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Projektnamn:  
Barn och elever i behov av stöd (delprojekt i Ett lärande Väsby) 

Projektledare:  
Henrik Malmström 

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 
Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell 
referensgrupp) för hela projektet. 

  

Etableringsfasen är planerad och beskriven med: kostnader, resurser, tid, 
leveranser, resultat 

  

Projektets effekt- och projektmål är formulerade.   
Risk- och konsekvensanalys är genomförd.   
 
Kryssa i rutan för vilket alternativ som gäller 
 JA NEJ Kommentar: 

Beslut att starta Etableringsfasen, BP1    

 
 
 
 
Datum och underskrift av projektägare 
 
 
 
Namnförtydligande 
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1. Grundläggande information 
 

1.1. Bakgrund 
Skolresultaten i Sverige och i Upplands Väsby har försämrats under de senaste åren. För att bryta 
trenden har kommunstyrelsen beslutat att genomföra ett treårigt kommunövergripande 
kvalitetsutvecklingsprojekt inom utbildningsområdet med målet att förverkliga kommunens 
vision: ett lärande Väsby (Kommunövergripande skolutveckling - kvalitetsarbete ur ett 
helhetsperspektiv, KS/2013:378). 
 
I projektet Ett lärande Väsby finns två huvudspår, ett handlar om skolans egna inre arbete och ett 
om att förbättra och utveckla system som stödjer skolutvecklingen. Barn i behov av stöd är ett 
delprojekt som omfattar båda dessa delar men med huvudsakligt fokus inom det spår som rör 
skolans egna inre arbete.  
 
Utbildning inom förskola och skola syftar till att främja alla barns och elevers utveckling och 
lärande. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov och förutsättningar. Det 
innebär att förskolan och skolan ska arbeta för att uppväga skillnader i barnens och elevernas 
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 
 
Elever i skolan ska få ledning och stimulans för att nå så långt som möjligt i sin 
kunskapsutveckling. Det innebär att skolan inte kan nöja sig med att en elev når den lägsta 
godtagbara kunskapsnivån. Skolan har även ett speciellt ansvar för barn och unga i behov av 
särskilt stöd. Frågan om särskilt stöd blir aktuell när en elev riskerar att inte nå de lägsta 
kunskapskraven, eller visar på andra svårigheter i skolsituationen. Exakt hur stödet ska utformas 
står inte i lag eller förordning, utan bestäms lokalt utifrån den enskilda elevens behov. Det är i 
första hand rektor som beslutar om vilket stöd eleven ska få.  
 
Arbetet med att ge adekvat stöd påverkas av en rad olika faktorer. Bland annat möjligheter och 
rutiner för att identifiera rätt behov och insats samt kompetens och resurser att utföra rätt insats.  
 
 

1.2. Idé 
Att genom en översyn av rutiner, modeller och arbetssätt hitta metoder för att tidigt upptäcka och 
sätta in insatser hos barn i behov av stöd. 
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1.3. Syfte 
Förskolor och skolor i Upplands Väsby ska ha metoder och rutiner för att tidigt upptäcka och 
sätta in insatser hos barn i behov av stöd. Arbetssätt och resursfördelningssystem innebär att barn 
och elever ges särskilt stöd på det sätt och i den omfattning som behövs för att barnet/eleven ska 
ha möjligheter att utvecklas enligt läroplanen.  
 

1.4. Verksamhetsstrategi 
Projektet ligger i linje med Vision 2040 och avsnittet Ett lärande Väsby; Alla elever når sin fulla 
potential. I Väsby får man vara bäst. Väsby skolor har en hög lägsta nivå. På Väsbys skolor 
råder en kultur som ger eleven kunskaper, självförtroende och livsglädje.  
I flerårsplan med budget 2014-2016 står det tydligt att barnomsorg och skola tillhör kommunens 
främsta prioriteringar, detta tydliggörs bland annat genom målet Kommunen ska genom de 
kommunalt finansierade tjänsterna säkerställa en god lärmiljö med höga kunskapsresultat vilket 
ska leda till fortsatta studier, entreprenörskap eller arbete. 
 

2. Mål 

2.1. Effektmål  
Efter projektets genomförande ska: 

• Förskolor och skolor i Upplands Väsby vara väl förtrogna med metoder för att tidigt 
upptäcka och sätta in insatser hos barn i behov av stöd. 

• Förskolor och skolor i Upplands Väsby verka kompensatoriskt för att enligt läroplanen ge 
förutsättningar för en likvärdig utbildning oavsett barnets eller elevens behov och 
bakgrund. 

• Metoder och rutiner samverka väl med kommunens övriga arbete såsom exempelvis 
resursfördelning för att ge högsta möjliga nytta och effektivitet. 
 

2.2. Projektmål 
• Ökad trygghet hos elever och vårdnadshavare vid övergångar mellan skolsystemets olika 

stadier ska uppnås. 
• Skolorna i Upplands Väsby kommun har tillgång till en elevhälsa som bidrar till att skapa 

miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa samt bidrar till en likvärdig 
utbildning för alla elever. 

• Skolorna i Upplands Väsby kommun använder sig av effektiva system för att snabbt 
fånga upp barn som behöver extra stöd för tidiga insatser. 
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• Ett lättförståeligt och transparent system för ansökningar om ekonomiskt stöd till insatser 
för elever i behov av särskilt stöd ska finnas. 
 

2.3. Förväntat resultat av Etableringsfasen 
Under Etableringsfasen ska i första hand en nulägesanalys genomföras. Nulägesanalysen 
används som grund för det fortsatta arbetet. Under fasen sätts strukturen för delprojektet och en 
delprojektplan skrivs. Nulägesanalysen ska inkludera: 
 

• Vilka gemensamma modeller och rutiner som idag är implementerade,  
• Avgränsningar och kopplingar till andra delprojekt 
• Påverkansfaktorer (framtagande av Ichikawa/Orsak-verkan-diagram)  
• Behovsinventering hos rektorer samt specialpedagoger,  
• Omvärld, finns det goda exempel? 
• Aktuell forskning 

 

3. Krav på projektet 

3.1. Förutsättningar 
Förutsättningar för projektet är de direktiv som ges i projektet Ett lärande Väsby. Andra 
förutsättningar är kommunens kvalitetspolicy, gällande lagstiftning (Skollagen (2010:800) samt 
Lagen om införande av skollagen (2010:801)) samt kommande lagrådsremiss och förtydligande 
av skollagen i vissa skollagsfrågor. 
 

3.2. Miljö 
Projektet väntas inte behandla några faktorer som varken positiv eller negativ ger några 
konsekvenser på miljön eller Upplands Väsby kommuns miljöpolicy och miljömål. 
 
 

3.3. Avgränsningar 
Projektet omfattar ej vuxenutbildning och SFI. Musikskolan är egenfinansierad av kultur- och 
fritidsnämnden och har ej bäring på projektet. I etableringsfasen kommer fastställs avgränsningar 
gentemot andra delprojekt. 
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4. Kopplingar till andra projekt och verksamheter 
Barn i behov av stöd är ett delprojekt till projektet Ett lärande Väsby, dessutom finns kopplingar 
till de flesta av de övriga delprojekten. Tydlig koppling till delprojekten Ersättningsmodeller och 
Lokalförsörjning vad gäller att genom till exempel en översyn av rutiner och metoder för tidig 
upptäckt och insatser för att stödja och skapa bästa möjliga förutsättningar för elever att nå 
målen. Ytterligare koppling finns till delprojektet, Resultatuppföljning på alla nivåer gällande 
systematisk uppföljning och utvärdering av förskolan/skolans verksamhet. Projektet kan 
eventuellt påverkas av resultatet från dialogprojektet. 
 

5. Tidplan 
Då det övergripande projektet Ett lärande Väsby är treårigt ska även Den digitala lärmiljön vara 
genomfört inom den tidsperioden. En mer detaljerad tidplan presenteras i samband med 
projektplanen.  
 

Aktiviteter Vår 
2014 

Höst 
2014 

Vår 
2015 

Höst 
2015 

Vår 
2016 

Höst 
2016 

Beslut projektplan och resurser, maj X      
Nulägesanalys X X     
Delprojektets arbete med nya 
modeller/rutiner  X X X   

Presentation av resultat   X    
Implementering   X X   
Beslut projektplan och resurser, maj X      
Uppföljningskonferens i huvudprojektet, aug  X     
Fortlöpande kommunikation och 
återkoppling X X X X X X 

Utvärdering av projektet     X X X 
 

6. Projektbudget 

6.1. Projektkostnader  
Kostnaden för Etableringsfasen består av arbetstid för delprojektledaren och projektgruppen, 
samt kostnader i samband med nulägesanalysen.  
 
Grov uppskattning är att kostnaden för delprojektet består av: 

• Arbetstid för delprojektledaren mars 2014-december 2016. 
• Arbetstid för delprojektmedlemmar våren 2014-december 2016.  
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• Finansiering av eventuell extern resurs. 
• Eventuella studiebesök 

 

6.2. Projektfinansiering 
Delprojektet finansieras inom ordinarie uppdrag samt med projektbudgeten för Ett lärande 
Väsby. Finansieringen preciseras i projektplanen.  
 

7. Övergripande risker 
En risk- och konsekvensanalys görs inför upprättandet av projektplanen. 
 

8. Överlämnande 
Projektets resultat ska hanteras och förvaltas av respektive skolhuvudman. I och med att 
projektet genomförs i nära samverkan med skolorna kommer överlämnandet ske löpande under 
tiden. Ansvarig för att hämta hem nyttan är respektive skolhuvudman samt Upplands Väsby 
kommun. 

9. Projektorganisation 
 

10. Referenser och bilagor 
Skolverket, 2014, Särskilda undervisningsgrupper. En studie om organisering och användning av 
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Skolverket, 2014, Skolverkets årsredovisning 2013, 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3191 
Skolverket, 2013, PM - Särskilt stöd i grundskolan läsåret 
2012/13, http://www.skolverket.se/publikationer?id=3094 
Skolverket, 2013, Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt 
stöd, http://www.skolverket.se/publikationer?id=3002 
Skolinspektionen 2014, Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa 
effekter i skolväsendet, 
2014:1, http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/segregation/kvalgr-
segregation-slutrapport.pdf 
Svensk författningssamling, Skollagen (2010:800), http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
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