 

1258/1256 

1239 vt -19   

Grundsärskola, integrerade -  3 951  

Köp av annan huvudman åk 1-6 11   2 230  

Köp av annan huvudman åk 7-9 15    

Specialskolor, HVB åk 1-6 1  500  
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Specialskolor, HVB åk 7-9 5  2 250  

 

7. Grundsärskola 
 

Uppdrag, specifikt för avtalsåret  

Utveckla verksamhetens arbete med att främja eleven s förmåga att lyssna, läsa och kommunicera. 

Resultat  Analys  Åtgärder  Redo-
visas 

-    

Uppdrag, löpande  

Organisera modersmålsstöd. 

Resultat  Analys  Åtgärder  Redo-
visas 

-    

 

7.1. Nämndens verksamhetsmål 

Delaktighet   

Nämndmål  
Elever i åk 5 och 8 upplever att verksamheten är trygg och trivsam samt ger möjlighet till inflytande och 
ansvar, andel som instämmer är > 90 % 
 

Indikator  Resultat  Analys  Åtgärder  Redo-
visas  

Andel elever i åk 5 
och 8 som 
instämmer i 
attitydunder- 
sökning  

 

                  31/8 

10/12 

 

7.2. Volymer och ersättningar  
Verksamhet  Volym  

IÖK 

Volym vid  

avräkning 

Differens  

Jfr med 
IÖK 

Belopp  Avräkning 
Enligt årssnitt 

31/3, 31/8, 
31/10, 31/12 

Grundsärskola  35 

37/33 

    

Köp av annan huvudman 2   1 248  

Nivå 1 0   0  
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Nivå 2 2   278  

Nivå 3 20   3 600  

Nivå 4 10   2 546  

Nivå 5 3   1 790  
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8. Frivillig musikundervisning 

8.1. Nämndens verksamhetsmål 

Delaktighet   

Nämndmål  
Verksamheten är pedagogisk, lustfylld, skapande och stimulerar konstnärlig och personlig utveckling, > 90 
% instämmer. 
 

Indikator  Resultat  Analys  Åtgärder  Redo-
visas  

Andel elever i frivillig 
musikunder- visning 
som instämmer i 
attitydunder- 
sökning. 

                  31/8 

10/12 

 

8.2. Volymer och ersättningar  

 
Verksamhet  Volym  

IÖK 

Volym vid  

avräkning 

Differens  

Jfr med 
IÖK 

Belopp  Avräkning 
Enligt årssnitt 

31/3, 31/8, 
31/10, 31/12 

Frivillig musikundervisning 625   Avräkning enligt 
årssnitt 

31/3, 31/8, 
31/10, 31/12 

Lokalkostnader    532  

Central adm   51  

Frivilliga ämneskurser    5 804  

Orkester ensemble    1 042  

Barn spelar för barn    132  
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9. Övrig verksamhetsuppföljning 
 

Vad  Resultat  Analys  Åtgärder  Redo-
visas  

Tillbud och 
olycksfall, typ 
och antal 

      
 
      

            31/8, 
10/12 

Synpunkten4 Antal:       
Kategorier:       

  15/12 

 

 

                                                

4 Synpunkten är en del av ”Kvalitet i Nyköping” och omfattar förslag, klagomål, beröm. Synpunkten med fastlagda rutiner motsvarar 

skollagens krav på rutiner för klagomål.  
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Bilaga 1 

Inventering av SALSA  i kommunal verksamhet  
SALSA är en statistisk modell som jämför kommuners och skolors betygsresultat. Det betyder 
att kommunernas och skolornas resultat räknas fram genom att de faktiska betygsresultaten 
sätts i relation till ett antal bakgrundsfaktorer. Det är föräldrarnas utbildningsnivå, härkomst och 
försörjningsstöd som utgör bakgrundsfaktorerna. 
SALSA ska inte användas för att skolor ska formulera förväntningar för enskilda elever. Det är 
skolans ansvar och skyldighet att hitta former och metoder i undervisningen som utjämnar 
skillnaderna i elevers olika villkor. Varje barn och elev ska kunna lyckas i skolan. 
Genomförda insatser  per enhet och verksamhet  
−       
−        
−       
Iakttagna effekter och konsekvenser av SALSA - fördelning , per enhet och verksamhet  
−       
−  
−       

SALSA nyanlända, genomförda insatser per enhet och verksamhet  
- 
- 
- 
 

SALSA nyanlända, Iakttagna effekter och konsekvenser  av SALSA - fördelning, per enhet 
och verksamhet 
−  
−  
−  
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Inventering av tilläggsbelopp i kommunal verksam het 
Tilläggsbeloppet är ett komplement till det generella grundbeloppet (BUN 11/99) 

Tilläggsbeloppet gäller elever med grav funktionsnedsättning där extraordinära stödåtgärder, 
som inte har koppling till den vanliga undervisningen, är nödvändiga för att eleven ska kunna 
fullgöra sin skolgång. Stödet, i form av tekniska hjälpmedel, assistenthjälp eller anpassning av 
skollokaler, ska vara direkt kopplat till en enskild elev. 

Orsak, per barn/elev  
funktionsnedsättning och kort 
beskrivning av dess konsekvenser  

Bidragets 
storlek per 
barn/elev 

Enhet som beviljats 
tilläggsbelopp 

Avstämning 18/8  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Tillkommande beslut om tilläggsbelopp efter 18/8 re dovisas 15/12  

                  

                  

                  

                  

                  

Vad beror eventuella ökningar på? 

- 

Antal ansökningar: 

Antal avslag: 

Orsak till avslag: 
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