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Projektnamn:  
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Projektledare:  
Magnus Hjort, ekonomistrateg 
 

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). 

Till detta kommer ett av Regeringen aviserat förslag att förtydliga skollagen med syftet "att 
kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas 
olika förutsättningar och behov." Att kravet på fördelning skrivs in i skollagen gör att frågan om 
resursfördelning också kan bli aktuell för Skolinspektionens tillsyn och sanktionsmöjligheter. 

Flertalet av dagens ersättningsmodeller har varit i drift under många år. En återkommande 
återkoppling från utförarna är önskemål om höjda ersättningar, enklare ersättningsmodeller etc. 
Inom ramen för Skolutvecklingsprojektet är det därför lämpligt att göra en översyn av 
ersättningsmodellerna. Har vi rätt ersättningsmodeller? Har vi rätt ersättningsnivåer?  

 

1.2. Idé 
Att säkerställa att UVK har ändamålsenliga styrmedel och relevanta ersättningsnivåer för 
skolverksamheten i kommunen och att dessa stimulerar till verksamhetsutveckling och 
förbättrade resultat avseende både kvalitet och effektivitet både för utförarna och för UVK. 
 

1.3. Syfte 
Ersättningsmodellerna ska vara effektiva, rimliga, förståeliga, relevanta och lättadministrerade. I 
uppdraget ingår även att följa upp och analysera den nuvarande lokalersättningsmodellen, som 
infördes 2012, för att se vilka effekter den har haft på lokaleffektivitet, skolmiljö, kostnader m.m.  
 

1.4. Verksamhetsstrategi 
Skapa förutsättningar för att verksamheterna ska nå sina mål. 

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.  
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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 genomfört projekt och implementering av projektresultaten ser vi 

• Säkerställd likvärdig utbildning utifrån barnens och elevernas olika förutsättningar och 
behov 

• Förutsättningar ges för maximalt lärande för varje barn och elev   
• Minskad administration både för utförare och UVK 
• Enklare modeller 
• Ökad tid för pedagogiskt ledarskap 
• Säkrare uppföljning och prognostisering 

 

2.2. Projektmål 
Att säkerställa en likvärdig skola och förskola genom att UVK har 

• Ändamålsenliga och effektiva ersättningsmodeller  
• Relevanta ersättningsnivåer 
• Lättadministrerade ersättningsmodeller 
• Rätt direkt – minimering av retroaktiva korrigeringar 

 

2.3. Förväntat resultat av Etableringsfasen 
Under Etableringsfasen genomförs en nulägesanalys av omvärld, nyckeltal, ersättningsmodeller 
och ersättningsnivåer. Denna används som grund för det fortsatta arbetet. Under fasen sätts 
strukturen för delprojektet och en delprojektplan skrivs.  
 

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 samt Lagen om 
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införande av skollagen 2010:801) samt kommande lagrådsremiss och förtydligande av skollagen 
i vissa skollagsfrågor. 
 
    

3.2. Avgränsningar 
Projektet omfattar ej vuxenutbildning och SFI. Musikskolan är egenfinansierad av KFN och har 
ej bäring på projektet.  
 

4. Kopplingar till andra projekt och verksamheter 
Ersättningsmodeller är ett delprojekt till projektet Ett lärande Väsby. Koppling till delprojekt 
barn i behov av stöd (BIBAS) och delprojekt Lokalförsörjning. Koppling till projekt Nya 
ägardirektiv. Koppling till projekt resultatuppföljning på alla nivåer. Projektet kan eventuellt 
påverkas av resultatet från dialogprojektet. 
 

5. Tidplan 
Då det övergripande projektet Ett lärande Väsby är treårigt ska även Ersättningsmodeller 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      
Delprojektets arbete med nya modeller  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 
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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 del projektledaren mars 2014-december 2016. 
• Arbetstid för delprojektmedlemmar våren 2014-december 2016.  
• Eventuell extern resurs. 
• 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 
Delprojektets resultat ska hanteras och förvaltas av KVK. Ansvarig för att hämta hem nyttan är 
respektive skolhuvudman samt UVK. 
 

9. Projektorganisation 
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