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UVKs projektmodell 

Dialog för ett lärande Väsby Projektdirektiv Datum 
Inger Cronlund  Version 
 

Projektnamn: Dialog för ett lärande Väsby 

Projekledare: Inger Cronlund  
 

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 



2(7) 

 
UVKs projektmodell 

Dialog för ett lärande Väsby Projektdirektiv Datum 
Inger Cronlund  Version 
 

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). 
 
Förskolan och skolan är en angelägenhet för alla som bor och verkar i Upplands Väsby. 
Självklart för eleverna, deras vårdnadshavare och de som arbetar i skolan men även för 
företagarna, kommunen och potentiella invånare. Samtidigt har skolan stora utmaningar med 
dåliga resultat och en kultur där skolan inte ses som viktig. Det är därför viktigt att ta tillvara på 
det engagemang som finns och sprida det till hela kommunen. För att skolan skall klara de 
utaningar som finns behöver hela Upplands Väsby ta ett gemensamt ansvar. 
 
Politikens viljeinriktning är att förskolan och skolan ska vara en angelägenhet för alla. För att 
skapa ett så brett engagemang som möjligt kommer därför alla som arbetar in om förskola och 
skola samt övriga intressenter att bjudas in till samtal om skolutveckling i Väsby. Detta 
engagemang ser dock inte ut som det gjorde för 20 år sedan. Idag kräver allmänheten att de ska 
ha en möjlighet att påverka ett beslut som påverkar deras vardag och de skall införliva. 
 

1.2. Idé 
 
Idén är att dialogprojektet ska bidra till en långsiktig skolutveckling genom bred samverkan och 
ett gemensamt ansvarstagande som leder till en kunskapskultur med förväntningar att alla kan 
klara skolan. Dialogen bygger på en metod som används vid komplexa samhällsfrågor. Tanken 
är att samla in så många olika perspektiv som möjligt som belyser frågan. Ordet perspektiv 
används istället för att fokusera på olika gruppers eller personers ståndpunkter. Alla ska ges 
möjlighet att göra sin röst hörd och att ingen är diskvalificerad att bidra med sitt perspektiv.  
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1.3. Syfte 
 
Syftet med dialogprojektet är att involvera alla som bor och verkar i Upplands Väsby i 
skolutvecklingsprojektet, skapa förtroende för projektet, ta vara på engagemang och att 
kommunens förskolor och skolor genom samverkan och samsyn bidrar till utveckling i förskolan 
och skolan. Temat för dialogerna är hur alla barn och elever ska ges förutsättningar för maximalt 
lärande och behålla glittret i ögonen från förskola till gymnasium. 
 

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. 
 
Dessutom kopplas projektet till målet Väsbyborna ska uppleva att kommunen och de tjänster 
kommunen finansierar har god tillgänglighet, inbjuder till delaktighet och att alla får ett gott 
bemötande. Detta mål skall införlivas genom strategin Fortsatt utveckling av kund- och 
medborgardialogen för ökad delaktighet, medbestämmande och medskapande kring viktiga 
frågor.  
 
Projektet är bland de första av sitt slag i Sverige och genomförs tillsammans med SKL, vilket 
tangerar Visionen 2040 där Nytänkande, mod och medskapande bidrar till utvecklingen.  

2. Mål 
 
Det långsiktiga målet är att alla elever ska vara godkända i alla ämnen i årskurs 9 för att vara 
behörig till vidare studier samt ges förutsättningar för maximalt lärande. 
 

2.1. Effektmål  
 
Förväntade långsiktiga effekter av projektet:   

• Ett ökat förtroende för Väsbys förskolor och skolor 
• Förväntningar alla elever kan klara kunskapsmålen 
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• En kultur där det är roligt att plugga 
• Gemensamt ansvarstagande för skolutveckling 
• Nya samverkansmöjligheter 
• En plattform för medborgarnas och övriga intressenters delaktighet i skolfrågor 
• Öppenhet för nya idéer inom skolan 

 

2.2. Projektmål 
 

• Genomföra tillräckligt många dialoger för att få en heltäckande bild av skolan och 
förskolan i Upplands Väsby  

• Formulera ett samverkansavtal för ett lärande Väsby 
• Underlag för politiska prioriteringar 
• Handlingsplan för fortsatt arbete med skolutveckling 

 

2.3. Förväntat resultat av Etableringsfasen 
 
Under etableringsfasen säkerställs att alla har en gemensam bild av dialogmetoden och vad den 
syftar till samt identifiering av olika aktörsgrupper. Under fasen sätts strukturen för projektet och 
en projektplan skrivs.  
 

3. Krav på projektet 

3.1. Förutsättningar 
 
Förutsättningarna för projektet är de direktiv som ges i huvudprojektet Ett lärande Väsby. 

3.2. Avgränsningar 
 

4. Kopplingar till andra projekt och verksamheter 
 
Projektet är ett av åtta delprojekt som ska genomföras i Ett lärande Väsby. Flera av delprojekten 
har kopplingar till varandra och ska förstärka och stödja varandra. Information som kommer 
fram i dialogprojektet och har koppling till andra delprojekt ska kommuniceras till och tas om 
hand i dessa projekt. 
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Information/perspektiv som kommit fram i andra dialogprojekt, Ung i Väsby och charetten 
översiktsplan och som har koppling till förskola och skola kommer att tas till vara i detta 
delprojekt.  

5. Tidplan 
 
De inledande dialogerna och sammanställningen av perspektiv är planerade att genomföras under 
våren. En sammanställning av perspektiven är planerad till början av juni. Under hösten 
genomförs gruppdialogen och det gemensamma ansvarstagande presenteras till jul. 
 
Tidplan för dialoger: 
 
AKTÖRSGRUPP DATUM 

& TID 
VEM SYFTE  KOMMENTARER 

Fackliga organisationer 2 april 
10.00-12.00 

Lotta & 
Bernard 

Inventering 
av 
perspektiv 

  

Näringslivet 28 april 
12- 14 

Lotta & 
Bernard 

Inventering 
av 
perspektiv 

  

Pedagoger 28 april 
15-17 

Lotta & 
Bernard 

Inventering 
av 
perspektiv 

  

Pedagoger 7 maj 
12-14 

Lotta & 
Bernard 

Inventering 
av 
perspektiv 

  

Rektorer & 
förskolechefer 

7 maj 
15.00-17.00 

Lotta & 
Bernard 

Inventering 
av 
perspektiv 

  

Bostadsbolagen 12 maj 
15-17 
 

Lotta & 
Martin 
 

Inventering 
av 
perspektiv 

  

”Medborgare” inkl. 
vårdnadshavare 

14 maj 
18-20 
18 maj 
10-12 

Lotta & 
Martin 
Martin & 
Lotta 

Inventering 
av 
perspektiv 

  
 

Tjänstemän 19 maj 
 

Lotta & 
Martin 

Inventering 
av 
perspektiv 

 
 

 

Förtroendevalda 19 maj 
16.30-18.30 
 

Lotta & 
Martin 

Inventering 
av 
perspektiv 

  

VEGA 23/5 18 interna 
samtalsledare 

Inventering 
av 
perspektiv 

  

Elevdialoger Vecka 22 Interna 
samtalsledare 

Inventering 
av 
perspektiv 

  

Föreningslivet  Nils & Inventering   
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övriga 
interna 
samtalsledare 

av 
perspektiv 

Uppsökande verksamhet 
– olika områden 

 Nils & 
övriga 
interna 
samtalsledare 

Inventering 
av 
perspektiv 

  

 
 
Under hösten kommer en arbetsgrupp med uppgift att ta hand om alla idéer och synpunkter, visa 
på likheter och skillnader i tankar kring skolutveckling samt öka förståelsen för andras 
perspektiv. Ett sista steg är att formulera ett samförståndsavtal kring hur vi alla kan ta ansvar för 
ett lärande Väsby. 
 

6. Projektbudget 
 

6.1. Projektkostnader  
 
Delprojektet sker i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och kostnaden för 
projektet delas mellan SKL och Upplands Väsby Kommun. Processen genomförs i tre faser och 
det är svårt att på förhand förutsäga hur mycket resurser som behöver läggas i varje fas. 
 
Fas ett beräknas en kostnad på 300 000 kronor, vilket innebär 150 tkr för kommunen. En 
ungefärlig kostnad för fas två och tre är 100 tkr. 
 
 

6.2. Projektfinansiering 
 
Projektet finansieras inom budget för Ett lärande Väsby och av Sveriges kommuner och 
landsting.  
 

7. Övergripande risker 
 

• Lågt deltagande och engagemang ifrån aktörer och medborgare  
• Att tidplanen inte hålls  
• Insamlingen av perspektiv inte blir klart innan sommaren 2014 
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8. Överlämnande 
 
Det gemensamma ansvarstagandet förvaltas av alla berörda parter i Väsby genom 
samverkansavtalet. Information som framkommer används även som underlag för politiska 
prioriteringar.  
 

9. Projektorganisation 

 

10.Referenser och bilagor 
Upplands Väsby kommun, Flerårsplan med budget 2014-2016, 2013-11-25 
Upplands Väsby kommun, projektplan Ett lärande Väsby, 2014 
Upplands Väsby kommun, Vision Väsby stad 2040 – Där färgstarka människor möts, 2013 
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