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TJÄNSTEUTLÅTANDE    
   
   

Datum  

2021-09-23 

Handläggare  

My Zinderland 

0151-193 95 

my.zinderland@vingaker.se 
 
Diarienummer  

BU 2021/151 

 

Svar på remiss av promemoria Professionsprogram för 
rektorer, lärare och förskollärare 

Förslag till beslut  

Förvaltningen föreslår att 

 

1. Barn- och utbildningsnämnden instämmer med de förslag som presenteras i 

promemorian.  

 

Sammanfattning av ärendet 

I promemorian föreslås att ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och 

förskollärare ska inrättas. Syftet med programmet är att stärka skolprofessionerna, 

höja kvaliteten på utbildningen och öka skolprofessionernas attraktionskraft. 

Programmet föreslås bestå av två bärande delar:  

• En nationell struktur för kompetensutveckling för rektorer, lärare och 

förskollärare  

• Ett nationellt meriteringssystem för legitimerade lärare respektive 

förskollärare 

Statens skolverk föreslås vara den myndighet som har det övergripande ansvaret för 

professionsprogrammet.  

 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av barn- och utbildningsförvaltningen. 

 

Avstämning med andra förvaltningar: 

☐ Kommunledningsförvaltningen 

☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

☐ Barn- och utbildningsförvaltningen 

☐ Socialförvaltningen 

☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar 
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Bakgrund 

Den 29 juli 2021 inkom en begäran om svar från utbildningsdepartementet. Vingåkers 

kommun lämnar svaret i egenskap av remissinstans.  

 

Förvaltningens ståndpunkt 

Förvaltningen har inget att invända mot de förslag som presenteras i promemorian. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser. 

 

Bilagor 

Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål 

Agenda 2030 

Barnchecklista 

Promemoria Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare 

 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Regeringskansliet 

 

 

Agneta Arvidsson 

Förvaltningschef 
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges 
övergripande mål 

 

 

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande 
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar. 

Ekonomi i balans - Kommunens 
resultat ska under 
mandatperioden uppgå till minst 
1 procent av skatteintäkter och 
generella statsbidrag.  

 

Skola - Alla barn och ungdomar 
ska inspireras, motiveras och få 
stöd så att deras självkänsla, 
mod och nyfikenhet leder till 
utveckling, lärande och 
framtidstro. 

Stärkta skolprofessioner, höjd kvalitet på 

utbildningen och öka attraktionskraft 

gällande skolprofessionerna bidrar till att 

målet uppnås.  

 

Landsbygdsutveckling - Boende 
och verksamma i 
Vingåkersbygden upplever att 
livskvaliteten är hög, inklusive 
tillgången till kommunal service. 

 

 

Hållbar tillväxt - För varje beslut 
i kommunstyrelse och nämnder 
ska det framgå hur det bidrar till 
tillväxt och genomförandet av 
minst ett av de 17 
hållbarhetsmålen i agenda 
2030. 

Se bilaga Agenda 2030. 
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Bilaga 2 - Agenda 2030 

 

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?  
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar. 
 
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive 
mål för att läsa mer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.kolada.se/index.php?_p=jamforelse&unit_id=16569
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/ingen-fattigdom/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/ingen-hunger/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/halsa-och-valbefinnande/
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Ett av syftena med förslaget är att utbildningens 

kvalitet ska höjas. Genom att instämma med 

förslaget visar Vingåkers kommun sin vilja att bidra 

till det. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/god-utbildning-for-alla/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/jamstalldhet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/rent-vatten-och-sanitet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/billig-och-ren-energi/
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https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/minskad-ojamlikhet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/hallbara-stader-och-samhallen/
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https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/hallbar-konsumtion-och-produktion/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/bekampa-klimatforandringen/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/hav-och-marina-resurser/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/ekosystem-och-biologisk-mangfald/
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https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/fredliga-och-inkluderande-samhallen/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/genomforande-och-globalt-partnerskap/
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som 

kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller 

indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden. 

 

Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i 

framtiden? 

 

Ja ☒ Nej ☐ 

 

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut: 

 

1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut? 

 

2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin 

mening? 

Ja ☐ Nej ☒ 

  

På vilket sätt? Vad blev resultatet? 

 

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas? 

(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa, 

funktionsnedsättning, tro, social ställning) 

Ja ☒ Nej ☐ 

 

På vilket sätt? 

 

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum? 

Ja ☒ Nej ☐ 

 

På vilket sätt? 

 

Barn och ungdomar i verksamheter inom Barn -och utbildningsnämndens 

ansvarsområde.  

Förslagen i promemorian syftar ytterst till att öka kvaliteten i utbildningen och att 

alla barn och elever ska få en mer likvärdig utbildning. 

 

Ökad kvalitet i utbildningen och att alla barn och elever ska få en mer likvärdig 

utbildning bedöms vara barnets bästa, och genom att instämma med förslaget sätts 

detta i främsta rummet.  


