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Barn- och ungdomsnämnden

Budgetuppföljningar 20188 - Delårsbokslut
Ärendebeskrivning
Delårsbokslut behandlar verksamhet-, ekonomi- och personaluppföljning efter årets första
åtta månader samt framtidsdel med verksamhet, ekonomi och personal inför åren 2019-2021
Förvaltningens yttrande
Nuläge beskrivs utifrån den analys som kan göras av huvudsaklig verksamhet, kvalitet,
ekonomi och personal. Verksamheten har bedrivits enligt plan till och med augusti månad
och planerade aktiviteter för perioden har blivit genomförda enligt plan.
För 2018 prognostiserar barn- och ungdomsnämnden en noll prognos, trots stora utmaningar
att anpassa verksamheten utifrån ökat antal barn och elever, samtidigt som antalet barn och
elever ökar mer i verksamhet med fristående huvudman och det är färre barn och elever i
verksamheten än planeringsunderlag.
Arbetet med att anpassa organisation under pågående läsår sker kontinuerligt, utifrån antal
barn och elever i verksamheten. Det är en mycket ansträngd situation i verksamheterna med
en hög upplevd arbetsbelastning, stora barngrupper och klasser, barn och elever i behov av
särskilt stöd, kompetensbrist och små möjligheter för förskolechefer och rektorer att anpassa
inre organisation.
I framtidsdelen lyfts förändringar både lokalt och nationellt fram. Antalet barn och elever
fortsätter att öka i kommunen inför 2019-2021. En av nämndens utmaningar är
kompetensförsörjning, med fortsatt stora pensionsavgångar, volymökning av antal barn och
elever, ökad konkurrens och fortsatt hög personalomsättning. Organisationsfrågan är en
fortsatt en stor utmaning för barn- och ungdomsnämnden för att kunna ge barn och elever en
samlad och likvärdig skolgång.
Detta ärende måste justeras omedelbart.

Förslag till beslut
Delårsbokslut 2018 för Barn- och ungdomsnämnden godkänns.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
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Cecilia Knutsson
Förvaltningschef

Kristina Jakobsson
tf Administrativ chef/Controller
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Delårsbokslut 2018 Barn- och ungdomsnämnden
Ansvarsenhet 6

Nutid
Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg,
skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola och grundsärskola för barn i åldrarna 1- 16 år.
Verksamheten har i stort löpt på enligt plan under årets första 8 månader och nytt läsår
2018-2019 har startat upp i augusti.
I förskolan är det positivt att det fortsätter att vara full behovstäckning i kommunen, d.v.s. att
alla barn har fått plats inom 4 månader och det ser fortsatt bra ut resterande del av året.
Förskolan har en stor utmaning i att hantera årets normala volymvariationer. Det är alltid som
mest barn i förskolan under våren och som minst barn i verksamheten i början av hösten,
som sen ökar succesivt under året. Det gäller att kunna hantera volymvariationen så
likvärdigt och resurseffektivt som möjligt utifrån behörighetskrav, personalbrist, samt att
födelsetal skiljer sig geografiskt i delområdesnivå. Den kommunala förskolan har inför hösten
avvecklat ett antal platser utifrån att fler barn går i förskola hos fristående huvudman. Det är
Noltorps förskola som har avvecklats inför kommande ombyggnation av Noltorpsskolan och
en avdelning har avvecklats i förtid på Ängaboskolan för att ge plats åt fler elever på
Ängaboskolan. De fristående förskolorna har fler barn i förskolan, än jämfört med föregående
höst då en ny huvudman startade upp verksamhet som har fyllts på succesivt under året. Vid
en jämförelse mot föregående är det samma antal behöriga förskollärare. Inga nya
anställningar av obehöriga förskolelärare är gjorda efter augusti 2017. Det var 12 obehöriga
augusti 2017 och nu är det 11.
Förskoleklassen är från och med 2018-07-01 obligatorisk och för Alingsås innebär det inga
större förändringar, förutom att några skolor har fått förlägga schema och skoltid på annat
sätt jämfört med tidigare läsår. I grundskolan har skolvalsprocessen tidigarelagts och ny
skolvalsprocess införts. Det har gett bättre planeringsförutsättningar, men det är fortsatt svårt
att dimensionera och anpassa verksamheten utifrån det fria skolvalet. Flera skolor har
delningstal som inte är optimala och det innebär att klasser och antal elever varierar stort
både inom skolenheter och mellan skolenheter, det är t ex Långared, Ängabo, Kullingsberg
och Stadsskogen. Barn- och ungdomsnämnden kommer att få en sammanställning av
skolornas läsårsorganisation senare under hösten för att kunna se skolornas
klassorganisation och storlek på klasser.
Vid en jämförelse mot föregående år är det fler obehöriga lärare i skolan vid läsårsstart.
Obehöriga lärare har visstidsanställning och har framförallt ökat i högstadiet.
Personalrörligheten har ökat något totalt i förvaltningen, det ser olika ut på enheterna. De
ämnen som det är särskilt svårt att rekrytera lärare till i skolan är slöjd, idrott, musik,
matematik/naturvetenskap och moderna språk och det är nu även svårt att rekrytera lärare
för lågstadiet.
Enligt preliminära uppgifter för läsåret 2017-2018 hämtade ur kommunens elevadministrativa
system 2018-06-11 har andelen behöriga elever till gymnasiet ökat till 86,4% jämfört med
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83,8% 2017 i kommunala grundskolor. Exkluderas nyanlända elever från de preliminära
underlagen i elevstatistiken så är 91,7% av eleverna behöriga till gymnasiet jämfört med
88,3% 2017. Elever beräknas som nyanlända om de varit i Sverige mindre än tre år.
Behörigheter och ämnesbetyg kan även ha ändrats efter genomförd sommarskola. SCBs
statistik för slutbetyg läsåret 2017-2018 på huvudmannanivå och per grundskola presenteras
i slutet av september för alla elever som tillhör hemkommunen.
Under läsåret 2018-2019 blir PRAO åter igen obligatoriskt för elever i skolår 8 och skolår 9
och det gäller för de elever som börjar skolår 8 i år och kommer att genomföras under
vårterminen. Arbete pågår med att få godkända arbetsplatser för ca 430 elever under våren
2019. Alla arbetsplatser i kommunen behöver ta emot prao-elever, tillsammans med övrig
offentlig verksamhet och näringslivet i kommunen. Till nästa läsår behövs ytterligare ca 430
prao-platser då både skolår 8 och skolår 9 ska ha PRAO.
Inför höstterminen utökas antalet lärverktyg i verksamheten, pedagogisk personal i förskolan
får ett eget personligt lärverktyg och antalet lärverktyg utökas i skolår F-6. Eftersom
leasingavtal har löpt ut sker även versionsbyte av I-pads, samt att alla datorer i den
pedagogiska verksamheten övergår till Cromebooks.
Det pågår en översyn av statsbidrag, samtidigt som förändringar kring statsbidrag medför att
det fortsatt råder en osäkerhet kring statsbidragsfinansiering och vilka förutsättningar som
gäller tid, omfattning, egenfinansiering för att ta del av olika satsningar. Skolverket har
beslutat om bidragsram för Statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling för
2019 för förskoleklass och grundskola. Kommunen får inte minska kostnad per elev jämfört
med ett genomsnitt för de tre föregående åren för personal i förskoleklass, undervisning och
elevhälsa i grundskolan. Det råder osäkerhet kring lågstadiesatsning och fritidshemssatsning
för kommande läsår 2019-2020. Detta medför att det är svårt att göra en långsiktig strategi
för statsbidragsfinansiering.
Det finns fortsatt flera stora utmaningar att arbeta vidare med i barn- och ungdomsnämndens
verksamheter. I verksamheten har förskolechefer och rektorer stora svårigheter att kunna
anpassa organisationen utifrån beslutad omsorgs- och elevpeng. Det råder fortsatt brist på
behöriga förskollärare, fritidspedagoger och lärare och obehöriga vikarier, som medför en
stor utmaning i att kunna organisera en väl fungerande inre organsation i både förskola,
fritidshem, grundskola och grundsärskola. Nya och andra yrkeskategorier måste rekryteras
och enheterna måste få en större möjlighet att kunna anpassa organisationen utifrån
enheternas behov och förutsättningar. Samtidigt som den stora utmaningen är att det ska
vara en likvärdig utbildning i alla förskolor och grundskolor. Detta gäller alla
personalkategorier pedagoger, barn- och elevhälsa och skolledare. Det märks tydligt att det
är kompetensbrist i förskola och grundskola i Sverige och att det inte finns tillräckligt med
behörig personal. Det medför en fortsatt hög personalomsättning och att rekrytering pågår
kontinuerligt. Det är många faktorer som påverkar och de frågor som lyfts fram av personal
och fackliga företrädare är barn- och elevgruppers storlek, möjlighet att arbeta kollegialt och i
arbetslag, lärarlöner, fri pedagogisk måltid, tillgång till lärverktyg, antal medarbetare per chef
och tillgång till barn- och elevhälsa, administrativt stöd och utbud av personalförmåner, samt
tillgång till kollektivstrafik. Vid en jämförelse kan konstateras att det är svårast på de mindre
enheterna och särskild på de enheter som ligger utanför tätorten.
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Förvaltningen ser ett stort behov av att utveckla dialog och gemensamma processer
gentemot kommunledningskontoret, det gäller bl. a ärendeberedning och Platina, stöd i att
utveckla Hypergene och att samordna lokalfrågor, förbättra leverans av tjänstekatalog för IT
och gemensamma processer med IT-enheten. Det är även ovisshet kring flytt av controller
och stödfunktioner till KLK och genomlysning av förvaltningarna som beslutades i
Handlingsplan EFFEKT, samt vilka arbetsuppgifter som ska flyttas över till controllerenheten.
Inom BUS har barn- och ungdomsnämndens- och socialnämndens presidium gett
förvaltningarna i uppdrag att göra en översyn av samverkan kring elever med stora
skolsvårigheter. Det finns stort behov av att fortsätta utveckla samverkan med
socialförvaltningen och insatser gentemot barn med hemmaplanslösningar. Det är fler barn
idag med hemmaplanslösningar med sammansatt problematik, som tidigare hade HVBinsatser utanför kommunen. Det behövs en ny form av skolgång för att möta upp denna
målgrupp där socialförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen arbetar tillsammans
kring elever och familjer.
Inom SAMLA (närvårdssamverkan) pågår utvecklingsarbete och ett samverkansprojekt har
startat upp kring Barn- och ungas psykiska hälsa och att starta upp en ny modell med ett
strukturerat samverkansteam mellan primärvård, som har ansvaret för lindrig till måttlig
psykisk ohälsa, elevhälsa och socialtjänst, där specialistnivån fungerar som stöd till
vårdcentralerna utifrån en konsultationsmodell.

Åtaganden och nyckeltal
Arbete är i full gång med att fullgöra alla åtaganden i barn- och ungdomsnämndens
flerårsstrategi och arbetet kommer att fortgå under året. Barn- och ungdomsnämndens
åtaganden och aktiviteter syftar till att bidra till utvecklingen i kommunen i riktning mot de
prioriterade målen.
Flera av de beslutade åtagandena är av långsiktig karaktär, utifrån de utmaningar som barnoch ungdomsnämnden står inför och fortsatt arbete kommer att pågå under kommande år.
Flera åtaganden utgår ifrån frågeställningar och utmaningar som hela Sverige ställs inför, t
ex kompetensbrist, ökad konkurrens och frågor som rör verkställande av kärnuppdraget som
inte beslutas på kommunal nivå. I dessa frågor arbetar barn- och ungdomsnämnden aktivt i
processer, där effekt först kan väntas efter längre tid än 2018
Under varje åtagande beskrivs kort nuläge och status, och de nyckeltal som går att få fram i
delårsbokslutet.
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Redovisning av mål och åtaganden

Mål 1
I Alingsås är det tryggt, säkert och välkomnande
KF indikator: Andelen elever som känner trivsel och trygghet i skolan ska öka

BUN:s åtagande: Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att förbättra förutsättningar och
organisation för att möta nyanlända barn och elever
Nyckeltal: Antal barn och elever modersmål vt - 478 elever, ht – 470 elever
Antal elever studiehandledning
Barn- och ungdomsförvaltningen åtar sig att utveckla samordning av kartläggning av
nyanlända barn och elevers kunskaper, och se över organisation för att samordna
modersmålundervisning och studiehandledning, samt flerspråkiga barns språkutveckling i
förskolan.
– Antalet nyanlända elever har stabiliserats i verksamheten. Under föregående läsår fanns
det elever med studiehandledning och modersmålsundervisning på 14 av 20 grundskolor.
Arbetet är påbörjat och fortsätter läsåret 2018-2019. Det var 478 elever som hade
modersmålsundervisning vårterminen 2018 under höstterminen är det 470 elever. SVAkompetensen behöver utökas i de lägre skolåldrarna.

BUN:s åtagande: Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att förbättra studieron
Nyckeltal: GR enkät, skolinspektionsenkät
GR enkäten åk 2, index 60 (Jfr GR 57) Högre index är ett bättre resultat.
Skolinspektionens enkät åk 5, 6,4 (Jfr riket 6,1) Förändring sedan HT 2016 med 0,1.
Skolinspektionens enkät åk 9, 5,5 (Jfr riket 5,3) Förändring sedan HT 2016 med 0,3.
Barn- och ungdomsförvaltningen åtar sig att stärka enheternas förebyggande och
hälsofrämjande arbete utifrån enheternas behov.
– Arbetet pågår och det systematiska kvalitetsarbetet stärks kring förebyggande och
främjande arbete. Insatser utgår ifrån enheternas behov och förvaltningsövergripande
generella insatser. I förskolan pågår arbete med att främja närvaro och utveckla tillgängliga
lärmiljöer för att möta barns olika behov. I Sollebrunn pågår ett arbete med att identifiera
orsak till frånvaro i samverkan med Familjens Hus och socialförvaltningen. Flera F-6 skolor
har gjort insatser kring pedagogisk rast-verksamhet, i syfte att skapa trivsel och trygghet och
därmed förbättra möjlighet till en bättre lärmiljö. Under våren gjordes en kompetenssatsning
för kuratorer och skolsköterskor kring Våldsförebyggande arbete och identifiera
våldsutsatthet i samverkan med socialförvaltningen familjebehandlare. I höst görs en
kompetenssatsning för kuratorer och skolsköterskor kring Sex och samlevnadsundervisning
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och hur deras professioner kan stötta pedagoger i undervisningen. Samverkan med
Ungdomsmottagning stärks och utvecklas under läsåret.

BUN:s åtagande: Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att minska skolk och sena
ankomster
Nyckeltal: Förvaltningsövergripande statistik Skola24
Barn- och ungdomsförvaltningen åtar sig att fortsätta utveckla och implementera
Handlingsplan för ökad närvaro i förskola, grundskola och grundsärskola och att följa upp
frånvaro på huvudmannanivå.
– Under vårterminen utbildades schemaläggare på alla skolor för att lägga schema på rätt
sätt för att skola24 ska kunna användas fullt ut i verksamheten. Det medför att det går att få
fram förvaltningsövergripande statistik över hela skoldagen från och med läsåret 2018-2019,
d.v.s. alla lektioner under skoldagen och att andra analyser kan göras kring skolfrånvaro.
– Handlingsplan för ökad närvaro har justerats utifrån ändringar i skollagen som träder i kraft
2018-07-01. Elevhälsan utökas inför läsåret 2018-2019 genom statsbidrag för likvärdig skola
för att kunna arbeta med att minska elevers upprepade eller längre frånvaro i enlighet med
förtydligat uppdrag i skollagen 2018-07-01. Kuratorerna har fått ett ökat uppdrag att stödja
pedagoger, och arbeta med elever och vårdnadshavare.

Mål 4
I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning
KF indikator: Nettokostnaderna ska inte öka snabbare än summan av skatteintäkter
och generella statsbidrag

BUN:s åtagande: Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att verksamheten ska bli ekonomiskt
effektivare genom att nettokostnadsökningen ska understiga pris-/löne- och volymökning
Nyckeltal: Referenskostnad förskola Referenskostnad fritidshem
Nettokostnadsavvikelse förskola +5,5 % 2017 (Jfr +3,4 % år 2016)
Nettokostnadsavvikelse fritidshem -1,0% 2017 (jfr +4,7 % år 2016)
Barn- och ungdomsförvaltningen åtar sig att sänka nettokostnader för förskola och
fritidshem, genom att utveckla effektivisering av volymvariationer i förskola och fritidshem.
– Under 2017 utökades antalet platser i fristående förskola och ett omställningsarbete
påbörjades med att avveckla kommunala platser som får full effekt först 2018. Det har gett
möjlighet att avveckla förskolor i förtid, utan att ersätta platser med att bygga nya kommunala
förskolor. Planering på delområdes nivå behöver fortsätta och omstrukturering av
förskoleplatser behöver göras utifrån geografi och demografi.
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– Planering förskola har implementerats i alla förskolor under våren och under hösten
fortsätter arbete med att utveckla schemaläggning och bemanning utifrån barnens faktiska
närvaro. För att Planering förskola ska ge full effekt behöver systemet synkroniseras med
lönesystemet.
– Skola24 pilottestas under våren av ett fritidshem och utvärderas under hösten. Fler enheter
kommer att delta under hösten.
– Nettokostnaden för förskola, fritidshem och grundskola kommer att bli lägre när lokalhyror
sänkts enligt beslut i handlingsplan EFFEKT. Oklart hur nettokostnaden påverkas och
helårseffekt först 2019.
– Lokalyta för förskola minskar under året, inför hösten 2018 har Ängabo förskola och
Noltorps förskola flyttat ur lokaler som blir skollokaler igen.

Mål 5
I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet
KF indikator:
Medborgarnas upplevelse av bemötande och tillgänglighet i kommunen ska förbättras
Nöjd medarbetarindex ska höjas
Sjukfrånvaron i kommunen ska minska
BUN:s åtagande: Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att minska sjuktal
Nyckeltal: Sjuktal per verksamhet
januari – augusti 2018

Sjukfrv %

Sjukfrv % dag 1-14

Förskola 1-5

9,70 %

3,36 %

Familjedaghem 0-12

0,34 %

0,34 %

Fritidshem

7,05 %

3,11 %

Förskoleklass

9,07 %

2,08 %

Grundskola

5,36 %

1,83 %

Obligatorisk särskola

4,36 %

3,07 %

Barn- och ungdomsförvaltningen åtar sig att renodla uppdrag, se över inre organisation,
verka för att överanställa personal, stärka ledarskap, samt att förstärka rehab processen och
arbeta enligt handlingsplan medarbetarenkät.
– Arbetet är påbörjat och pågår kontinuerligt i förskola och grundskola med att utveckla inre
organisation utifrån antal barn och åldersgrupp i förskolan och årskullar i grundskolan. I
förskolan har samverkan med primärvård inletts för att tidigt identifiera sjukfrånvaro som
beror på psykosocial ohälsa för att göra insatser som motverkar frånvaro. Under våren
gjordes en utökad insats med att stötta chefer i processer med rehabiliteringsarbete med
utökat HR-stöd.
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BUN:s åtagande: Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att fortsätta höja lönerna för
skickliga lärare
Nyckeltal: Lönestatistik
Barn- och ungdomsförvaltningen åtar sig att utveckla lönebildningsprocess.
– Ny lönebildningsprocess för förskollärare, fritidspedagoger, lärare och skolledare
implementeras i verksamheten i pågående löneöversyn. Förhandling pågår centralt kring nytt
läraravtal, som måste bli klart innan processen kan komma vidare. Under hösten kommer
arbetet att fortsätta och specialpedagoger kommer med inför nästa löneöversyn.

BUN:s åtagande: Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att renodla läraruppdraget och att
skapa resurser till sidouppdrag
Nyckeltal: Inget fastställt
Barn- och ungdomsförvaltningen åtar sig att stärka styrning och ledning för att utveckla
förskolans och skolans inre organisation, utifrån enheternas behov och förutsättningar.
– Arbetet är påbörjat och pågår kontinuerligt i förskola och grundskola. Det är ny
läsårsorganisation 2018-2019, en 7-9 skola har infört studiepedagog, flera F-6 skolor har
gjort översyn av schemaläggning och renodlat uppdrag för olika personalkategorier. Ny
omgång med förstelärare har tillsatts för de kommande två läsåren 2018-2019 och 20192020.

Mål 8
Alingsås ger utbildning kunskaper för en dynamisk framtid
KF indikator:
Föräldrars nöjdhet med sitt barns förskola/skola ska förbättras
Andelen elever som är nöjda med sin skolmiljö och undervisning ska öka
Andelen elever i åk 9 behöriga till gymnasiet ska öka
BUN:s åtagande: Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att ta fram en vision för framtida
skolorganisation, som ska ge förutsättningar för en samlad och likvärdig skolgång
Nyckeltal: antal förskolor och skolor
Barn- och ungdomsförvaltningen åtar sig att tillsammans med FABs arbeta vidare med
förstudie förskola i Noltorp, samt att göra fördjupade utredningar kring kapacitet i
Stadsskogenskolan, Ängaboskolan och Östlyckeskolan, samt se över förutsättningar i
Sollebrunn för en samlad förskola och effektivt lokalutnyttjande i grundskolan.

7
Page 11 of 94

– Arbetet är påbörjat med Alingsåshem (F.d. FABs) och kommer att återrapporteras till barnoch ungdomsnämnden senare i höst.

BUN:s åtagande: Barn- och ungdomsnämnden åtar sig tydliga och tidiga
kunskapsutvärderingar
Nyckeltal: inget fastställt
Barn- och ungdomsförvaltningen åtar sig att implementera Skolverkets stöd för att kartlägga
elevers kunskaper i matematiskt tänkande och språklig medvetenhet i förskoleklass, som
publiceras 1 juli 2018 och som eventuellt kan bli obligatoriskt.
– Arbetet är påbörjat och Skolverkets stöd Hitta Språket och Hitta Matematiken ska
användas i förskoleklassen läsåret 2018-2019. Stödmaterialet ska ge stöd i att kartlägga
språklig medvetenhet och matematiskt tänkande och kommer att bli obligatoriskt 2019-07-01
inför läsåret 2019-2020.

BUN:s åtagande: Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att frivilliginsatser ska stimuleras
och utvecklas
Nyckeltal: inget fastställt
Barn- och ungdomsförvaltningen åtar sig att identifiera möjliga områden där frivilliginsatser
kan bidra till verksamheten.
– Arbetet är påbörjat och kommer att återrapporteras till barn- och ungdomsnämnden senare
i höst.

Mål 12
I Alingsås minskar vi vår miljöpåverkan genom energieffektiv omställning
KF indikator: Andelen ekologisk mat i kommunal verksamhet ska öka

BUN:s åtagande: Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att öka andelen ekologisk mat och
att andelen köttkonsumtion ska minska
Nyckeltal: procentuellt inköpt ekologisk andel 25 %
Inköpt köttmängd är jan-juni 33 934 kg
Andel vegetariskt serverade lunchrätter är 8, 53% av totalt antal
serverade lunchrätter.
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Barn- och ungdomsförvaltningen åtar sig att följa upp det upphandlade kostavtalet för
Alingsås kommun, samt att i inom partnering med ISS utveckla kvalitet och ekologiska
råvaror.
– Det har funnits en problematik kring arbetet med menyplaneringen då ISS haft detta arbete
förlagt i Stockholm vilket gjort att arbetet har försenats. ISS har gjort en större
verksamhetsförändring där b.la Menyarbetet från 2018-07-01 nu ligger i Alingsås istället för
Stockholm vilket kommer att förenkla arbetet betydligt med vårt arbete kring menyarbetet till
fördel för att kunna minska köttkonsumtionen och öka andelen vegetariska rätter i menyn och
på sätt möjliggöra att inom partneringen öka andelen ekologisk andel.
Det som gjorts hittills är att öka mängden fiskrätter, införa mer vegetariska mellanmål och
några fler vegetariska lunchrätter.
Det pågår svinnmätning två gånger per år, efter mätningen som nu sker i september-oktober
kommer ISS och Kostenheten att påbörja med att hitta en större jämnhet kring utlevererade
måltider.
– ISS har nu lämnat siffror för 2018 kring andel inköpt köttmängd och arbetar med sina
leverantörer för att få fram siffror för 2017. 2017 års siffror kommer att då att kunna användas
som jämförelse tal vid årets slut.
– Andelen ekologisk mat följer det enligt avtalet satta 25 %.

Åtagandet bedöms genomföras under 2018
Åtagandet bedöms genomföras under planperioden
Åtagandet bedöms ej genomföras under planperioden

Uppdrag
Barn- och ungdomsnämnden har påbörjat arbete med att genomföra de uppdrag som
beslutats i kommunfullmäktige i samband med flerårsstrategi 2018-2020.


Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att ytterligare förstärka insatserna för barn i
tidiga åldrar samt barn med särskilda behov. Uppdraget kommer att kunna slutföras per
2018-12-31.
Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att utveckla organisation för att stärka barn- och
elevhälsoteam som arbetar tillsammans för barn och elever. Att ge förskolechefer och
rektorer en större möjlighet att styra och organisera barn- och elevhälsans arbete utifrån
verksamhetens identifierade behov och enheternas förutsättningar. Vilket innebär att
stärka styrning och ledning, utveckla inre organisation, att ge förutsättningar för tidiga
insatser, samlade team och verksamhetsnära stöd. Att ge förutsättningar för delaktighet,
ökad tillit och ansvarskultur, att arbeta mer förebyggande och främjande utifrån ett
relationellt perspektiv, d.v.s. att arbeta med lärandet i relation till påverkansfaktorer i
lärmiljön.
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-



Arbetet påbörjades under våren, en nulägesanalys har genomförts och olika bilder
har framkommit kring styrkor, svårigheter, möjligheter och utmaningar från olika
personalkategorier. Olika förslag till organisatorisk förändring för barn- och
elevhälsans personal har diskuterats under våren. Det har uppstått en oro i barn- och
elevhälsans personalgrupper. På FSG i juni presenterades förslag att
specialpedagogernas organisatoriska tillhörighet ska förändras och att de ska tillhöra
de team där de arbetar. Risk- och konsekvensanalys ska genomföras och detta är ett
ärende i Barn- och ungdomsnämnden i oktober.

Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att vidta åtgärder för att minska
arbetsbelastningen hos lärare för att frigöra mer tid för undervisningen. Uppdraget
kommer inte att kunna slutföras per 2018-12-31.

Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att utveckla organisation för att stärka styrning och
ledning och att ge förskolechefer och rektorer en större möjlighet att styra och organisera
förskolans och skolans inre organisation utifrån enhetens förutsättningar. Arbetet med att
se över effektiv schemaläggning och tidsanvändning behöver intensifieras, utifrån
enhetens behov och förutsättningar.
-

Detta är ett åtagande av långsiktig karaktär, som både är beroende av statliga och
kommunala åtgärder. Skolverket arbetar med åtgärder som kommer att påverka och
förändra förutsättningar kring t ex rättning av nationella prov. Dessa åtgärder kommer
dock inte att vidtas under 2018 utan längre fram. Förvaltningen arbetar med åtgärder
tagits fram i samverkan i det systematiska arbetsmiljöarbetet och handlingsplan
medarbetarenkät.
Arbetet är påbörjat och pågår kontinuerligt. T ex se över schemaläggning, arbetslag,
rast verksamhet. En 7-9 skola testar ny modell med studiepedagog d.v.s.
heltidsmentor läsåret 2018-2019. Härigenom kommer lärare att avlastas tillförmån för
undervisning.
Inom GR och andra lärosäten pågår arbete med att utveckla nya kompetenser som t
ex specialistutbildade barnskötare, lärarassistenter och resurspedagoger. Branschråd
för förskola har startat upp inom GR. Arbetet fortsätter under 2019.



Utbildningsnämnden och Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att finna
verksamma och effektiva samarbetsformer med särskilt fokus att öka andelen elever som
kan påbörja gymnasiestudier.
Uppdraget kommer att kunna slutföras per 2018-12-31.
Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att utveckla samarbetsformer med
utbildningsnämnden:



Att arbeta med förskolans och skolans digitalisering, att fortsätta att utveckla Arena för
lärande, samt förutsättningar och möjligheter för digitala prov.
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Att inom Plug-in-projektet fortsätta möta upp elever i skolår 9 som riskerar att framtida
avbrott på gymnasieskola. Arbete sker i nära samarbete med utbildningsförvaltningen,
socialförvaltning, samt BUP.
Att fortsätta arbetet med att utveckla bra samverkansformer för trygga övergångar från
grundskola till gymnasium, särskilt för nyanlända elever.
Att utöka samverkan inom studie- och yrkesvägledning, för att stärka elevernas
valkompetens till gymnasiet.
Att fortsätta samverkansprojekt mellan BOU, KUF och UTB för att utveckla
skolbibliotekens roll för digital kompetens.
-

-



Förvaltningarna arbetar vidare med att fullgöra alla åtagande och arbetet fortsätter
under året. För digitala prov har systemet Dugga upphandlats för de kommande två
åren för skolår 6-9 och gymnasiet under år 1 och skolår 4-5 under år 2.
Implementering av Dugga sker i nära samverkan Utb och Bou.
Den 24 november genomförs Industrinatten för skolår 8 för att stärka elevernas
valkompetens till gymnasiet.
PRAO blir obligatorisk för elever i skolår 8 och skolår 9, för de elever som börjar
skolår 8 läsåret 2018-2019 för att öka elevernas valkompeten och kommer att
utveckla OpenApp.

Kommunstyrelsen ges tillsammans med tekniska nämnden, samhällsbyggnadsnämnden
och barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att ta fram en plan för säker och trygg
skolväg.
-

Förvaltningen samverkar med tekniska nämnden när det gäller säker och trygg
skolväg.

Kommunfullmäktige beslutade också i flerårsstrategi 2018-2020 om ett antal uppdrag till
samtliga nämnder. Följande uppdrag berör barn- och ungdomsnämnden:


Samtliga nämnder ges i uppdrag att aktivt verka för och genomföra flerårsstrategins
utpekade vilja.



Barn- och ungdomsnämnden arbetar kontinuerligt med att verka för och genomföra
flerårsstrategins utpekade vilja. Uppdraget kommer att kunna slutföras per 2018-12-31.
-



Förvaltningen arbetar med att verkställa åtaganden och uppdrag, som följs upp i
vårbokslut, delårsbokslut och årsbokslut.

Samtliga nämnder ges i uppdrag att reducera sin centrala administration och föreslå
möjligheter till förvaltningsövergripande effektiviseringar. Uppdraget kommer att kunna
slutföras per 2018-12-31.
Barn- och ungdomsnämnden kommer att reducera central administration i och med att
controllertjänst och tf. administrativ chef är samma person under 2018, i avvaktan på
fortsatt arbete med att flytta över stödfunktioner till KLK.
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-



Uppdraget är genomfört. Ny förvaltningsorganisation kommer att arbetas fram utifrån
flytt av stödfunktioner till KLK och att gränsdragningar och ansvarsfrågor klargörs.
Utifrån att det fortfarande råder ovisshet om när stödfunktioner flyttar samt controller
funktion övergår till KLK kommer den administrativa chefens uppdrag att förändras
och tjänsten utannonseras under hösten. Besparingen är genomförd fastän
funktionen inte har flyttat, effektivisering är genomförd och arbetsbelastning har ökat i
avvaktan på flytt av stödfunktioner.

Samtliga nämnder ges i uppdrag att stärka och utveckla demokratin och i lämpliga former
använda sig av medborgardialog. Uppdraget kommer att kunna slutföras per 2018-12-31.

Barn- och ungdomsnämnden arbetar med att ta fram en struktur och modell för
barnkonsekvensanalyser som komplement i vissa ärenden.
-



Barnkonsekvensanalys har genomförts i ett ärende under våren. Riksdagen har
beslutat att Barnkonventionen blir lag 2020-01-01 och Skolverket har tillsammans
med ett antal andra myndigheter fått i uppdrag att säkerställa barnets rättigheter inom
myndighetens verksamhet.

Samtliga nämnder får i uppdrag att kommunal administration fortsatt ska minska genom
smartare och effektivare arbetssätt där nya lösningar inom teknik ska prioriteras.
Uppdraget kommer att kunna slutföras per 2018-12-31.

Barn- och ungdomsnämnden har infört e-tjänst skolval för att effektivisera arbetssätt och
minska administration. Förvaltningen ska arbeta vidare med att utveckla arbetssätt inom
Hypergene och att utöka modul till WINLAS för att effektivisera behörighets- och
kompetensfrågor. Fortsatt implementering av Planering förskola i verksamheten, utveckla
Arenan för lärande även för förskola, samt att närvarosystemet Skola24 även ska kunna
användas i fritidshem.
-

-



Arbetet är påbörjat och löper på under året. Skolvalsprocessen har effektiviserats
med införande av e-tjänst. Förvaltningen väntar på att personalavdelningen och ITenheten ska bli klara med den tekniska implementeringen av WINLAS modulen.
Planering förskola har implementerats i alla förskolor under våren, Skola24 pilottestas
i fritidshem och utveckling av Arena för lärande fortsätter.
HYPERGENE behöver utvecklas för att kunna vara ett gott stöd för cheferna, samt att
införa HYPERGENE skola är nästa steg i utvecklingen. Detta arbete behöver ske i
samerkan med KLK.

Samtliga nämnder får i uppdrag att aktivt arbeta fram nya arbetssätt, metoder och teknik
där medel från Innovationsfonden ska användas. Ansökningar hanteras av
kommunstyrelsen. Uppdraget kommer inte att kunna slutföras per 2018-12-31.
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Barn- och ungdomsnämnden kommer inte att ansöka om medel ur innovationsfonden.
-

Innovationsfonden har upphört och avslutats av Kommunstyrelsen.

Uppdraget bedöms genomföras under året.
Uppdraget bedöms ej genomföras under året.

Intern kontroll
Under året är samtliga processer under bevakning och arbete är påbörjat för att minska
risker. Arbete med att implementera internkontrollen hos medarbetare görs genom att
informera cheferna i förvaltningen om att riskerna finns och att de är under uppsikt. Denna
information görs i samband med genomgång av flerårsstrategi. Nämnden är informerad varje
genomgång av flerårsstrategi samt tre bokslut per år.
Processer:
-

-

Digitala lärverktyg, arbete pågår med att utöka antalet digitala verktyg men det
kommer inte fullt, enligt nationella strategins rekommenderade, ut att kunna vara
utfört i slutet på året.
Personals schemaplanering, samtliga förskolor har infört Planering förskola.
Systematiskt arbetsmiljöarbete, pågående arbete som ständigt behöver påfyllnad
med information och då främst när det anställs nya chefer.
Information och riktlinjer, arbete pågår med att skapa struktur.
Brandskyddsutbildning, arbete pågår om att göra utbildningen mer tillgänglig genom
webbutbildning och att räddningstjänsten kommer till arbetsplatser.
Hjärt- och lungräddning, KLK kommer att upphandla utbildning för instruktörer.

Kontrollmomentet bedöms genomföras under året.
Kontrollmomentet bedöms ej genomföras under året.
Kontrollmomenten följer den plan som är antagen av nämnden. Uppföljning av
Internkontrollplan bifogas Delår 2018, se bilaga.

Omedelbar åtgärd
Enligt risk-väsentlighetsanalysen är personal- och kompetensbrist den största risken i
verksamheten. Åtgärder måste vidtas för att säkerställa en god personaltillgång. Att
utannonsera visstidstjänster som tillsvidaretjänster för att öka attraktivitet för tjänster,
samt utökad förvaltningsgemensam personalplanering.
Det är fortsatt många skolledare som går rektorsutbildningen och det är fler skolledare
som kommer att påbörja rektorsutbildningen under hösten 2018. Det är totalt 11 st.
skolledare som går eller kommer att börja rektorsutbildningen under hösten, ytterligare 6
st. kommer att påbörja rektorsutbildningen till våren 2019. Arbete med att stärka upp
ledarskap fortsätter under året, bl. a har pensionerade förskolechefer och rektorer
anställs tidsbegränsat.
13
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Ekonomi
Drift

Belopp i tkr

Budget 2018

Verksamhetens intäkter

Prognos helår
2018

Avvikelse
prognos/budget
2018

Delårsbokslut
2018

Delårsbokslut
2017

Differens
2017/2018

105 111

110 956

5 845

73 416

89 516

-16 100

Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader

-531 500
-122 763
-234 860
-20 796

-537 345
-122 763
-234 860
-20 796

-5 845
0
0
0

-334 772
-80 901
-152 423
-12 078

-331 260
-82 075
-153 448
-14 280

-3 512
1 174
1 025
2 202

Verksamhetens kostnader

-909 918

-915 763

-5 845

-580 174

-581 063

889

Verksam hetens
nettokostnader

-804 807

-804 807

0

-506 758

-491 547

-15 211

804 807
0

804 807
0

0
0

536 537
29 779

509 889
18 342

26 648
11 437

Kommunbidrag
Årets resultat

Årsprognos, prognos 2
Årsprognos per augusti 2018 för det ekonomiska resultatet är 0 tkr.
Årsprognosen per augusti 2018 för det ekonomiska resultatet är beräknad som budgeterat
resultat, det vill säga ett nollresultat. Förvaltningen bedömer att det är ett fortsatt arbete med
att anpassa organisationen, utifrån nuvarande ekonomiska förutsättningar. Förskole- och
skolenheterna har olika förutsättningar utifrån antal barn- och elever i verksamheterna.
Hösterminen 2017 genomfördes anpassningar till 2017 års omsorgs- och elevpeng som ger
effekt även under årets åtta första månader. Flera skolenheter har dock fortfarande inte
lyckats anpassa organisationen fullt ut under våren 2018. Detta medför att stora
anpassningsåtgärder har vidtagits inför nuvarande läsår. Verksamheterna signalerar en
mycket ansträngd organisation i både förskola och grundskola, med ett litet
handlingsutrymme och stora svårigheter att organisera och möta upp verksamhetens behov
utifrån barn- och elevantal samt förskolans och skolans uppdrag.
Bidragsram för statsbidrag för Likvärdig skola är beslutad och Alingsås kommun får
3 206 tkr. Statsbidraget ska bidra till stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling. Det ska
fördelas efter en analys av lokala förutsättningar och behov. Utifrån genomförd analys görs
utökade socioekonomiska satsningar på de skolor som har högst socioekonomiskt index och
högst förväntad andel obehöriga elever, samt utökad elevhälsa och förstärkt systematiskt
kvalitetsarbete och stöd för fortbildning. Satsningarna ligger helt i linje med Skolverkets - 10
punkter för bättre skola. Vad gäller bidragsram för Ökad jämlikhet kommer Alingsås inte att
få något bidrag för 2018. (Jfr bidragsram 2017 2 078 374 kr).
Statsbidrag för att minska barngrupper i förskolan har sökts för hösten 2018 och våren 2019.
Beslut om tilldelning av statsbidrag kom i slutet av juni. Alingsås har beviljats statsbidrag för
3 förskolor av 14 förskolors ansökningar. Beslutat belopp är 1 700 tkr för läsåret 2018-2019.
Skillnad mellan prognos 1 och prognos 2 är 0 tkr.
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Indelning per huvudverksamhet – kostnader och intäkter
Belopp i mnkr

Budget 2018

Prognos 2018

Avvikelse

-890

-850

40

-307 042

-309 542

-2 500

-79 792

-79 907

-115

-4 345

-3 305

1 040

-35 400

-34 940

460

-459 642

-463 437

-3 795

-22 032

-22 772

-740

Kostnader
Politisk verksamhet
Förskola
Fritidshem
Pedagogisk omsorg
Förskoleklass
Grundskola
Grundsärskola
Kost

-776

-1 011

-235

-909 919

-915 764

-5 845

0

0

0

Förskola

33 486

34 686

1 200

Fritidshem

21 594

20 784

-810

830

830

0

1 426

1 656

230

45 685

50 350

4 665

1 315

1 875

560

776

776

0

Kommunbidrag

804 807

804 807

0

Summa

909 919

915 764

5 845

0

0

0

Summa
Intäkter
Politisk verksamhet

Pedagogisk omsorg
Förskoleklass
Grundskola
Grundsärskola
Kost

Netto

Kost intäkter och kostnader består av kostenheten, voä, soc och utb.

Politisk verksamhet + 40 tkr
Under våren var det lägre utbetalda arvoden än beräknat.
Förskola – 1 300 tkr
Färre barn i kommunal verksamhet ger lägre intäkt från vårdnadshavare, samtidigt som
kostnaderna för personal inte har kunnat ställas om i samma omfattning som antalet barn
minskar. Statsbidrag för minskade barngrupper möts av en ökad personalkostnad.
Fritidshem -925 tkr
Färre barn i kommunal verksamhet ger lägre intäkt från vårdnadshavare, samtidigt som
kostnaderna för personal inte har kunnat ställas om i samma omfattning som antalet barn
minskar. Dessutom ökar antalet barn i fristående verksamhet som ger en ökad kostnad.

15
Page 19 of 94

Pedagogisk omsorg +1 040 tkr
Planerad fristående verksamhet har inte startat upp, samt att det är färre förskolebarn men
fler fritidsbarn som väljer fristående pedagogisk omsorg. Budgeten är beräknad på
förskolebarn och därmed blir ersättningen lägre och det uppstår ett överskott.
Förskoleklass + 690 tkr
Kommunala skolor tar emot fler barn samtidigt som fristående tar emot färre än beräknat,
samt att det är fler interkommunala barn som genererar ökad intäkt för kommunen.
Grundskola + 870 tkr
Det är färre elever mot planerat samtidigt som intäkterna för interkommunala elever ökar och
kostnaderna minskar för interkommunala elever. Ökat statsbidrag ger ökade
personalkostnader.
Grundsärskola - 180 tkr
Fler elever från annan kommun ger ökad intäkt samt att kostnaderna ökar på grund av att
elever med flerfunktionshinder ökar.
Kost -och lokalvård - 235 tkr
Personalkostnad för lokalvårdssamordnare.

Planeringsunderlag – barn och
elever
budget
2018

prognos
2018

2 196

2 181

-15

Pedagogisk omsorg

52

49

-3

Förskoleklass

509

509

0

4 585

4 558

-27

46

45

-1

2 240

2 180

-60

Förskola

Grundskola åk 1-9
Grundsärskola
Fritidshem

avvikelse
2018

Se bilaga planeringsunderlag 2018

Prognos antal barn och elever
Enligt prognos ser det ut som antalet barn i verksamheten är något färre än planerat. Det är
en något större avvikelse för fritidshem än vid delårsbokslut 2017.
Antalet totala barn i förskolan är 15 färre mot planerat antal. I förskolan har antalet barn i
fristående förskolor ökat med 97 barn, medan i kommunens förskola är det en minskning
med 77 barn augusti 2017 till augusti 2018. Under våren har huvudmän för fristående
verksamhet beviljats ytterligare 85 platser, som rör både 2018 och 2019.
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Dygnetruntöppna förskolan Nattugglan har 23 inskrivna barn i augusti månad. Det är 12
förskolebarn och 11 fritidshemsbarn. Det finns i dagsläget inte några fler barn i kö inför
hösten.
I pedagogisk omsorg ökar antalet i kommunal verksamhet, medan det är färre än planerat i
fristående omsorg.
Eleverna i förskoleklass stämmer med planerat, det är dock en förskjutning mellan
kommunala och fristående där de kommunala eleverna är fler mot planerat. I den
kommunala ökningen ingår fler elever från andra kommuner mot planerat.
Eleverna i grundskolan minskar mot planerat. Elevökningen är lägre i kommunal skola mot
planerat, samtidigt som den är högre i de fristående skolorna. Mellan läsåren ökar eleverna i
kommunala skolor med 20 elever medan i fristående skolor ökar eleverna med 46 elever.
Elever i annan kommun minskar och elever från annan kommun ökar.
Grundsärskolan har två fler elever från annan kommun mot planerat.
Barn i fritidshem fortsätter att öka i fristående verksamhet medan barn i kommunal
verksamhet minskar. Det är en minskning totalt med 60 barn mot planerat.
I samtliga verksamheter finns svårigheten att veta hur många barn och elever som är i annan
kommun eller kommer från annan kommun. Denna prognos kan skilja sig under året.

Kommentarer per budgetpost
Intäkter, avvikelse + 5 845 tkr
3 200 tkr är riktat statsbidrag till grundskolan för likvärdig skola, 850 tkr är riktat statsbidrag
för minskade barngrupper i förskola. Övriga intäkter, 1 795 tkr är skapande skola, läslyftet,
andra statliga bidrag som skolor och förskolor söker.
Personalkostnader, avvikelse + 5 845 tkr
Avvikelsen kan direkt kopplas till statsbidrag som ska ge en ökad personalkostnad.
Personalkostnaderna utgör en betydligt lägre andel av kommunbidraget detta år jämfört med
förra. Det är färre anställda i skolor och förskolor jämfört med förra året samt lägre
sjukfrånvaro.
Lokalhyror, avvikelse 0 tkr
Lokalhyrorna löper som planerat.
Köp av tjänst, avvikelse 0 tkr
Variation mellan olika poster finns men totalt tar dessa ut varandra.
Övriga kostnader, avvikelse 0 tkr
Ingen avvikelse mot planerat

Delårsbokslut
Delårsbokslut visar ett resultat på 29 779 tkr (jfr 18 342 tkr 2017). Av resultatet är 23 257 tkr
(jfr 22 505 tkr 2017) uppbokad semesterskuld. Semesterskulden är personalkostnad som
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genereras under året av samtliga månadsanställda och betalas ut när personalen har
semester, framförallt under semestermånaderna juni-augusti för att fortsätta byggas upp
under höstens månader. Utan semesterlöneskuld är nämndens delårsbokslut 6 522 tkr.
Skillnaden mellan delårsbokslut och prognos 2 är 29 779 tkr. Skillnaden beror på
semesterlöneskulden och högre kostnader. Eftersom elevantalet ökar med 66 elever mellan
vårtermin och hösttermin leder det till ökade kostnader och framförallt ökade
personalkostnader och köpta tjänster (fristående skolor) under hösten.
Barn- och ungdomsnämndens verksamhet är inte i ekonomisk balans under vårens
månader, för att kunna hantera förväntat kostnadsläge borde teamens verksamheter ha ett
större plusresultat denna period. Detta har inte fullt ut kunnat verkställas i alla verksamheter.
De verksamheter som har negativt resultat är grundskola.
Jämförelse åren 2017 och 2018
Personalkostnaden har ett lägre andelsförhållande till kommunbidraget i delårsbokslut 2018
jämfört med år 2017. Det skiljer 2,6 procentenheter mellan åren. Under år 2018 har nämnden
högre andel riktade statsbidrag som avser att öka antal personal och därmed ger en högre
personalkostnad. Personalkostnaderna har ökat med 3 512 tkr vid jämförelse mellan
delårsbokslut 2017 och 2018. Det är, med hänsyn tagen till löneökningen, en minskning av
personalkostnaderna mellan åren 2017 och 2018.
Delårsbokslut 2018 visar på att det är en balans i kostnader för fristående verksamheter
(köpta tjänster). Budgeten har anpassats efter den förändrade barn- och elevstrukturen
mellan kommunal och fristående verksamhet. Köp av tjänster är 152 424 tkr i delår 2018
jämfört med 153 448 tkr 2017. Köpta tjänster och intäkter för kosten är lägre, men är inte
jämförbar med 2017 pga. att detta år är vare sig intäkter eller kostnader med för andra
förvaltningar i nämndens budget. Därmed är även intäkterna för nämnden lägre.

Referenskostnad - Nettokostnadsavvikelse
Referenskostnad, tidigare benämd strukturårsjusterad standardkostnad är den förväntade
kostnaden en kommun har utifrån olika parametrar för det aktuella året. Nedanstående
värden utgår ifrån år 2017.
Förskola
Alingsås kommun har nettokostnadsavvikelse +5,5 % för verksamhet förskola. Det innebär
att Alingsås förskola har ett högre kostnadsläge än förväntat med +335 kr per invånare, vilket
motsvarar +13,5 mnkr. (jfr +3,4 % 2017).
Jämfört med Liknande kommuner, förskola har Alingsås högre andel inskrivna barn av
samtliga barn i åldern 1-5 år, högre andel barn i fristående förskola, lägre
avgiftsfinansieringsgrad, högre bruttokostnad för lokaler samtidigt som Alingsås har lägre
kostnad per inskrivet barn i kommunal regi. En högre andel inskrivna barn i ålder 1-3 medför
en högre bemanning och ett högre kostnadsläge.
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Om Alingsås skulle ha samma lokalkostnad per barn år 2017 som ovägt medel för Liknande
kommuner, förskola skulle kostnaden för lokaler i förskolans verksamhet vara 9,3 mnkr lägre
dvs 230 kr per invånare.
En högre avgiftsfinanseringsgrad av förskolan kan antas minska nettokostnadsavvikelsen
med 1,5 mnkr dvs 37 kr per invånare.
Grundskola inklusive förskoleklass
Alingsås kommun har nettokostnadsavvikelse -1,5 % för verksamhet förskoleklass till skolår
9. Det innebär att Alingsås grundskola inkl förskoleklass har ett lägre kostnadsläge än
förväntat med - 174 kr per invånare, vilket motsvarar -7 mnkr. (jfr – 0,4 % 2016). Skillnaden
mot 2016 är att kommunens redovisade kostnad har minskat mer än den förväntade
kostnaden (referenskostnad).
Fritidshem
Alingsås kommun har nettokostnadsavvikelse -1,0 % för fritidshemsverksamhet. Det innebär
att Alingsås fritidshem har ett lägre kostnadsläge än förväntat med - 13 kr per invånare, vilket
motsvarar - 0,5 mnkr. (jfr +4,7% 2016).

Verksamhet
Förskola
Grundskola inkl. förskoleklass
Fritidshem
Totalt

Referenskostnad
kronor/invånare

Redovisad kostnad Skillnad
kronor/invånare
kr/invånare

Skillnad
mnkr

Avvikelse i
%

6 088

6 423

335

13,5

5,5 %

11 426

11 251

-174

-7,0

-1,5 %

1 378

1 364

-13

- 0,5

- 1,0 %

18 892

19 039

147

6,0

3,0 %

Den redovisade referenskostnadsavvikelsen för barn- och ungdomsnämndens verksamheter
har förändrats från + 8 600 tkr till + 6 000 tkr och avvikelsen har blivit lägre än tidigare. Det är
en svårighet att styra mot en förväntad kostnad som beror på strukturella faktorer, samt att
det högre kostnadsläget för lokaler inte kan påverkas direkt av barn- och ungdomsnämnden.
Med aviserad hyressänkning utifrån Handlingsplan EFFEKT kommer nettokostnaden att
minska för samtliga verksamheter och leder till en förändrad nettokostnadsavvikelse.

19
Page 23 of 94

Investeringar
Tkr

Budget
2018

Reinvestering
Inventarier skola

2 000

Prognos
helår

Avvikelse Delårsbok slut Delårsbok Differens
prognos/b 2018
slut 2017
2017/2018
udget
2018
0
0
2 000
1
709
1
336
373
0

Inventarier förskola

800

800

0

Arbetsmiljö

300

300

0

Kostenheten

150

150

0

Inventarier skola

400

400

Inventarier förskola

200

200

Ombyggnation

100

100

Kostenheten

150

150

4 100

4 100

Anpassningsinvestering

Totalt utgifter

250

220

30

30

0

30

100

46

54

0

44

0

44

0

7

110

-103

0

0

0

0

0
0

0

0

0

2 140

1 712

428

0

0

Investeringar är planerade under året och kommer inte att avvika i prognosen. Skillnaden
mellan år 2017 och 2018 är liten och investeringsplanen i barn- och ungdomsnämndens
verksamheter är att merparten av investeringar görs under senare delen av året.
Eftersom läsåret börjar i augusti är det vanligt att inköpen av inventarier görs under senare
delen av året, från augusti månad och framåt.
Investeringar påverkar inte driftskostnader för barn-och ungdomsnämnden.
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Personal

Personal och kompetensförsörjning

Personalsammansättning antal anställningar i augusti 2018
Månadsavlönad
Antal
personer

Antal
anställningar

Antal årsarbetare

1 170

1 192

1 119,8

46,5

94%

Administration

81

83

78,6

50,1

95%

Handläggar- och administratörsarbete

38

38

35,3

50,1

93%

Ledningsarbete

45

45

43,3

50,1

96%

Kultur turism och fritidsarbete

58

58

54,1

42,1

93%

1

1

1,0

60,0

100%

57

57

53,1

41,8

93%

Skol- och barnomsorgsarbete

983

998

937,3

46,5

94%

Barnskötare

147

147

141,3

45,3

96%

5

5

5,0

35,6

100%

92

92

82,9

42,2

90%

AID-struktur

Bibliotekarie, biblioteksass
Fritidsledare

Dagbarnvårdare
Elevassistent
Fritidspedagog

Medelålder Sysselsättningsgrad (snitt)

52

52

49,5

44,7

95%

Förskollärare

277

277

264,0

46,8

95%

Grundskolelärare

311

312

289,7

46,7

93%

Övrigt lärararbete

105

105

97,2

52,5

93%

Övrigt skol-/förskolearbete

8

8

7,8

37,3

97%

Socialt och kurativt arbete

15

15

14,3

43,2

96%

Övrigt socialt och kurativt

15

15

14,3

43,2

96%

Teknikarbete

20

20

19,0

49,0

95%

Hantverkararbete m m

18

18

17,0

50,3

94%

Köks- och måltidsarbete

2

2

2,0

37,0

100%

17

17

15,5

46,8

91%

Rehabilitering och förebyggande arbete

3

3

2,8

29,7

92%

Sjuksköterska

9

9

8,4

56,3

93%

Övrigt vård omsorgsarbete

5

5

4,4

40,0

88%

Utan AID

1

1

1,0

58,0

100%

Vård- och omsorgsarbete m m

Antalet årsarbetare har minskat med ca 74 medarbetare jämfört med samma mätperiod år
2017. Flera faktorer påverkar minskningen av antalet årsarbetare bland annat har elevantalet
inte ökat i den planerade omfattningen på grund utav det fria skolvalet. Rekrytering för
pågående läsår är ej klar och en förväntad ökning kommer framöver. Yttre och inre
organisationsförändringar i verksamheterna som har medfört en ny fördelning av personal
och resurser är också en faktor. Volymvariationer i förskola och fritidshem påverkar också
grundbemanning
Gällande rekrytering av personal med rätt kompetens till samtliga tjänster finns det
utmaningar såsom konkurrens från närliggande kommuner samt löneskillnader. Största
utmaningarna inom kommunen är att rekrytera rätt kompetens i ytterområdena utanför
centralorten. Hittills finns det behöriga sökande till de flesta tjänsterna men inte alla, det finns
nu planer på en ökad bredd i marknadsföringsinsatser.
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Andel timavlönade
Timmar utbet
Aug 2018
Faktisk tillgänglig tid

72 750,39

Arbetad tid

28 895,91

1 MÅNADSLÖN

26 204,46

Belopp
Aug 2018
29 695
117
21 734
490
21 331
659

2 508,13

323 007

2 TIMLÖN

Heltidsarbetare
Aug 2018

Timmar utbet
Jan - Aug
2018

175,13

999 177,17

158,81

926 669,93

Belopp Jan
- Aug 2018
246 202
752
196 514
734
185 564
865

15,20

62 333,85

8 443 764

47,22

583,55

84 267

0,44

440,91 1 425 894,43

3 FACKLIG INTERN
4 FYLLNADSTID

Heltidsarbetare
Jan - Aug 2018
1 080,22
756,95
702,02

53,94

17 209

0,33

5 211,24

732 268

3,95

129,38

37 489

0,78

4 378,60

671 596

3,32

6 OB/JOUR/BEREDSKAP/FÖRSKJ

0,00

25 595

0,00

0,00

661 884

0,00

8 TILLÄGG MM

0,00

-469

0,00

0,00

356 091

0,00

Frånvaro

43 854,48

7 960 627

265,78

426 717,26

49 688 017

323,27

10 SEMESTER

21 150,76

4 481 726

128,19

139 449,84

28 937 932

105,64

11 FERIE/UPPEHÅLL

3 119,98

4 032 056

18,91

71 527,43

21 929 504

54,19

12 SJUKDOM

7 131,81

243 059

43,22

100 853,86

5 303 977

76,40

171,00

0

0,13

8,58

12 272,89

-8 013 655

9,30

5 ÖVERTID

13 TIDSBEGR SJUK/AKTIV-ERS

16 FÖRÄLDRALEDIGHET

1 415,64

17 VÅRD AV SJUKT BARN
18 ÖVRIG FRÅNVARO

-882 606

380,99

0

2,31

12 406,57

8 711

9,40

10 655,30

86 392

64,58

90 035,67

1 521 549

68,21

Andel timmar som är utbetalt augusti 2018 har minskat med 582 timmar jämfört med samma
period 2017. Utbetald fyllnadstid har också minskat med 78 timmar jämfört med samma
mätperiod 2017 och andel timmar utbetalt som övertid har jämfört med augusti 2017 ökat
med 30 timmar totalt.
Antalet timmar (8 443 764) utbetalda från januari till augusti 2017 motsvarar 47,22
heltidsarbetare vilket är en minskning med 7 heltidsarbetare jämfört med samma mätperiod
2017.

Personalomsättning
Antal
personer

Snittanställda
ack

Antal externa
avgångar

Avgångsväg:
3 Annan
kommun

Jan

1 073

1 074,8

14

6

2

6

4

Feb

1 074

1 073,6

9

6

1

2

1

Mar

1 072

1 073,5

7

2

1

4

1

Apr

1 075

1 073,5

5

1

1

3

1

Maj

1 065

1 072,3

7

1

2

4

Jun

1 064

1 071,2

9

3

Jul

1 065

1 070,8

12

5

1

6

3

Aug

1 068

1 070,7

40

21

5

14

11

Avgångsväg: 8 Avgångsväg:
Privat verksamh
9 Annan

6

- därav
pension

1

Personalomsättningen från januari till augusti exklusive pensionsavgångar uppgår till 7,6 %
vilket är en ökning från 2017 med ca 1 procentenhet. Utifrån uppgivna orsaker till avgång
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är ”annan kommun” störst. Anledningarna är främst individuella och den ökade konkurrensen
bidrar till ökad förflyttning mellan närliggande kommuner.
Den interna personalrörligheten är också högre och förvaltningen kommer att analysera detta
under hösten.

Kompetensförsörjning
Insatser för att öka antal sökande till bristyrken, grundskollärare samt förskollärare till
Alingsås kommun pågår kontinuerligt med bland annat besök på mässor och
arbetsmarknadsforum lokalt och i närliggande kommuner där yrkesambassadörer från
verksamheterna deltar. En annan del är den verksamhetsförlagda undervisningen i form av
VFU-praktik för studerande som är implementerad inom verksamheten ger framtida
möjligheter för anställning. Inom högstadieskolornas OpenApp samverkan skola arbetsliv,
utökar elevers kunskap om vad ett arbete skola och förskola innebär. Obligatorisk PRAO i
skolår 8 och skolår 9 kommer även att vara en del i framtida kompetensförsörjning.
Samarbete med arbetsförmedlingen med extratjänster har startat i liten skala där möjlighet
att fånga upp lärare med utländsk utbildning skapas.
Målgrupper för dagens insatser är grundskollärare samt förskollärare där konkurrensen om
rätt kompetens är stor. Den nya lönebildningsprocessen för pedagogisk personal ska
generera en tryggare och mer individuell lönesättning. Ett aktivt och utökat arbete med
marknadsföring på mässor och arbetsmarknadsforum pågår samt fortsatta satsningar på
utvalda yrkesgrupper med riktade statsbidrag.
För att behålla den befintliga personalen erbjuds kontinuerlig kompetensförsörjning utifrån
verksamhetsbehov. Bland annat utbildning inom våra verksamhetssystem samt digitala och
pedagogiska tjänster och kompetensbehov utifrån förändrade styrdokument. Satsningar görs
t ex genom Skolverkets Läslyft, Skolverkets nationella utvecklingsprogram Digitalisering,
samt Specialpedagogiska myndighetens Studiepaket NPF- neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar, samt Skolverkets statsbidrag för specialpedagogik.
Arbete pågår med Heltidsresan inom Kommunals avtalsområde. I augusti 2018 har barn-och
ungdomsnämnden inom Kommunals avtalsområde 49 personer på deltid inom
befattningarna, barnskötare, elevassistet, vaktmästare, fritidsledare och dagbarnvårdare.
Planen är att alla ska ha erbjudits heltid innan 2021. En implementeringsplan är upprättad
med tidsplaner och informationsmaterial för förskola och skola.

Arbetsmiljö
Genomförda aktiviteter utifrån vårt arbetsmiljömål under året är utbildningar inom det
systematiska arbetsmiljöarbetet, förvaltningsspecifik chefsintroduktion med inriktning på
arbetsmiljö och rehabilitering, systemutbildningar i Adato och Lisa som är kopplade till
arbetsmiljö och rehabilitering.
Övriga effekter av insatser som renodling av skolledaruppdraget samt administratörernas
arbetsmiljö följs upp kontinuerligt med förväntad effekt av upplevelse av mer struktur och
lägre arbetsbelastning.
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En insats med rehab-ronder som stöd för rektorer och förskolechefer förväntas förhindra
samt förkorta sjukfrånvaron. En annan riktad arbetsmiljöinsats ”aktiv återhämtning” riktades
till ett antal medarbetare från förskolan. Det var en stressförebyggande åtgärd i samverkan
med företagshälsovården som har utvärderats och visat på goda effekter.

Arbetsskador och tillbud

Typ
Tillbud
Arbetsskador

2017
193

2018
128

Differens 2017-2018
- 65

38

43

5

Jämfört med samma period föregående år har antalet anmälda tillbud minskat. Flest
rapporterade tillbud är via ”Annat tillbud” där orsak som angivits främst är underbemanning.
Antalet anmälda arbetsskador har ökat en del jämfört med 2017 där flest rapporteringar
är ”nollskada”, som innebär olycksfall av olika slag.

Sjukfrånvaro1
Tabell, sjukfrånvaro i %

Delårsbokslut
Diff. 20172018

2017

2018

Total ackumulerat
1-14 dagar

7,91 %
2,39 %

6,91 %
2,46 %

-1,0 %
+0,07 %

1-59 dagar

7,96 %

6,91 %

-1,05 %

> 60 dagar
< 29 år

4,43 %
6,35 %

3,70 %
6,73 %

-0,73 %
+0,38 %

30-39 år
40-49 år

7,69 %
8,28 %

5,55 %
6,66 %

-2,14 %
-1,62 %

50-55 år

7,21 %

6,77 %

-0,44 %

Kvinnor

8,24 %

7,30 %

-0.94 %

Män

6,25 %

4,87 %

-1,38 %

Rapporering av sjukfrånvaro t.o.m. augusti innebär vissa eftersläpningar och ett korrekt resultat tom augusti kan
påvisas först i slutet av september.

Det totala sjuktalet på förvaltningen har minskat jämfört med 2017. Sjukfrånvaron har
minskat i alla åldersgrupper förutom < 29 år som har ökat lite. Utifrån könsperspektivet är
fortfarande kvinnors sjukfrånvaro (7,30 %) högre än männens (4,87 % ), båda grupperna har
dock minskat i sjukfrånvaro. Den högsta sjukfrånvaron återfinns bland medarbetare i
åldrarna över 50 år. Den främsta ökningen är långtidsfrånvaro. Insatser och handlingsplaner
inom arbetsmiljön som har prioriterats kan vara en faktor som påverkat sjukfrånvaron
positivt.
1

Redovisningen omfattar månadsavlönad personal.
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För att fånga upp fler medarbetare i tid behöver insatser intensifieras i rehab-processen. I
förskolan har samverkan med primärvård inletts för att tidigt identifiera sjukfrånvaro som
beror på psykosocial ohälsa för att föra insatser som motverkar frånvaro. En annan del är
kontinuerliga rehab-ronder. Under våren gjordes en utökad insats med att stötta chefer i
pågående rehab-processer. Olycksfall och tillbud följs upp i skyddskommittén för att
uppmärksamma specifika orsaker som påverkar arbetsmiljön.

Sammanfattande analys delårsbokslut
För 2018 prognostiserar barn- och ungdomsnämnden en noll prognos, trots stora utmaningar
att anpassa verksamheten utifrån ökat antal barn och elever, samtidigt som antalet barn och
elever ökar mer i verksamhet med fristående huvudman och det är färre barn och elever i
verksamheten än planeringsunderlag.
Arbetet med att anpassa organisation under pågående läsår sker kontinuerligt, utifrån antal
barn och elever i verksamheten. Det är en mycket ansträngd situation i verksamheterna med
en hög upplevd arbetsbelastning, stora barngrupper och klasser, barn och elever i behov av
särskilt stöd, kompetensbrist och små möjligheter för förskolechefer och rektorer att anpassa
inre organisation.
Organisationsfrågan är en fortsatt en stor utmaning för barn- och ungdomsnämnden för att
kunna ge barn och elever en samlad och likvärdig skolgång. Allt mer arbete fortsätter att gå
åt till personal- och kompetensförsörjning och kompetensöverföring liksom att fortsätta sänka
sjuktal och att arbetsmiljöfrågorna är i fortsatt fokus.
Även om antalet nyanlända elever har stabiliserats i verksamheten, råder det en fortsatt
osäkerhetsfaktor kring när asylsökande elever får uppehållstillstånd och blir
kommunplacerade i Alingsås kommun. I och med att intäkterna från migrationsverket
fortsätter att minska, kvarstår kostnaden per barn och elev för kommunen. Detta får
förvaltningen fortsätta att följa upp under hösten och ha en fortsatt dialog med
kommunledningskontoret.
Arbete med att fullgöra åtaganden och huvudsakligt uppdrag löper på under resten av året.

Framtid
Verksamhet
Barn- och ungdomsnämndens verksamheter står inför fortsatt mycket stora utmaningar, som
ska hanteras av både kommunal och nationell nivå. Se tidigare skrivningar i delårsbokslut.
Antalet barn och elever fortsätter att öka i kommunen inför 2019-2021. Det är redan idag
personal- och kompetensbrist. Verksamheterna behöver fortsätta att expandera och fler
lokaler behövs för att bedriva verksamhet. Förskolelokaler måste flytta ur skollokaler och det
är stort behov av nya förskolelokaler i centrala Alingsås, samt att lokaler med tillfälligt
bygglov måste ersättas med permanenta förskolor. Det är mycket viktigt att lokalfrågor och
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processer samordnas i kommunen, så att verksamhetens behov av förskoletomter och
skoltomter prioriteras, det gäller särskilt Stadsskogen och ny förskola i Nolhaga, samt
Noltorpsskolans ombyggnation.
Inom planperioden kommer det att vara utökade lokalkostnader på grund av om- och
nybyggnation gällande Herrgården förskola och Noltorps skola. Det kommer att bli en stor
utmaning att bygga om Noltorpsskolan samtidigt som verksamheten ska pågå som vanligt
och det behövs evakueringslokaler under delar av byggtiden. Det uppstår därför
merkostnader under ombyggnadsperioden som medför att kostnadsläget för lokaler höjs
redan vid byggstart istället för när byggnaderna står klara. Alingsåshem och förvaltningen
arbetar med att ta fram underlag och planera för ombyggnationen. Detta är något som
framkommit efter förstudien och som måste tas med i kommunens budgetberedning.
Utifrån att kommunen har varit utan simhall sedan våren 2016 behövs en storsatsning göras
på simundervisning och simskolor i kommunen. Kultur- och fritidsförvaltningen har aviserat
en prishöjning för simhallstider i den nya simhallen. Barn- och ungdomsförvaltningen
behöver i samverkan med Kultur-och fritidsförvaltningen ta fram ett program för hur
kommunens simundervisning för skolelever ska se ut och i vilken omfattning simundervisning
ska ske i skolan. Den satsning som gjordes 2018 på resor till simhallar utanför kommunen
kommer att finansiera ökad simundervisningen.
Det behövs en fortsatt satsning på skolans digitalisering och en satsning på skolbibliotek, för
att skolbiblioteket ska används i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga
och digitala kompetens. Skolbiblioteket har även en viktig pedagogisk uppgift att fylla när det
gäller att stärka elevers kompetenser i bland annat informationssökning och källkritik. Det
finns i dagsläget inga skolbibliotekarier anställda i barn- och ungdomsförvaltningen. En ny
biblioteksplan 2019-2022 ska beslutas i kommunfullmäktige under kommande planperiod.
Frågan om finansiering av överflytt av lokalvårdsansvar till barn- och ungdomsnämnden har
inte klargjorts. Ett förslag är att lokalvårdstjänsten fördelas enligt samma fördelning som
kostavtalet. Att den totala kostnaden för tjänsten 600 tkr fördelas på likvärdigt sätt. Se bilaga.
I förskolan har läroplanen reviderats och kommer att börja gälla 2019-07-01. I läroplanen
tydliggörs innehåll för att öka kvalitén i undervisningen i förskolan och därmed förskolans
kvalitet och måluppfyllelse. I läroplanen förtydligas personalens olika roller och bland annat
läsning, digital kompetens, och barns integritet, lyfts fram som en viktig del av verksamheten.
Regeringen beslutat om nationella målsättningar för höjda kunskapsresultat, förbättrad
kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet inom det svenska skolväsendet. De
nationella målsättningarna har tagits fram utifrån 2015 års Skolkommissions förslag och ska
gälla från 2019-07-01. Härigenom ska skolans huvudmän följa upp samma mål och det ska
rensas bland lokala mål som ibland kan medföra en oklar och dubbel styrning.
Regeringen har beslutat om ändringar i läroplanerna i syfte att skapa en trygg lärmiljö som
främjar studiero. I läroplanerna förtydligas nu rektorns ansvar gällande trygghet och studiero.
Läroplanerna kompletteras också så att de markerar att elever ska visa respekt för, och
hänsyn mot, skolans personal och andra elever. Vikten av att eleven, genom egen
ansträngning och delaktighet, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god
arbetsmiljö betonas också. Även dessa ändringar träder i kraft 2019-07-01.
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Regeringen har lagt fram förslag på att utöka antalet timmar matematik med 105 h för skolår
7-9 och idrott och hälsa med 100 h för skolår 6-9 från och med 2019-07-01. Något som
kommer att utöka behov av matematiklärare, idrottslärare, lokaler och förlängd skoltid, samt
medföra utökad kostnad.
Regeringen har även lagt fram förslag i en lagrådsremiss att alla kommuner och enskilda
huvudmän ska redovisa ekonomisk information på skolenhetsnivå. Skolverket ska därefter
publicera informationen på ett jämförbart sätt och ändringarna i skollagen föreslås träda i
kraft 2019-07-01.
Flera olika beslut och satsningar har gjorts utifrån Skolkommissionens slutrapport och flera
utredningar pågår. Utifrån vad som beslutas i den Nationella målsättningen för mer kunskap,
kvalitet och likvärdighet i skolan, samt de punkter som Skolverket och SKL lyfter fram för
bättre skola, kommer Alingsås att arbeta vidare. Det går i dagsläget inte att säga hur ny
handlingsplan för ökat resultat ska se ut, samt uppdrag som uppdrag i den beviljad motion
om Jämlik skola där alla lyckas ska hanteras i förhållande till de Nationella målsättningarna.
Det finns ett utvecklat system och struktur för systematiskt kvalitetsarbete i barn- och
ungdomsnämnden som följer upp förskolornas kunskapsutveckling och skolornas
kunskapsresultat. Analyser behöver dock fördjupas kring vilka skolor och vilka ämnen som
och vilka resurser och kompetensutveckling som krävs för att nå en jämlikhet i kommunen
gällande betygsresultat. Den ökade personalrörligheten påverkar förskolornas och skolornas
resultat och en viktig fråga är hur Alingsås kommun kan arbeta med attraktiv arbetsgivare för
att skapa ökad kontinuitet i förskola och grundskola.
Det finns framtaget nyckeltal och jämförelser av strukturmodell som lyfts fram i vårbokslut
och delårsbokslut tillsammans med de uppdrag och åtaganden som beslutats i barn- och
ungdomsnämndens och kommunfullmäktiges flerårsstrategier. Förvaltningen har i motion om
kunskap i ett globaliserat samhälle gjort en sammanställning som visar bakgrund, nuläge,
systematisk kvalitetsarbete, åtagande, uppdrag och nyckeltal. Alingsås elevernas resultat i
grundskolan följer resultaten på nationell nivå.
Alingsås kommun har mycket höga lokalkostander och kostnaden för undervisning ligger
lägre än rikets genomsnitt, kommunen satsar relativt lite resurser på elevhälsa och skolmåltid
jämfört med andra kommuner. Att göra en omfördelning av de ca 12 mnkr från minskade
lokalkostnader som handlingsplan EFFEKT kommer att medföra gällande hyreskostnader, till
att arbeta vidare med åtgärder för att satsa på minskade barngrupper i förskolan,
undervisning, elevhälsa, kontinuitet lärare och rektorer – konkurrenskraftiga löner genom
löneutveckling och lärarlöner, närvaroteam och utökat antal lärverktyg i förskola och
grundskola kommer att ge bättre förutsättningar för att öka kunskapsresultat och ge en ökad
måluppfyllelse. Det kan vara ett första steg. Detta är underlag som finns framtaget i barnoch ungdomsnämnden och som behöver tas med i kommunens fortsatta budgetberedningen
inför 2019-2021.
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Ekonomi
Volymökning

Volymökning beräknas utifrån barn- och ungdomsnämndens flerårsstrategi 2017-2019
planeringsunderlag – antal barn och elever i Alingsås kommun.
Prognos för barn- och elevantal för 2019-2021 är + 204 barn i förskoleålder och + 176 elever
i skolåldern från förskoleklass till år 9. Fritidshemmets minskning med 49 barn beror på för
högt beräknat antal år 2018. Den största ökningen av antal elever i grundskolan är på
högstadiet åren 2019-2021.
Inflyttade barn i förskoleåldern beräknas utgöra hälften av volymökningen medan inflyttade
elever i skolåldern utgör 40 % av volymökningen.
Planeringsunderlag - antal barn och elever 2018-2021, se bilaga.
Beräkningar med hur många barn och elever som kommer att finnas i nämndens
verksamheter under kommande år görs med hjälp av kommunens trendprognos och
elevframflyttning. Kommunens befolkningsprognos, som från 2018 är ett underlag framtaget
av Statisticon, visar på att elevantalet för 6-15 år ökar med 268 elever från år 2018 till år
2021. Förvaltningens trendprognos utgår från Statisticons underlag, men kontroll görs alltid
gentemot hur många elever i de olika ålderskategorierna som redan finns i verksamheten
(elevframflyttning). Det är viktigt att tänka på att en elev i skolan räknas som exempelvis 7 år
under ett läsår (från juli till juni) medan att i trendprognosen är eleven 7 år under ett
kalenderår (från januari till december). Nämnden kommer därmed att ha ett annat antal 7åringar än vad Statisticons underlag visar. Förskolebarnen beräknas utifrån Statisticons
befolkningsprognos och med en beläggningsprocent från tidigare år. Beläggningsprocent är
ett mått i procent över hur många barn i förskoleålder som är inskrivna i verksamheten.
Beläggningsprocenten utgår alltid från föregående år.
Volymuppräkning i skolåren F-9, med prognostiserad inflyttning, beräknas vara 176 fler
elever under åren 2019-2021. Den beräknade inflyttningen är baserad på historisk inflyttning
till Alingsås, de 4 senaste åren.
Beslutad ram 2019 och 2020 har till viss del tagit hänsyn till kommande volymuppräkningar
medan planerad ram 2021 endast är uppräknad med 2,3 % ifrån ram 2020. Därmed blir
skillnaden för utökad ram väldigt mycket högre för 2021 års beräknade ram.

Vidtagna åtgärder för att klara verksamheten inom beslutad ram år 2019
Omfördelning mellan verksamheter förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och
grundsärskola är inräknad i volymförändring. I och med att antalet barn och elever ökar i alla
verksamheter förutom förskoleklass och fritidshem, kan endast en liten omfördelning göras
inom ram. Omfördelning är gjord mellan kommunal och fristående verksamhet. Både barn i
förskolan och elever i grundskolan ökar mest i fristående verksamhet mellan åren 2018 och
2019.
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Driftsbudget 2019
Belopp i tkr
Verksamhetens intäkter

Beslutad ram Prognos ram
2019
2019

Avvikelse

111 240

94 370

-16 870

Verksamhetens kostnader

-931 848

-944 878

-13 030

Verksamhetens nettokostnader

-820 608

-850 508

-29 900

820 608

820 608

0

0

-29 900

-29 900

Kommunbidrag

Årets resultat

Ramökningar i tkr
Volymökning
Flyktingbidrag
Lokaler
Nya avtal
Simundervisning
Summa permanenta utökningar

Summa tillfälliga utökningar

Belopp
13 000
6 000
9 600
1 000
300
29 900

29 900

Utökad kostnad utöver beslutad ram 2019 – med bibehållen kvalitet +29 900 tkr
Volymförändring, 13 000 tkr - prognostiserad
Enligt prognos ökar antalet barn i förskoleålder med 53, medan antalet elever i förskoleklass
minskar med 12 och antalet elever i grundskola ökar med 20 elever. Barnen i fritidshem
minskar med 48 barn. Beräkningen utgår från ramen år 2018 både när det gäller antalet barn
och elever och den förväntade kostnaden. Volymförändringen är fortsatt högre i fristående
verksamheter än i kommunala, därav en högre prognostiserade kostnad beroende på
helårseffekt 2019. Volymförändringen påverkar alla funktioner och personalkategorier. Både
fasta och rörliga kostnader kan behöva fördelas om inom befintlig ram. Nuvarande
organisation ligger till grund för volymuppräkning, d.v.s. oförändrad personaltäthet för alla
personalkategorier, samt oförändrat antal förskole- och grundskoleenheter.
Utan inflyttning till kommunen ökar barnen och eleverna inte i samma utsträckning. Inflyttade
förskolebarn utgör 3 500 tkr av volymförändringen år 2019. Motsvarande belopp för inflyttade
elever är 2 400 tkr.
Nuvarande volym – nyanlända elever finanseriad av flyktingfond 2018, 6 000 tkr
Antalet elever som har behov av modersmål, svenska som andraspråk och
studiehandledning är konstant sedan hösten 2016. I dagsläget (augusti 2018) har 470 elever
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modersmålsundervisning. Inför 2019 prognosticeras samma antal. Studiehandledning på
elevens modersmål måste ges och för att kunna placera eleven i rätt grupp, ska en
kartläggning av elevens skolbakgrund göras. Enligt Skolverket är elever nyanlända i fyra år
och har under denna tid rätt att få stor del av sin undervisning i förberedelseklass samt rätt till
att få studiehandledning.
Lokalkostnader, 9 600 tkr
Med volymökningar kommer även ökat behov av lokaler, samt ökat behov av att anpassa
befintliga lokaler. Ängabo och Noltorp förskola flyttar ut ur skolans lokaler under 2018 och får
helårseffekt 2019, vilket frigör lokalyta till skolan. Ökning av lokalkostnader består i att
ventilationen på Ängaboskolan och Lendahlsskolan har renoverats, samt anpassats till att
högre antal elever kan vistas i klassrummen. Under hösten 2019 kommer Herrgårdens
förskolas ombyggnation vara klar. För att möta verksamhetens behov av ändamålsenliga
lokaler har flera hyreshöjande åtgärder utförts år 2018 som motsvarar 1 600 tkr.
Ombyggnationen av Noltorpsskolan kommer enligt Alingsåshem att medföra ökade
lokalkostnader under byggtiden och hyreshöjningen kommer att falla ut direkt vid
ombyggnationens början. Eftersom eleverna ska evakueras under etapp 1 av byggtiden, som
förhoppningsvis kan påbörjas höstterminen 2019, enligt uppgifter från Alingsåshem beräknas
hyreshöjning med halvårseffekt 2019 bli 8 000 tkr.
Nya avtal under 2018 för lokalvård och skolskjuts, 1 000 tkr
Ny upphandling har gjorts för lokalvård och skolskjuts. Nya avtal för lokalvård är tecknade
under 2018, vilket medför en kostnadsökning för barn och ungdom med 500 tkr. Från
höstterminen 2018 har kommunen även tecknat avtal med leverantörer för skolskjuts.
Avtalen avser taxi och skolbuss i Bjärke. Det medför ökade kostnader med 500 tkr utöver
sedvanlig index-uppräkning.
Ökad kostnad för simundervisning, 300 tkr - ramjustering
När Nolhagabadet öppnar för simundervisning aviserar Kultur- och fritid att skolorna ska
betala 50 % mer än tidigare avgift. Den tidigare avgiften har varit subventionerad för barnoch ungdomsnämnden och kostnaden har varit inom Kultur-och fritids ram. Detta är ingen
utökning av simundervisning utan endast en omfördelning av kostnad.

Utökad kvalitet +13 480 tkr
Fria pedagogiska måltider 7 480 tkr
Kostnad för fria pedagogiska måltider är framräknad och ingår inte i beräkningarna ovan.
Frågan om fria pedagogiska måltider lyfts kontinuerligt inom förvaltningen och till politikerna
av fackliga företrädare och har även lyfts inom projektet attraktiv arbetsgivare.

Tkr

Belopp

Fria pedagogiska måltider förskola
Fria pedagogiska måltider fritidshem
Fria pedagogiska måltider grundskola

2019

4 000
770
2 710

Fria pedagogiska måltider

7 480
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Förstärkt elevhälsa, förebyggande psykisk ohälsa 3 000 tkr
De personalgrupper som ska arbeta specifikt hälsofrämjande och förebyggande mot psykiskt
ohälsa är överbelastade och kan inte tillfredsställa verksamhetens och barnens behov. Det
behövs en förstärkning av exempelvis psykologer och kuratorer, detta motsvarar ca 5
tjänster. Om en utökad satsning görs för elevhälsa har förvaltningen möjlighet att söka
statsbidrag i motsvarande omfattning, d.v.s. ytterligare 5 tjänster.
Skolans digitalisering utökade lärverktyg och skolbibliotek 3 000 tkr
Det behövs en fortsatt utökning av lärverktyg i förskola och grundskola f-klass till skolår 6,
samt en satsning på skolbibliotek.

Osäkerhetsfaktorer 2019
Löneökning för lärarkollektivet är oviss i och med att parterna inte har kommit överens om
nytt läraravtal. I beräkningar finns endast en generell löneökning med. I beräkningarna tas
ingen hänsyn till om lärarkollektivet får högre löneutveckling. Beräkningen är gjord enligt
uppgifter från personalavdelningen. Ovisshet råder även kring lönesättning vid nyanställning
av personal i och med att det råder stor konkurrens om utbildad personal, något som kan
leda till löneglidning och ökade personalkostnader.
Det är även ovisst om hur mycket arbete och vilken organisation som krävs för att kunna
tillhandahålla PRAO platser i kommunen i den omfattning som behövs för ca 860 elever per
läsår utifrån nuvarande behov, för att kunna säkerställa platstillgång och arbetsmiljöansvar.
Denna fråga arbetar förvaltningen med och det får klargöras under pågående läsår.
Nya statsbidrag aviseras, det råder ovisshet kring förutsättningar för att kunna erhålla
statsbidrag. De senaste åren har egenfinansieringsprincipen ökat, d.v.s. att personaltätheten
ska vara oförändrad eller öka mellan läsår eller att vissa riktade statsbidrag kräver en lika
stor egenfinansiering av kommunen. Det är viktigt att förvaltningen och
kommunledningskontoret har samsyn och arbetar tillsammans med att bevaka de riktade
statsbidraget och när riktade statsbidrag går över till generella statsbidrag. Detta för att
skapa de bästa förutsättningarna för kommunen. Det är i dagsläget oklart om det blir fler
förändringar som rör riktade statsbidrag, samt om vissa riktade statsbidrag övergår till
generella statsbidrag.
När det gäller nyanlända asylsökande barn och elever söks finansiering från
migrationsverket, det är svårt att prognostisera när barn och elever blir kommunplacerade
och finansiering kvarstår för kommunen.
Utökade undervisning i matematik och idrott kommer att leda till ökade kostnader för
undervisning och lokaler. Finansieringsfrågan kvarstår.
Kompetensutvecklingsinsatser utifrån reviderad läroplan för förskolan och förskolans och
skolans digitalisering, samt andra satsningar kommer att behövas. Utifrån riktade statsbidrag
kan finansiering ske utifrån de satsningar staten gör, samt behov av kommunal finansiering.
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Konsekvenser om extra medel inte tilldelas
Det krävs stora organisationsförändringar och strukturförändringar för att kunna klara
verksamhetens mål och kvalitet inom befintlig ram. Antalet lokaler och enheter måste minska
och det blir fler barn och elever på mindre lokalyta, samt att det blir en ännu lägre
personaltäthet för alla personalkategorier. Det vill säga fler barn per pedagog i förskolan, fler
elever per lärare i grundskolan, fler barn per pedagog på fritidshemmen, fler barn elever och
pedagoger per förskolechef/rektor, fler elever per skolsköterska/kurator/psykolog/specialpedagog. För att kunna vidta besparingar i verksamheten måste politiska prioriteringar göras
för att besluta var besparingen ska göras. I förskolan kan fler barn i förskolegrupper
verkställas redan under våren. I grundskolan kan besparingar göras först inför kommande
läsår.
Antalet nyanlända elever medför att mer resurser måste gå till modersmålsundervisning,
svenska som andra språk, studiehandledning och förberedelseklass. Alla elever som har rätt
till modersmålsundervisning måste erbjudas det. Undervisning på elevens modersmål och
studiehandledning är ett viktigt led i att integreras i det svenska samhället. Om ytterligare
resurser inte tilldelas måste resurser omfördelas, eller annan verksamhet avvecklas.
Personalen får fortsättningsvis betala för de pedagogiska måltider som intas tillsammans
med barnen och eleverna. Det kan innebära en konkurrensnackdel för rekrytering samt
svårighet att behålla personal. Om elevhälsan inte utökas kvarstår den ökade problematiken
kring elever med stödbehov utöver undervisning och risk för ökad psykisk ohälsa, samt att
arbetsbelastning ökar för lärare och rektorer att arbeta med att utreda och vidta åtgärder för
att minska elevers upprepade eller längre frånvaro. Om förvaltningen fortsatt är utan
skolbibliotekarier finns risk att elever inte får den kunskap som krävs för att nå målen, samt
att den kompetens som ska finnas i skolbiblioteket enligt skollagen inte finns i verksamheten.
Utökning av digitala lärverktyg är ett led att nå upp till målsättning i den Nationella
digitaliseringsstrategins rekommenderade nivå för skolväsendet.

Möjliga effektiviseringsåtgärder som behöver utredas
Organisation- antal enheter fortsatt utredning
För att inte öka kostnadsutveckling och samtidigt behålla god kvalitet måste omfördelning
göras inom barn- och ungdomsnämnden. Att minska antalet enheter både inom grundskola
och förskola är viktigt ur ett kostnadsperspektiv, men även utifrån legitimationskrav,
behörighetskrav, digitalisering, arbetsmiljö, nära ledarskap och för att minska restid och
delade tjänster för lärare, skolledare och personal inom barn- och elevhälsan.
Organisationsutredning pågår, i dagsläget finns inga konkreta förslag om att besluta om
minskat antal skolenheter inför läsåret 2019-2020. Denna fråga måste fortsätta att beredas i
barn- och ungdomsnämnden och föras vidare till Kommunfullmäktige.
Digital infrastruktur och verksamhetssystem minskad driftskostnad ca 600 tkr
Det finns nu möjligheter att se över infrastruktur för IT och om verksamhetssystem kan
förändras för pedagoger, nu när Arena för lärande och GAFE ger andra förutsättningar än
tidigare. Här kan det finnas ytterligare möjlighet till ökad kostnadseffektivitet. Ett försiktigt
antagande ca 600 tkr/år.
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Enhetlig barnomsorgsavgift oberoende av vistelsetid – ökad intäkt ca 1 500 tkr
Alingsås kommun har en låg finansieringsgrad av förskola. Ett förslag är att ta bort nivåerna
för barnomsorgsavgift i förskola och låta samtliga barn ha avgift utifrån nivå för maxtaxa
vilket beräknas ge max 1 500 tkr per helår. Denna fråga får beredas i barn- och
ungdomsnämnden och föras vidare till Kommunfullmäktige.
Öppna förskolan – utredas vidare
Öppen förskola är frivillig verksamhet för kommunen, det är den enda frivilliga verksamheten
som bedrivs inom barn- och ungdomsnämnden. Det finns idag öppen förskola i Ingared,
Sollebrunn och Familjecentralen i Noltorp. Denna verksamhet kostar 675 tkr år 2018. Denna
fråga kan utredas och om beslut fattas om ändrad verksamhet kan detta införas inför 2019.

Driftsbudget 2020
Ingen volymuppräkning mot år 2019, endast uppräkning med 1,96 %.
Beslutad ram
2020

Prognos ram
2020

114 580

95 760

-18 820

Verksamhetens kostnader

-950 341

-986 346

-36 005

Verksamhetens nettokostnader

-835 761

-890 586

-54 825

835 761

835 761

0

0

-54 825

-54 825

Belopp i tkr
Verksamhetens intäkter

Kommunbidrag

Årets resultat

Ramökningar i tkr
Angivet rambehov 2019
Volymökning 2020
Lokaler
Summa permanenta utökningar

Summa tillfälliga utökningar

Totalt

Belopp
29 900
15 275
9 650
54 825

0

54 825

Om beslut om utökad kvalitet ytterligare 13 480 tkr.
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Avvikelse

Utökad kostnad utöver beslutad ram 2020 med bibehållen kvalitet + 24 925 tkr
Volymförändring, 15 275 tkr - prognostiserad
Enligt prognos ökar antalet barn i förskoleålder med 75, medan antalet elever i förskoleklass
ökar med 14 och elever i grundskola ökar med 70 elever. Barnen i fritidshem minskar med 3
barn. Beräkningen utgår från angivet rambehov år 2019 både när det gäller antalet barn och
elever och den förväntade kostnaden. Volymförändringen påverkar alla funktioner och
personalkategorier. Både fasta och rörliga kostnader kan behöva fördelas om inom befintlig
ram. Nuvarande organisation ligger till grund för volymuppräkning, d.v.s. oförändrad
personaltäthet för alla personalkategorier, samt oförändrat antal förskole- och
grundskoleenheter.
Utan inflyttning till kommunen ökar barnen och eleverna inte i samma utsträckning. Inflyttade
förskolebarn utgör 4 000 tkr av volymförändringen år 2019. Motsvarande belopp för inflyttade
elever är 3 000 tkr.
Lokalkostnader, 9 650 tkr
Med volymökningar kommer även ökat behov av lokaler, samt ökat behov av att anpassa
befintliga lokaler. Ombyggnationen av Noltorpsskolan och ökade kostnader för
ersättningslokaler för ombyggnation har helårseffekt ca 16 000 tkr, det vill säga ytterligare
8 000 tkr år 2020 mot år 2019. Ombyggnationen av Herrgårdens förskola ger helårseffekt år
2020.
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Plan 2021
Uppräknad plan 2021 är Ram 2020 gånger 2,3 % uppräkning.

Belopp i tkr
Verksamhetens intäkter

Uppräknad plan
2021

Prognos plan
2021

Avvikelse

117 215

98 248

-18 967

Verksamhetens kostnader

-972 199

-1 018 357

-46 158

Verksamhetens nettokostnader

-854 984

-920 109

-65 125

854 984

854 984

0

0

-65 125

-65 125

Kommunbidrag

Årets resultat

Ramökningar i tkr
Angivet rambehov 2019-2020
Volymökning 2021
Summa permanenta utökningar

Summa tillfälliga utökningar

Totalt

Belopp
54 825
10 300
65 125

0

65 125

Om beslut om utökad kvalitet ytterligare 13 480 tkr.

Utökad kostnad utöver beslutad ram 2021 med bibehållen kvalitet + 10 300 tkr
Volymförändring, 10 300 tkr - prognostiserad
Enligt prognos ökar antalet barn i förskoleålder med 76, medan antalet elever i förskoleklass
ökar med endast 3 och elever i grundskola ökar med 81 elever. Barnen i fritidshem ökar med
2 barn. Beräkningen utgår från angivet rambehov år 2020 både när det gäller antalet barn
och elever och den förväntade kostnaden. Volymförändringen påverkar alla funktioner och
personalkategorier. Både fasta och rörliga kostnader kan behöva fördelas om inom befintlig
ram. Nuvarande organisation ligger till grund för volymuppräkning, d.v.s. oförändrad
personaltäthet för alla personalkategorier, samt oförändrat antal förskole- och
grundskoleenheter.
Utan inflyttning till kommunen ökar barnen och eleverna inte i samma utsträckning. Inflyttade
förskolebarn utgör 3 000 tkr av volymförändringen år 2019. Motsvarande belopp för inflyttade
elever är 1 650 tkr.
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Investeringsbudget
Avskrivningstid

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

Plan
2023

Tkr
Reinvestering
Möbler, projektorer

5 år

2 700 2 700 2 700

2 700 2 700

Reinvestering
Arbetmiljö

10 år

300

300

300

300

300

10 år

300

300

300

300

300

5 år

700

500

500

500

500

5 år

100

900

100

100

100

Reinvestering
Kostenheten
Anpassningsinvestering
Volymökningar
Anpassningsinvestering
Ombyggnation
TOTALT UTGIFTER

4 100 4 700 3 900

3 900 3 900

År 2019 är beslutad ram av kommunfullmäktige med 4 100 tkr.
År 2020 är beslutad ram av kommunfullmäktige med 4 700 tkr. Den utökade ramen är på
grund av om- och tillbyggnation av Noltorpsskolan, därmed en betydande ökning av
anpassningsinvesteringar.
År 2021 är beslutad ram av kommunfullmäktige med 3 900 tkr. Den ökade ramen 2020
behöver flyttas fram till år 2021, då etapp 1 är klar för Noltorpsskolan.
År 2022 är beslutad ram av kommunfullmäktige med 3 900 tkr. Noltorpsskolans om- och
nybyggnation är klar hösten 2022 med både etapp 1 och 2.
Förslag till beslut på grund av om- och utbyggnation Noltorpskolan:
Minska investeringsmedel år 2020 med 800.
Öka investeringsmedel år 2021 med 600.
Öka investeringsmedel år 2022 med 800.
Reinvesteringar till verksamheten består av möbler och projektorer. Anpassningsinventarier
köps in när om- och nybyggnation eller utökning av verksamheten sker.
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Personal
Utmaningar inom arbetsmiljöområdet kommande år är att fortsätta att arbeta med att minska
sjukfrånvaro i förvaltningen och det är en fortsatt stor utmaning under kommande period. Nya
arbetssätt, metoder och personalkategorier måste utvecklas i verksamheten. Detta medför
att fortsatta diskussioner kring kompetensförsörjning måste fortgå, både på förvaltningsnivå
men också kommunövergripande.
Den största utmaningen är kompetensförsörjning, med fortsatt stora pensionsavgångar,
volymökning av antal barn och elever, ökad konkurrens och fortsatt hög personalomsättning.

pensionsavgångar

2019

2020

2021

Alla kön

22

44

18

Kvinna

18

38

17

4

6

1

Man

Under de tre kommande åren kommer totalt 84 personer att gå i pension inom olika
personalkategorier, varav 22 personer 2019, 44 personer 2020 och 18 personer 2021. De
största pensionsavgångarna utgörs av förskollärare och lärare. Under den aktuella perioden
kommer 14 barnskötare, 27 förskollärare och 28 grundskolelärare att gå i pension. I
yrkesgruppen grundskolelärare ingår också specialpedagoger samt speciallärare. Det är
därmed fortsatt stora pensionsavgångar i verksamheten.
Förutom pensionsavgångar tillkommer även rekryteringsbehov av pedagoger utifrån ökande
barn- och elevantal. Det totala behovet av att anställa personal på grund av volymökning är
47 årsarbetare.
Lärarbristen fortsätter att skapar problem med icke utbildad personal samt att efterfrågan ger
en inverkan på ekonomi och lönestrukturer. Personalrörligheten förväntas inte minska och
därmed kommer kontinuitet i verksamheten att försvåras och verksamhetsutvecklingsfrågor
att få stå tillbaka. Vissa yrkesgrupper är svårare att rekrytera och marknadskrafter kommer
att styra löneutvecklingen. Detta kommer att påverka nuvarande lönestruktur och ställa nya
krav på verksamheten.
Förvaltningen måste också arbeta vidare med att både erbjuda fler tillsvidareanställningar
och visstidsanställningar, samt att hitta arbetsformer för att skapa kontinuitet och tillgång till
vikarier, både långtids- och korttidsvikarier. Det är en komplex fråga som är både
kommunövergripande och förvaltningsspecifik och kräver många olika insatser. Där
förvaltningen och bemanningsenheten måste arbeta tillsammans för att möta upp
verksamhetens behov.
Behörighetsreglerna för lärare leder till konskevenser för enskilda lärare och skolor. Det
uppstår stora utmaningar för skolor där lärare saknar legitimation och därmed inte får
betygssätta elever och leder till organisatoriska utmaningar. I förlängningen kommer detta
förmodligen att innebära en större rörlighet kommer till bland lärarkollektivet där den
anställde får arbeta inom fler enheter, detta för att kunna tillgodose att elever undervisas av
personal med rätt behörighet. Eleverna kommer att undervisas av fler lärare än tidigare.
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Budget
2018

Prognos
2018

Avvikelser
2018

Förskola

2 196

2 181

-15

Kommunal verksamhet

1 756

1 745

-11

Fristående verksamhet

440

446

6

I annan kommun*)

22

17

-5

Från annan kommun**)

-22

-27

-5

Pedagogisk omsorg

52

49

-3

Kommunal verksamhet

30

33

3

Fristående verksamhet

22

15

-7

I annan kommun*)

0

1

1

Från annan kommun**)

0

0

0

Förskoleklass

509

509

0

Kommunal verksamhet

429

441

12

Fristående verksamhet

80

75

-5

I annan kommun*)

3

3

0

Från annan kommun**)

-3

-10

-7

Grundskola åk 1-9

4 585

4 558

-27

Kommunal verksamhet

3 930

3 900

-30

Fristående verksamhet

690

713

23

I annan kommun*)

60

50

-10

Från annan kommun**)

-95

-105

-10

Grundsärskola

46

45

-1

Kommunal verksamhet

45

46

1

Fristående verksamhet

0

0

0

I annan kommun*)

1

1

0

Från annan kommun**)

0

-2

-2

Fritidshem

2 240

2 180

-60

Kommunal verksamhet

1 961

1 890

-71

Fristående verksamhet

270

310

40

I annan kommun*)

30

16

-14

Från annan kommun**)

-21

-36

-15

*) Barn och elever som bor i Alingsås kommun som går i annan kommunal verksamhet. Interkommunal ersättning betalas
av Alingsås kommun.**) Barn och elever i Alingsås kommunala verksamhet från annan kommun. Interkommunal ersättning
från andra kommuner utgår för dessa barn och elever.
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Planeringsunderlag – barn och elever
Alingsås kommun

styrtal

styrtal

år 2018

år 2019

Förskola

2 196

2 249

53

Kommunal verksamhet

1 756

1 771

15

Fristående verksamhet

440

497

57

I annan kommun*)

22

15

-7

Från annan kommun**)

-22

-34

-12

Pedagogisk omsorg

52

52

0

Kommunal verksamhet

30

34

4

Fristående verksamhet

22

18

-4

I annan kommun*)

0

0

0

Från annan kommun**)

0

0

0

Förskoleklass

509

497

-12

Kommunal verksamhet

429

429

0

Fristående verksamhet

80

75

-5

I annan kommun*)

3

3

0

Från annan kommun**)

-3

-10

-7

Grundskola åk 1-9

4 585

4 605

20

Kommunal verksamhet

3 930

3 917

-13

Fristående verksamhet

690

728

38

I annan kommun*)

60

60

0

Från annan kommun**)

-95

-100

-5

Grundsärskola

46

46

0

Kommunal verksamhet

45

47

2

Fristående verksamhet

0

0

0

I annan kommun*)

1

0

-1

Från annan kommun**)

0

-1

-1

Fritidshem

2 240

2 192

-48

Kommunal verksamhet

1 961

1 874

-87

Fristående verksamhet

270

320

50

I annan kommun*)

30

26

-4

Från annan kommun**)

-21

-28

-7

skillnad

*) Barn och elever som bor i Alingsås kommun som går i annan kommunal verksamhet. Interkommunal ersättning betalas
av Alingsås kommun.
**) Barn och elever i Alingsås kommunala verksamhet från annan kommun. Interkommunal ersättning från andra
kommuner utgår för dessa barn och elever.
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Planeringsunderlag – barn och elever
Alingsås kommun

styrtal

styrtal

år 2019

år 2020

Förskola

2 249

2 324

75

Kommunal verksamhet

1 771

1 839

68

Fristående verksamhet

497

500

3

I annan kommun*)

15

15

0

Från annan kommun**)

-34

-30

4

Pedagogisk omsorg

52

52

0

Kommunal verksamhet

34

34

0

Fristående verksamhet

18

18

0

I annan kommun*)

0

0

0

Från annan kommun**)

0

0

0

Förskoleklass

497

511

14

Kommunal verksamhet

429

436

7

Fristående verksamhet

75

75

0

I annan kommun*)

3

3

0

-10

-3

7

Grundskola åk 1-9

4 605

4 675

70

Kommunal verksamhet

3 917

3 987

70

Fristående verksamhet

728

728

0

I annan kommun*)

60

60

0

-100

-100

0

Grundsärskola

46

47

1

Kommunal verksamhet

47

47

0

Fristående verksamhet

0

0

0

I annan kommun*)

0

0

0

Från annan kommun**)

-1

0

1

Fritidshem

2 192

2 189

-3

Kommunal verksamhet

1 874

1 871

-3

Fristående verksamhet

320

320

0

I annan kommun*)

26

26

0

Från annan kommun**)

-28

-28

0

Från annan kommun**)

Från annan kommun**)

skillnad

*) Barn och elever som bor i Alingsås kommun som går i annan kommunal verksamhet. Interkommunal ersättning betalas
av Alingsås kommun.
**) Barn och elever i Alingsås kommunala verksamhet från annan kommun. Interkommunal ersättning från andra
kommuner utgår för dessa barn och elever.
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Planeringsunderlag – barn och elever
Alingsås kommun

styrtal

styrtal

år 2020

år 2021

Förskola

2 324

2 400

76

Kommunal verksamhet

1 839

1 895

56

Fristående verksamhet

500

520

20

I annan kommun*)

15

15

0

Från annan kommun**)

-30

-30

0

Pedagogisk omsorg

52

52

0

Kommunal verksamhet

34

34

0

Fristående verksamhet

18

18

0

I annan kommun*)

0

0

0

Från annan kommun**)

0

0

0

Förskoleklass

511

514

3

Kommunal verksamhet

436

439

3

Fristående verksamhet

75

75

0

I annan kommun*)

3

3

0

Från annan kommun**)

-3

-3

0

Grundskola åk 1-9

4 675

4 756

81

Kommunal verksamhet

3 987

4 068

81

Fristående verksamhet

728

728

0

I annan kommun*)

60

60

0

-100

-100

0

Grundsärskola

47

47

0

Kommunal verksamhet

47

47

0

Fristående verksamhet

0

0

0

I annan kommun*)

0

0

0

Från annan kommun**)

0

0

0

Fritidshem

2 189

2 191

2

Kommunal verksamhet

1 871

1 873

2

Fristående verksamhet

320

320

0

I annan kommun*)

26

26

0

Från annan kommun**)

-28

-28

0

Från annan kommun**)

skillnad

*) Barn och elever som bor i Alingsås kommun som går i annan kommunal verksamhet. Interkommunal ersättning betalas
av Alingsås kommun.
**) Barn och elever i Alingsås kommunala verksamhet från annan kommun. Interkommunal ersättning från andra
kommuner utgår för dessa barn och elever.
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Identifierade risker internkontroll 2018 och uppföljning i delårsbokslut 2018.
1. Att förskolans personal inte har personliga digitala lärverktyg.
Uppföljning delår:
I samband med att vi startat "planering förskola" har några få ipads tillkommit till förskolans
verksamhet. Dock är inga av dessa personliga så mängden personliga verktyg är fortfarande 0 under
våren. Förskolans personal kommer att få personliga digitala verktyg under hösten. Utökningen kan
göras på grund av byte från Mac till Cromebook för personal i grundskolan.

2. Svårighet hitta optimalt sätt och system för personalschema i förskolan.
Uppföljning delår:
Under verksamhetsåret 2017-2018 har planering förskola införts på samtliga förskolor.
Samtliga förskolor kan därmed följa barnens planerade scheman samt faktiska vistelsetider.
Förskolechefer och personal i förskolan har börjat utnyttja överblicken av barnens faktiska vistelsetider
vid korttidsbemanning.
Under hösten 2018 påbörjas arbetet med att även använda systemet för en effektiv bemanning och
schemaläggning.
3. Att arbetsgången för Systematiskt arbetsmiljöarbete inte är känd och att den inte följs.
Uppföljning delår:
Ingen risk är känd eftersom förvaltningen följer riktlinjer, har utbildningar lokalt samt centralt årligen för
alla chefer. HR-konsulter informerar kontinuerligt gällande uppdateringar samt vikten av att
skyddsombud är delaktiga i riskanalyser.
Metoder är att utbilda, informera och uppföljning. Det går ut en självskattningsenkät årligen till alla
chefer gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet där brister kan fångas upp och åtgärdas.

4. Att tillgången till digitala lärverktyg inte är enhetlig med förslag nationell IT-strategi.
Uppföljning delår:
2-3 verktyg per avdelning till barnen i förskolan.
1 verktyg per 4 elever i åk. F-3 grundskola
1 verktyg per 2 elever i åk. 4-6 grundskola
1 verktyg per 1 elev grundsärskola åk. F-6
2 klass-iPads per åk.4-6.
1 iPad för praktiskt-estetiskt ämne, slöjd, musik och idrott åk. 4-6
1 verktyg per 1 elev i åk. 7-9 både grundskola och grundsärskola
All personal i förskoleklass, grundskola, fritidshem samt grundsärskola har personligt verktyg.
Barn i behov av stöd från förskolan till åk. 6 får verktyg vid behov, idag ca 200 verktyg.
Inför läsår 2018-2019 har antalet digitala lärverktyg ökats för elever i åk 1-6. Utökningen kan göras på
grund av byte från Mac till Cromebook för personal i grundskolan.

6. Personalen saknar eller hittar inte aktuell information och gällande riktlinjer.
Uppföljning delår:
Arbete pågår med att skapa en struktur som är mer tillgänglig för all personal. Denna risk är främst för
administrativa användare.
7. Att Brandskyddsutbildning inte sker vart femte år för all personal.
Uppfölning delår:
Gällande brandkunskapsutbildningarna har Räddningstjänsten fortsatt att utvärdera upplägget av
brandskunskapsutbildningen eftersom antalet deltagare varit lågt. För Barn- och
ungdomsförvaltningen handlar det framförallt om att behov finns för utbildning på eftermiddag och
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kvällstid. Det är svårt att matcha stängningsdagar, som ofta är hårt ansatta av informationspass, med
befintliga brandkunskapsutbildningar. Inför hösten 2017 marknadsförde Räddningstjänsten om en
ökad flexibilitet och rektorer och förskolechefer kan boka in sig och sin personal utifrån behov.
Förvaltningens storlek innebär att ca 220 personer behöver utbildas varje år i brandskunskap, för att
personalgruppen ska ha gått vart femte år. Utöver detta tillkommer behovet av personal som
nyanställs. Nytt under slutet av 2017, början av 2018 var att en webbaserad utbildning testades av
Räddningstjänsten.
Under perioden januari- juni 2018 hade förvaltningen skickat ca 15 personer till Räddningstjänsten
utifrån deltagarlistor. Långared har haft egen utbildning tillsammans med Räddningstjänsten. Hemsjö
och Ödenäs har testat webbutbildningen som Räddningstjänsten köpt in några licenser för.
Förhoppningsvis är det ett koncept som kan fortskrida framöver då det ger en möjlighet för personalen
inom BOU att utbilda sig när tillfälle ges.
8. Att HLR-utbildningar inte genomförs av HLR-instruktören eller att varje chef inte ser till att
det genomförs av någon från räddningstjänsten.
Uppföljning delår:
Central samverkans grupp (Cesam) beslutade 29 maj att HR-avdelningen på kommunledningskontoret (KLK) får i uppdrag att upphandla och samordna utbildning för instruktörer och samt
upphandla hjärtstartare. Det innebär att utbildning av HLR-instruktörer kommer att genomföras under
hösten 2018 eller våren 2019. Barn- och ungdomsförvaltningen kommer att se till att instruktörer
utbildas och att utbildningsinsatser görs på enheterna. Denna samordning görs av HR-konsulter. Barnoch ungdomsförvaltningen har 20 st. hjärtstartare. Samtliga hjärtstartare finns med i hjärtstartarregistret och har en kontaktperson.
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Bilaga förslag till finanisering för lokalvårdsansvar

Kostnadsförsörjning för kost- och lokalvårdsenheten
Sedan kostavtalets uppstart 2010 har kostenhetens kostnader fördelats procentuellt på de
förvaltningarna som inkluderades av avtalet, med ett 4 % påslag på omsättningen. När
tjänsten som lokalvårdssamordnare flyttades från kommunledningskontoret till barn och
ungdomsförvaltningen erhöll förvaltningen ingen utökad ram för att täcka kostnaden.
Den totala kostnaden för tjänsten är 600 000 kronor och inkluderar personalkostnader och
övriga omkostnader såsom bil m.m.
Barn- och ungdomsförvaltningens förslag är att kostnaden för lokalvårdstjänsten fördelas på
likvärdigt sätt som kostavtalet mellan förvaltningarna som är berörda av Städavtalet.
Fördelning
Kostnadsfördelningen utgår från förvaltningarnas totala städytor och uträknat förvaltningens
procentuella del av den totala städytan. Procenten har sedan används för att räkna ut
förvaltningens del av kostnaden, se tabell nedan.

Förvaltning
BoU
VÄN
MK
KoF
SB
TF
SOC
UTB
KLK
Fabs
AEN

Procent
55 %
10,8 %
0,5 %
4,1 %
0,5 %
1,8 %
5,1 %
15,7 %
2,2 %
1,6 %
2,7 %

Årskostnad
330 000 kr
64 800 kr
3 000 kr
24 600 kr
3 000 kr
10 800 kr
30 600 kr
94 200 kr
13 200 kr
9 600 kr
16 200 kr
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Rapport om nuläge inom
barnomsorg 2018
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2018.190 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-08-22
Jonas Nordlander

Barn- och ungdomsnämnden

2018.190 BUN

Rapport om nuläge inom barnomsorg 20188
Ärendebeskrivning
Som en del i barn- och ungdomsnämndens systematiska kvalitetsarbete redovisas nuläget
inom barnomsorgskön till barn- och ungdomsnämnden. Under 2018 redovisas nuläget vid tre
tillfällen: maj, september och december, samt vid ytterligare tillfällen om behov uppstår.

Beredning
I dagsläget visar rapporten att det finns full behovstäckning av förskoleplatser och att 4
månaders garantitid upprätthålls. Söktrycket är olika mellan olika förskolor och områden,
vilket innebär att vissa vårdnadshavare kan erbjudas plats på annan förskola än vad de har
önskat. Söktrycket mellan olika förskolor varierar stort, liksom att det finns olika antal platser
på olika förskolor. Vissa får snabbt fullt, medan andra har lediga platser under längre tid.
Antalet barn som söker plats efter årsskiftet förväntas öka, men det finns en god kapacitet för
nya barn. Det kommer inte vara några problem att uppfylla garantitiden under första delen av
vårterminen, även om söktrycket ökar.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Cecilia Knutsson
Förvaltningschef

Jonas Nordlander
Barnomsorgssamordnare
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Dnr 2018.190 BUN
18-08-22

Nulägesrapport september 2018
Antal inskrivna barn i kommunal verksamhet 2018-08-22
15-17
13-14
09-12
(1-3 år)
(4-5 år)
( 6-9 år)
Förskola
802
744
Fritidshem
1597
Pedagogisk omsorg
12
12
4
Summa
814
756
1601

06-08
(10-12 år)
397
1
398

Summa
1546
1994
29
3569

Antal preliminärt inskrivna barn i kommunala verksamheter t.o.m. 2018-12-31
15-17
13-14
09-12
06-08
(1-3 år)
(4-5 år)
( 6-9 år) (10-12 år) Summa
Förskola
88
10
98
Fritidshem
8
1
9
Pedagogisk omsorg
Summa
88
10
8
1
107
Antal inskrivna barn i enskild regi 2018-08-22
15-17
13-14
(1-3 år)
(4-5 år)
Förskola
182
191
Fritidshem
Summa
182
191

09-12
( 6-9 år)

06-08
(10-12 år)

253
253

79
79

Antal inskrivna barn i annan kommun, boende i Alingsås, juni 2018¹
15-17
13-14
09-12
06-08
(1-3 år)
(4-5 år)
( 6-9 år) (10-12 år)
Förskola
6
13
Fritidshem
17
4
Pedagogisk omsorg
Summa
6
13

Summa
373
332
705

Summa
19
21
40

Antal barn som ska
erbjudas plats tom
2019-02-28

Centralorten
Långared
Bjärke
V- B
Hemsjö/Ingared/Ödenäs
Summa
Totalt

15-18
(1-3 år)
46

13-14
(4-6 år)
2

8
6
6
66

1

3
69
¹Fritidsbarn går ej att stämma av förrän

Lediga förskoleplatser²

Centralorten
Långared
Bjärke
V-B
Hemsjö/Ingared/Ödenäs

kommunerna fakturerat. Därför redovisas

88
10
15
13
15

juni och inte augusti.
² Grov uppskattning av dagsläget. I några
områden finns möjlighet att utöka
verksamheten ytterligare i befintliga lokaler,
om behov uppstår.
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Arbetsmiljö- Risk- och
konsekvensanalyser 20182019
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2018.384 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-09-04
Johanna Lygner

Barn- och ungdomsnämnden

2018.384 BUN

Arbetsmiljö- Risk- och konsekvensanalyser 2018/2019
Ärendebeskrivning
Arbetsmiljöverkets författningssamling anger att arbetsgivaren vid en större förändring skall
göra en risk- och konsekvensanalys för att på detta sätt belysa eventuella hälsorisker vid
förändringen. Analysen består av tre delar. Arbetsgivaren ska göra en gradering av
riskbedömningen samt belysa hur stora konsekvenser det kan bli av förändringen. Utifrån
denna bedömning beslutar arbetsgivaren om det behövs göras arbetsmiljöåtgärder eller inte.
Som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet lyfts konsekvens- och riskanalyser till barnoch ungdomsnämnden två gånger per år. Alla enheter som genomför större förändringar
under året ska skicka in risk- och konsekvensanalyser inför vår- och hösttermin.
Beredning
Hittills har totalt 17 risk- och konsekvensanalyser inkommit under 2018. 14 stycken av dessa
har inkommit mellan januari till och med juni 2018. 3 stycken är upprättade under hösten
2017.
11 risk- och konsekvensanalyser berör förändringar utifrån barn- och elevantal samt
anpassning utifrån rådande ekonomiska förutsättningar. Exempelvis sammanslagning av
avdelningar inom förskolan och klasser inom skolan, avveckling av förskoleenhet och
anpassning av personalstyrka. Den risk som återkommer är främst oro bland personalen,
både vad gäller den egna arbetsmiljön/arbetsbelastning/placering av tjänst men också över
hur barn/elever ska kunna bli bemötta utifrån deras behov. Ljud- och stressnivå kommer att
öka för både barn,elever och pedagoger.
6 stycken berör den inre organisationen (ex. arbetsmiljö, förändring av tjänst, samverkan)
och hanteras på respektive enhet.
Risker har analyserats och handlingsplaner har upprättats.
Risk- och konsekvensanalyser som skickas in till förvaltningen lyfts i förvaltningens
samverkansgrupp, som är tillika skyddskommitté.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.

Cecilia Knutsson
Förvaltningschef

Johanna Lygner
HR-konsult
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-08-28
Magdalena Tavakol Karlsson

Barn- och ungdomsnämnden

6346
2018.009 BUN

Revidering av delegationsförteckning för barn- och
ungdomsförvaltningen 2018
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden behöver besluta om revidering av nämndens
delegationsförteckning till följd av att GDPR trätt i kraft.
Förvaltningens yttrande
Förvaltningen har tagit fram förslag till reviderad delegationsförteckning. En ny rubrik har
lagts till i förteckningen med följande tillägg:
6. GDPR
Tillägg:

-

Utlämnande av registerutdrag (artikel 15)
Rätt till rättelse av personuppgifter (artikel 16)
Rätt till radering av personuppgifter (artikel 17)
Rätt till begränsning av behandling av personuppgifter (artikel 18)
Anmälningsskyldighet avseende rättelse, radering och begränsning av
personuppgifter (artikel 19)
Rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter (artikel 21)
Ingå PUB-avtal (artikel 28)
Anmälan av personuppgiftsincident (artikel 33)
Information till registrerade om personuppgiftsincident (artikel 34)
Konsekvensbedömning av dataskydd (artikel 35)

Delegat: förvaltningschef eller dataskyddsombud

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att revidera föreliggande delegationsförteckning enligt
förvaltningens förslag.

Cecilia Knutsson
Förvaltningschef

Magdalena Tavakol Karlsson
Förvaltningssekreterare
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Delegationsförteckning
för barn- och ungdomsnämnden

Dnr 2018.009 BUN
Senast reviderad i BUN 2018-xx-xx
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Kommentarer
Barn- och ungdomsnämndens delegation baseras på en decentraliserad organisation. Detta
innebär att ansvar och befogenheter ligger långt ut i organisationen. Rektorerna är ansvariga för
resultatenheterna och rapporterar direkt till förvaltningschefen/biträdande förvaltningschefen.
Administrative chefen, utvecklingscheferna och biträdande förvaltningschefen rapporterar till
förvaltningschefen. Det verksamhetsmässiga och ekonomiska resultatet följs kontinuerligt upp,
genom särskilda uppföljningar och utvärderingar av kvalitet. (Nämndens styrdokument)
Allmänt om delegation
Barn- och ungdomsnämnden kan delegera beslutanderätten i ett visst ärende eller en viss grupp
av ärenden. Delegation kan medges till utskott, ledamot eller ersättare samt till anställd i
kommunen i enlighet med 6 kap 33 § kommunallagen (1991:900).
Så kallad blandad delegation (till förtroendevald och tjänsteman) är inte tillåten.
Ersättare
Vid förhinder för den tjänsteman som fått delegation, om ersättare inte förordnats, inträder närmast
överordnad chef som ersättare. Förvaltningschefens ersättare är Barn- och ungdomsnämndens
ordförande. I sista hand återgår beslutanderätten till den som givit delegationen.
Ersättare för delegat bör inte besluta i viktiga ärenden om beslutet, utan större nackdel, kan vänta
till dess delegaten återkommer.
Ärenden som inte får delegeras
Beslutanderätten får inte delegeras vad gäller:
• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
• Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige liksom yttranden med anledning av
att beslut av barn- och ungdomsnämnden i dess helhet eller av kommunfullmäktige
överklagats.
• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt.
• Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.
Utövande av delegationsrätt
Beslut som fattas på delegation får samma rättsverkan som om nämnden själv hade fattat beslutet.
Delegaten får, om ärendets beskaffenhet påkallar det, överlämna ärendet till nämnden för
avgörande.
Jäv
Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärende som rör beslutsfattarens egna personliga
förhållanden eller där annars jäv föreligger, 6 kap 24 § kommunallagen. Det är i första hand den
jävige själv som skall tillkännage att jäv föreligger i sådana fall återgår beslutanderätten till den
som gett delegationen.
Återkallelse, omprövning
Nämnden kan när som helst återkalla en lämnad delegation. Beslut som redan fattats med stöd av
delegation kan däremot inte återtas. Nämnden har ingen omprövnings möjlighet.
Vidaredelegation KL 37 §
En nämnd får överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom
kommunen att besluta i dennes ställe. Sådana beslut ska anmälas till förvaltningschefen. Besluten
kan därefter även anmälas till nämnden om denna så önskar, för sin information.
Anmälan av delegation- rutin
Delegat enligt föreliggande förteckning har enligt Kommunallagen (6:35) skyldighet att anmäla de
beslut som fattas med stöd av delegation.
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Delegationsbeslut anmäls till nämndens kansli snarast efter varje kalendermånads utgång.
Nu finns löpnummer inlagda på alla delegationsbeslut i ProReNata. Löpnumret dyker upp längst
ner på beslutet när det är sparat och signerat och kan se ut så här; 2016-1. Delegationsbesluten
ska meddelas förvaltningssekreteraren på följande sätt:
Ni meddelar vilket beslut som är taget (t.ex. Plats i förskola, SL 8:5) och löpnumret på beslutet
(t.ex. 2016-18).
Det tillvägagångssätt vi förespråkar i första hand är att skicka meddelanden inne i PRN. När detta
är gjort skickas ett mejl till den vanliga alingsås-mejlen med information om att ett nytt meddelande
finns i PRN. På detta sätt kan vi minimera att känsliga uppgifter hanteras utanför systemet.
Om ovanstående sätt, av någon anledning, inte kan användas går det att mejla förvaltningssekreteraren på vanligt vis med ovanstående information.
Ta som vana att rapportera delegationsbesluten efter varje beslut som tas, på så sätt minimeras
risken att de glöms bort.
Handläggning
Vissa av skollags-/skolförordningsbesluten nedan räknas, enligt SL 29:10, som
myndighetsutövning vare sig de överklagas genom förvaltningsbesvär eller laglighetsprövning.
Myndighetsutövning gäller i det fall besluten är att betrakta som utövning av befogenhet för att
enskilt bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd, avskedande eller annat
jämförbart förhållande gentemot enskild och ska då handläggas i enlighet med förvaltningslagens
bestämmelser. En rättssäker, likvärdig och snabb handläggning erfordras i dessa ärenden. Därav
dessa rutiner.
Följande bestämmelser enligt förvaltningslagen (FL) ska då tillämpas:
14 § första stycket om parts rätt att meddela sig muntligen
15 § om anteckning av uppgifter
16,17 §§ om parts rätt att få del av uppgifter
20 § om motivering av beslut
21 § om underrättelse av beslut och
26 § om rättelse av skrivfel och liknande
Bestämmelserna i FL 16 och 17 §§ gäller inte uppgifter som rör någon annan sökande i ärende om
plats i utbildning eller annan verksamhet enligt SL. Bestämmelserna gäller inte heller vid
betygssättning.
Övrigt
Justeringar i organisationen och övriga inom verksamhetsområdet förekommande
personalärenden betraktas som verkställighet inom respektive ledares ansvarsområde.
Vidaredelegation från rektor/förskolechef
Enligt SL 2:10 kan anställd som har tillräcklig kompetens och erfarenhet fullgöra enskilda
ledningsuppgifter och besluta i frågor som gäller den inre organisationen och som framgår av
SL/Sf. Se särskild rutin/delegationslista. (Se även ovan vad som gäller generellt vid
vidaredelegation).
Samverkan/MBL
Den som fattar beslut med stöd av denna delegationsordning ska, innan beslut fattas och där så
erfordras, samverka respektive förhandla enligt reglerna i kommunens samverkansavtal resp.
Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) eller företräda arbetsgivaren enligt
Arbetsmiljölagen.
Arbetsmiljöansvaret
Enligt särskilt beslut i BUN 2012-01-24, § 5, är arbetsmiljöansvaret delegerat till förvaltningschef.
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Teckenförklaring
Ac

=

Administrativ chef

AU

=

Arbetsutskott

BUN

=

Barn- och ungdomsnämnden

C

=

Controller

Dso

=

Dataskyddsombud

Ec bem=

Enhetschef bemanningsenheten KLK

Ec m =

Enhetschef modersmål

Ec mla =

Enhetschef/medicinskt ledningsansvar

Fc

=

Förvaltningschef

FR

=

Förvaltningsrätten

Fs

=

Förvaltningssekreterare

Föc

=

Förskolechef

Kc

=

Kostchef

KL

=

Kommunallagen

KR

=

Kammarrätten

PRN

=

ProReNata – IT-stöd för elevhälsan

Ps

=

Planeringsstrateg

PuL

=

Personuppgiftslagen

R

=

Rektor

R/b

=

Biträdande rektor

R/Föc =

Rektor tillika Förskolechef

Sf

=

Skolförordning

SL

=

Skollag

SÖ

=

Skolväsendets överklagandenämnd

Vc fsk =

Verksamhetschef förskola

Vc grsk=

Verksamhetschef grundskola

Vc ebh =

Verksamhetschef barn- och elevhälsa
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1. Allmänt
Ärende/ärendegrupp

Delegation till

Information

Avslagsbeslut beträffande
utlämnande av allmän handling

Fc alt Ac

Skriftligt, m besvärshänvisning, KR.

Utfärda fullmakt att företräda BUN
och föra dess talan vid domstolar
och myndigheter

Fc alt Ac

KL 6:6

Avge yttrande vid överklagat delega- Fc alt Ac
tionsbeslut, överprövning

Vid förvaltningsbesvär

Beslut att avvisa för sent inkomna
överklaganden

Fc alt Ac

Förvaltningslagen § 24

Rätt att fatta beslut som är så
brådskande att nämndens
avgörande inte kan avvaktas

Ordförande

KL 6:36

Vidaredelegation av egen
beslutanderätt

Fc

Vid frånvaro – ex vis semester

Avge yttrande i planärenden som i
Fc
ringa utsträckning påverkar barnoch ungdomsnämndens verksamhet.

Enligt beslut i barn- och
ungdomsnämnden 2006-02-07, § 10.

Avge yttrande till myndigheter, t ex
skolinspektionen, beo

Fc, Ac, Vc fsk,
Vc grsk

Enl beslut i barn- o
ungdomsnämnden 15-09-29, § 179

Förskoleklass- rätt till skolskjuts

Ps

9:15, 1:a st SL, FR

Förskoleklass- val av annan skola
(kom/enskild), mottag i annan
kommun (personliga förhållanden)

Ps

9:15 b, 2:a st SL
(9:13 SL)

Förskoleklass- rätt till skolskjuts vid
övernattning (personliga
förhållanden)

Ps

9:15 c SL, FR

Grundskola - rätt till skolskjuts

Ps

10:32,1:a st SL, FR Beslut i PRN

Grundskola - val av annan skola
(kom/enskild), mottag i annan
kommun (personliga förhållande)

Ps

10:32, 2:a st/kom, 10:40/ensk,
(10:25 -27 SL) Beslut i PRN

Beslut i PRN
Beslut i PRN

Grundskola - rätt till skolskjuts vid
Ps
övernattning (personliga förhållande)

10:33,1:a st SL, FR
(10:25 SL)

Grundsärskola – rätt till skolskjuts

Ps

11:31,1:a st SL, FR Beslut i PRN

Grundsärskola - vid val av annan
skola (kom/enskild), mottagande i
annan kommun

Ps

11:31, 2:a st,/kom, 11:39/ensk
(11:25-26 SL)
Beslut i PRN

Grundsärskola – rätt till skolskjuts vid Ps
övernattning (personliga förhållande)

11:32, 1a:st SL, FR
(10:25 SL)
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2. Grundskola, grundsärskola, förskoleklass och fritidshem
(tillämpningsområde enligt respektive kapitel)
Ärende/ärendegrupp

Delegation till

Information

Läsårets omfattning

Fc

3:3 Sf (jmf fsk kl 9:3 SL)

Skolarbetets förläggning

R, R/Föc

3:4 Sf, redovisas 1g/lå

Mottagande av elev som inte bor i
Sverige

R, R/Föc

4:2 f

Beslut i PRN

Skyndsamt utreda omständigheterna R, R/Föc
kring uppgivna kränkningar och i
förekommande fall vidta skäliga
åtgärder för at förhindra kränkande
behandling i framtiden

6:10 SL

Beslut i PRN

Barns mottagande i grundsärskolan
jmf även 11:8 SL/ elevs placering

R, R/Föc

7:5 SL, SÖ
Beslut i PRN
(exkl 3:e st, beslut fattas av BUN)

Tillhörighet till grundsärskolans
målgrupp (utskrivning)

R, R/Föc

7:5b SL, SÖ

Beslut i PRN

Mottagande på försök i annan
skolform (högst 6 mån)

R, R/Föc

7:8 SL

Beslut i PRN

Integrering av elev

R, R/Föc

7:9 SL, 1:a st
Beslut i PRN
(2:a st=rektorsbeslut)

Uppskjuten skolplikt

R, R/Föc

7:10 SL, SÖ

Beslut i PRN

Mottagande i förskoleklass- tidigare
skolstart (5 år)

R, R/Föc

7:11 SL

Beslut i PRN

Mottagande i grundsärskola- tidigare R/Föc
skolstart (6 år)

7:11 a, pkt 3 SL

Beslut i PRN

Mottagande i grundsärskolan vid
R/Föc
uppskjuten skolplikt, utan att först ha
gått ut förskoleklassen

7:11 b

Beslut i PRN

Skolpliktens förlängning/senare
upphörande

R, R/Föc

7:13 SL, SÖ

Beslut i PRN

Skolpliktens upphörande/tidigare
upphörande

R, R/Föc

7:14 SL, SÖ

Beslut i PRN

Prövande om rätt av fullföljande av
skolgång

R, R/Föc

7:16(15).SL Beslut i PRN

Föreläggande vid ej fullgörande av
Fc
skolgång, gäller både enskild och off
huvudman

7:23.SL. FR Mall utanför PRN. Fs
skannar in Fc:s beslut i PRN.
Vitesföreläggande=BUN-besl

Ytterligare undervisningstid utöver
garanterad

R, R/Föc

9:3,10:2 Sf Beslut i PRN

Undervisningstidens fördelning
mellan åk

R, R/Föc

9:4,10:3 Sf Beslut i PRN

Språkval

R, R/Föc

9:5,6 Sf Beslut i PRN

Elevens val

R, R/Föc

9:8,10:5,6 Sf Beslut i PRN

Mottagande av barn i annan
kommun:
Förskoleklass

R, R/Föc
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Ärende/ärendegrupp

Delegation till

Information

- särskilda skäl, kom får
överenskomma om, främst
geografiska skäl, gäller mer allmänt
och för flera barn

R, R/Föc

9:12 SL, 3:e st, avtal tecknas i
samråd med C Beslut i PRN

- personliga förhållanden/särskilda
skäl

R, R/Föc

9:13, 1:a st SL. SÖ Beslut i PRN

- det fria valet

R, R/Föc

9:13 SL, 2:a st Beslut i PRN

- särskilda skäl, kom får
överenskomma om, främst
geografiska skäl, gäller mer allmänt
och för flera barn

R, R/Föc

10:24 SL, 3:e st,avtal tecknas i
samråd med C Beslut i PRN

- personliga förhållanden/särskilda
skäl

R, R/Föc

10:25.SL.SÖ Beslut i PRN

- det fria valet

R, R/Föc

10:27.SL Beslut i PRN

- kom får överenskomma om, främst
geografiska skäl, gäller mer allmänt
och för flera barn

R, R/Föc

11:24 SL, 3:e st, avtal tecknas i
samråd med C Beslut i PRN

- personliga förhållanden/särskilda
skäl

R, R/Föc

11:25.SL. SÖ

- det fria valet

R, R/Föc

11:26.SL

Grundskola

Grundsärskola

Elevs placering i grundsärskola eller R, R/Föc
träningsskola dvs huvudsakligen läsa
ämnen eller ämnesområden

Beslut i PRN

Beslut i PRN

11:8 SL
Beslut i PRN
(första meningen)

Placering vid skolenhet:
- nekande beslut (org/ek) förskoleklass

R, R/Föc

9:15, 2:a st SL. SÖ
1:a stycket =laglighetsprövning
Beslut i PRN

- nekande beslut (org./ek)
grundskola

R, R/Föc

10:30 SL, 2:a stycket 1:a punkten.
SÖ
1:a stycket =laglighetsprövning.
Beslut i PRN

- nekande beslut (org./ek)
grundsärskola

R, R/Föc

11:29 SL, 2:a stycket 1:a punkten.
SÖ
1:a stycket =laglighetsprövning.
Beslut i PRN

Erbjudande av plats/utbildning i
R, R/Föc
fritidshem, p.g.a. familjens situation i
övrigt (tid 2a §6)

14:5.SL Beslut i PRN

Erbjudande av plats/utbildning i
fritidshem, p.g.a., fysiska, psykiska
eller andra skäl (tid 2a §9)

14:6.SL

R, R/Föc

Fullgörande av skolplikt på annat sätt Fc
- beviljande samt återtagande

Beslut i PRN

24:23, 24 SL. FR
Medgivande gäller för högst 1 år i
taget. Mall utanför PRN. Fs skannar
in i PRN, av rektor, tillstyrkt/avstyrkt
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Ärende/ärendegrupp

Delegation till

Information
ansökan tillsammans med FC:s
beslut.

Rätt till utbildning eller annan
verksamhet p.g.a. EU-rätt m.m.

Fc

29:2, 2:a st, 3:e pkt SL
Anger vika som ska jämställas med
personer som är bosatta i landet SÖ

3. Förskola, pedagogisk verksamhet
Ärende/ärendegrupp

Delegation till

Information

Skyndsamt utreda omständigheterna R, R/Föc
kring uppgivna kränkningar och i
förekommande fall vidta skäliga
åtgärder för at förhindra kränkande
behandling i framtiden

6:10 SL Beslut i PRN

Erbjudande av förskola vid barnets
eget behov, pga familjens situation i
övrigt

R/Föc, Föc

8:5.SL Beslut i PRN
(avgift)

Erbjudande av förskola pga fysiska,
psykiska eller andra skäl, då barnet
behöver särskilt stöd i sin utveckling

R/Föc, Föc

8:7.SL Beslut i PRN
(avgiftsfritt)

- särskilda skäl, kom får avtala om,
främst geografiska skäl, gäller mer
allmänt och för flera barn

R/Föc, Föc

8:12, 3:e st SL, avtal tecknas i
samråd med C Beslut i PRN

- personliga förhållanden/särskilda
skäl

R/Föc, Föc

8:13, 1:a st SL

Beslut i PRN

- det fria valet

R/Föc, Föc

8:13, 2:a st SL

Beslut i PRN

Nekande beslut betr upplåtelse av
plats i förskola, inom 4 mån

Vc fsk

8:14, 1:a st SL Mall utanför PRN.
Vid överklagande d förs i Platina

Pedagogisk omsorg/barn som av
fysiska, psykiska eller andra skäl
behöver särskilt stöd i sin utveckling

R/Föc, Föc

25:2, 3:e st SL Beslut i PRN
26:11

Tilldelning av anmärkning

Vc fsk

26:11

Organisationsförändringar inom
förvaltningen

Fc

Större org förändringar inom
förvaltningen, efter samråd med
presidiet

Organisationsförändringar inom
enheten

R,Föc, R/Föc, Ac,
Vc fsk,Vc grsk, Vc
ebh, Kc, Ec m

Mindre organisationsförändringar
inom enheten, efter samråd med
förvaltningschefen

Mottagande av barn i annan
kommun :

4. Personal, organisation

Ansökan om godkännande/anmälan R, R/b,Föc, R/Föc

Jmf reglementet § 17 om
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Organisationsförändringar inom
förvaltningen

Fc

Större org förändringar inom
förvaltningen, efter samråd med
presidiet

om registrering av
livsmedelsanläggning

undertecknande av handlingar.
Kostenheten kontaktas

Anställning :

Innefattar beslut om återbesättande,
rekrytering och lönesättning (se
rutiner nedan samt nedan)

Ställföreträdare f: R,R/b, Föc, R/Föc
tom 7 arbetsdagar
mer än 7 arbetsdagar

SL 2:9, 3:e st
R,R/b,Föc,R/Föc
Vc fsk, Vc grsk

Lärare/förskollärare mer än 6
Fc, Vc fsk, Vc grsk
månader men högst 1 år, som ej har
för undervisning föreskriven
utbildning

SL 2:19. Särskilt anställningsbeslut
ska fattas i varje enskilt fall.

Fc
Verksamhetschefer; förskola,
grundskola och barn- och elevhälsa,
kostchef samt adm chef, efter
samråd med nämndens presidium
Rekt/förskolechef, efter samråd med Vc förskola, Vc grsk
förvaltningschefen
Anställer personal inom resp
ansvarsområde

R, R/b, Föc, R/Föc,
Ac,Vc fsk, Vc grsk,
Vc ebh, Ec mla, Kc,
Ec m

Rutin:
Beslut, gm anställningsbevis, lämnas
till HR-konsulten som administrerar
anmälan till BUN

Omplacering

R, R/b, Föc, R/Föc,
Ac, Vc fsk,Vc grsk,
Vc ebh, Kc, Vc mla
Ec m

I samråd med HR-konsulten

Uppsägning

Fc

I samråd med HR-konsulten

Disciplinåtgärd/avskedande

Fc

I samråd med HR-konsulten

Avstängning
Lönesättning/vidaredelegation

Fc
Fc, R, R/b, Föc,
R/Föc, Ac, Vc fsk,
Vc grsk, Vc ebh,
Ec mla, Kc, Ec m

I samråd med HR-konsulten
KS-delegation till förv chefen som
har beslutat om vidaredelegation till
resp chef (beslut 08-08-14, dnr
08.248.031)

Lönesättning av timavlönade

Ec bem

Rutin/lönesättning:
Beslut, gm anställningsbevis,
lämnas till HR-konsulten, som
administrerar anmälan till
förvaltningschefen.
Förv chefen anmäler vidare till BUN,
för info, enl särskild ordning.
I enlighet med fastställda
ingångslöner
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5. Ekonomi
Ärenden/ärendegrupp

Delegation till

Information

Stiftelser- fördelning av
donationsmedel:
- Samfonden Alingsås
kommuns lärar- och
skolledarfond
- Stiftelsen Alingsås
kommuns skolfond

Fc

Beslut fattas efter samråd med Fc för
Utbildningsförvaltningen. Vid tvist
hänskjuts ärendet till BUN

Gällande avgifter:
- Amorteringsplan
- Uppskov (mer än 1 mån, högst 2
mån, därefter amorteringsplan
- Nedsättning (mer än 1 mån)
- Befrielse (mer än 1 mån)

Ac

Förskola/fritidshem/skola
(skola/gäller elevdatorer)
Beslut fattas efter samråd med
controller (se upprättad kravrutin)

Avskrivning av skuld

Ac

Förskola/fritidshem/skola
(skola/gäller elevdatorer)
Beslut fattas efter samråd med controller (se upprättad kravrutin)

Uppsägning/avstängning från plats Ac
inom förskola/fritidshem/pedagogisk
omsorg om betalning inte erhålls

Förskola/fritidshem
(enl upprättad kravrutin)

Interkommunala avtal (gäller köpta
såväl som sålda platser)

-

Controller verkställer i samråd med
ansvarig ledare ( t ex köp/försäljning
av platser för barn i behov av särskilt
stöd) verkställighet, anmäls ej.

Avtal av betydande vikt
(Förvaltningsspecifika)

-

Dessa avtal skall även diarieföras
(t ex upphandlingar), enligt lag om
offentlig upphandling.
Tjänstemän inom sina respektive
ansvarsområden:
Fc,Vc fsk, Vc grsk,Vc ebh, R, Föc,
R/Föc, Ac, Kc, Ec M (resp tjänstem)
verkställighet, anmäls ej.

Antagande av upphandlingsunderlag AU
avseende skolskjutsar

Enligt Lag om offentlig upphandling

Avtal samt uppsägning av
avtal/skolskjutsar

Fc

Enligt Lag om offentlig upphandling

Tilläggsbelopp, fristående
verksamhet

Vc fsk, Vc grsk

SL 8:23, 9:21, 10:39, 11:38,14:17,
25:13 SL. FR Hanteras delvis i PRN

Utseende av beslutsattestant inom
ansvarsområdet, belopp upp till 7
mnkr per faktura

Fc

Rutin:Beslut lämnas skriftligen till
ekonom som administrerar anmälan
till BUN

Utseende av beslutsattestant inom
ansvarsområdet, belopp upp till 250
tkr per faktura

Vc fsk, Vc grsk, Vc
ebh

Rutin: Beslut lämnas skriftligen till
ekonom som administrerar anmälan
till BUN

Utseende av godkännare, belopp
upp till 7 mnkr per faktura

Fc

Rutin: Beslut lämnas skriftligen till
ekonom som administrerar anmälan
till BUN två gånger per år

Utseende av godkännare, belopp

R, R/b, Föc, R/Föc,

Rutin: Beslut lämnas skriftligen till
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Ärenden/ärendegrupp

Delegation till

Information

upp till 250 tkr per faktura

Ac, Vc fsk, Vc grsk, ekonom som administrerar anmälan
Vc ebh, Ec mla, Kc, till BUN två gånger per år
Ec m

6. GDPR
Utlämnande av registerutdrag

Fc

Kan vidaredelegeras. (artikel 15)

Rätt till rättelse av personuppgifter

Fc

Avser ändring av grundläggande info
om registrerad. (artikel 16)

Rätt till radering av personuppgifter

Fc

Innan beslut fattas ska avstämning
ske gentemot arkivl och off-o sekrl. I
1:a hand prövas om beslut om
gallring kan ske. (artikel 17)

Rätt till begränsning av behandling
av personuppgifter

Fc

(artikel 18)

Anmälningsskyldighet avseende
rättelse, radering och begränsning
av personuppgifter

Fc

(artikel 19)

Rätt att göra invändningar mot
behandling av personuppgifter

Fc

(artikel 21)

Ingå PUB-avtal

Fc

(artikel 28)

Anmälan av personuppgiftsincident

Dso

(artikel 33)

Information till registrerade om
personuppgiftsincident

Dso

(artikel 34)

Konsekvensbedömning av
dataskydd

Dso

(artikel 35)
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Motion om kunskap i ett
globaliserat
informationssamhälle
6
2018.247 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-08-23
Cecilia Knutsson
0322-61 64 22
2018.247 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Remiss- motion om kunskap i ett globaliserat
informationssamhälle
Ärendebeskrivning
Leif Hansson (S) och Ulf Carmesund (S) har till fullmäktige den 28 mars 2018, § 67 lämnat
en motion om kunskap i ett globaliserat samhälle. I motionen föreslår motionärerna att
kommunfullmäktige ska ge Barn- och ungdomsnämnden och Utbildningsnämnden i uppdrag
att var för sig och i samordning undersöka vilka resurser och i samordning undersöka vilka
resurser och vilka arbetsformer som krävs för:







att minst 95 % elever i Alingsås, grundskolan och gymnasium, ska lämna sina
respektive utbildningar med kunskaper och betyg som gör det möjligt att gå vidare i
livet,
att medelbetygen i varje utbildning stadigt ska öka,
att Alingsås ska vara en av rikets fem bästa kommuner för skola och utbildning,
att skolan ska uppfylla sitt kompensatoriska uppdrag,
att nämnderna uppdras att presentera sina förslag under första halvåret 2019

Kommunfullmäktige beslutade att lämna motionen till Kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att lämna ärendet för beredning hos
kommunledningskontoret. Kommunledningskontoret har i sin tur remitterat motionen till Barnoch ungdomsnämnden och Utbildningsnämnden för yttrande som ska besvaras senast 19
oktober.

Yttrande
Det finns ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete i barn- och ungdomsnämnden som
följer upp skolornas kunskapsresultat. Det finns framtaget nyckeltal och jämförelser av
strukturmodell som lyfts fram i vårbokslut och delårsbokslut tillsammans med de uppdrag och
åtaganden som beslutats i barn- och ungdomsnämndens och kommunfullmäktiges
flerårsstrategier. Förvaltningen har sammanställt ett dokument (se bilaga) som visar
bakgrund, nuläge, systematisk kvalitetsarbete, åtagande, uppdrag och nyckeltal. Alingsås
resultat följer resultat på nationell nivå, samt att Alingsås kommun har mycket höga
lokalkostander och att kostnaden för undervisning ligger lägre än rikets genomsnitt, samt att
kommunen satsar relativt lite resurser på elevhälsa och skolmåltid jämfört med andra
kommuner. Att göra en omfördelning av de ca 12 mnkr från lokalkostnader till minskade
barngrupper i förskolan, undervisning, elevhälsa, kontinuitet lärare och rektorer –
konkurrenskraftiga löner genom löneutveckling och lärarlöner, närvaroteam och utökat antal
lärverktyg i förskola och grundskola kommer att ge bättre förutsättningar för att öka
kunskapsresultat och ökad måluppfyllelse. Det kan vara ett första steg. Detta är underlag
som finns framtaget i barn- och ungdomsnämnden och som behöver tas med i den fortsatta
budgetberedningen inför 2019-2021.
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Vidare så har Barn- och ungdomsnämnden 2017-12-19 fattat beslut om att ta fram en
kommunal handlingsplan för ökat resultat i början av nästa mandatperiod, som kommer att
tas fram under 2019.
Kommunfullmäktige har beslutat att bifalla motion om Jämlik skola där alla lyckas och det
finns därmed ett uppdrag om att barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden i
samråd med kommunstyrelsen ska ta fram en rapport med orsaker till det ojämlika resultatet,
samt förslag till åtgärdsprogram.
Utifrån nuvarande beslutade uppdrag och åtaganden i Kommunfullmäktige och Barn- och
ungdomsnämnden finns det i dagsläget inget ytterligare behov av nya uppdrag, utan det
finnas tillräckligt med uppdrag för att arbeta vidare för en ökad måluppfyllelse.

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden anser att motionen ska avslås, som framgår av nämndens
yttrande.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Cecilia Knutsson
Förvaltningschef
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Barn- och ungdomsförvaltningen
Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Beteckning:

2018-08-27
Cecilia Knutsson
0322-61 64 22
2018.247 BUN

Kommunstyrelsen

Bilaga - Bakgrund till yttrande motion om kunskap i ett
globaliserat informationssamhälle
Leif Hansson (S) och Ulf Carmesund (S) har till fullmäktige den 28 mars 2018, § 67
lämnat en motion om kunskap i ett globaliserat samhälle. I motionen föreslår
motionärerna att kommunfullmäktige ska ge Barn- och ungdomsnämnden och
Utbildningsnämnden i uppdrag att var för sig och i samordning undersöka vilka
resurser och i samordning undersöka vilka resurser och vilka arbetsformer som
krävs för:
 att minst 95 % elever i Alingsås, grundskolan och gymnasium, ska lämna
sina respektive utbildningar med kunskaper och betyg som gör det möjligt att
gå vidare i livet,
 att medelbetygen i varje utbildning stadigt ska öka,
 att Alingsås ska vara en av rikets fem bästa kommuner för skola och
utbildning,
 att skolan ska uppfylla sitt kompensatoriska uppdrag,
 att nämnderna uppdras att presentera sina förslag under första halvåret
2019
Kommunfullmäktige beslutade att lämna motionen till Kommunstyrelsen för
beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att lämna ärendet för
beredning hos kommunledningskontoret. Kommunledningskontoret har i sin tur
remitterat motionen till Barn- och ungdomsnämnden och Utbildningsnämnden för
yttrande som ska besvaras senast 19 oktober.
Bakgrund
De frågeområden som belyses ovan är i paritet med de nationella utmaningar som
finns inom utbildningsområdet. Barn- och ungdomsnämnden förvaltning och
verksamheter arbetar med att svara upp mot dessa frågor främst genom att ständigt
arbeta med de nationella styrdokumenten och det uppdrag skolan har gällande
systematiskt kvalitetsarbete, en skola på vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet samt elevcentrerad organisation. För att säkerställa att barn- och
ungdomsnämndens verksamheter och personal uppfyller styrdokumentens krav och
elevernas resultat sker kontinuerlig uppföljning, samt analys under verksamhetsåret
i det systematiska kvalitetsarbetet. De beslut som fattas bygger på både nämndens
resurser och hur dessa kan användas för att säkerställa kunskapsresultat, det
kompensatoriska uppdraget och elevhälsa. Detta inbegriper kompetent personal
med lärarlegitimation, rektorer med pedagogiskt ledarskap i fokus och en
organisation som tillgodoser de behov som varje enskild individ har för att kunna
lämna grundskolan med kunskaper och betyg som gör det möjligt att gå vidare till
gymnasiestudie. Ett stort fokus och resurser har lagts på intern organisation,
Alingsås kommun
Postadress: 441 81 Alingsås  Besöksadress: Kungsgatan 7
Telefon: 0322-61 60 00  Fax: 0322-61 63 40  E-post: barn.ungdom@alingsas.se  Webbplats:
www.alingsas.se
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schemaläggning, elevhälsa, tjänstefördelning, samverkan och flexibla lösningar
inom verksamheten för att möta den enskildes behov av utbildning. I barn- och
ungdomsnämndens flerårsstrategi finns ett antal åtaganden som ska verka för en
ökad måluppfyllelse.
Den skillnad som kan påvisas mellan kommuner när det gäller elevers skolresultat
kan ha flera orsaker. De som oftast lyfts fram i resultatanalyser på nationell nivå och
i forskning utgörs av följande faktorer1:
- föräldrars utbildningsbakgrund, föräldrars inkomst,
- socioekonomiska faktorer,
- kommuners storlek och närhet till storstad,
- migrationsbakgrund
- fritidsaktiviteter
- (det fria skolvalet som medför segregation (ta med Marianne Dovemarks
artikel källa), rapport forskningsinstitutet IFAU 2012)
De framgångsfaktorer som lyfts fram på de skolor som lyckats öka elevernas
resultat och påvisa en god arbetsmiljö för både personal och elever är följande2:
- samsyn och förståelse kring uppdraget att arbeta på en skola,
- tydliga mål och stabilitet,
- kunskap om resultatanalysers betydelse för förbättringar,
- höga förväntningar samt anpassa undervisningen för eleverna,
- medveten strategisk rekrytering av personal
Grundskolan
Ojämlikheten och resultatskillnaderna i den svenska skolan har ökat på nationell
nivå. 2017 lämnade 17,5% av eleverna grundskolan utan behörighet till
gymnasieskolan. Det motsvarar 18 600 elever på nationell nivå. Statistik från
Skolverket visar också att det är stora skillnader mellan elevgrupper. Det visar sig
att behörigheten för elever med högutbildade föräldrar är 17% högre än för de
elever vars föräldrar har kortare utbildning. Flickor uppnår betydligt högre behörighet
till gymnasiet än pojkar. (promemoria ”Slutbetyg i grundskolan”, skolverket 2017).
I Alingsås kommun, sk. ”lägeskommun”3, var det 21,6% av eleverna som 2016/2017
inte nådde upp till kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 9 (Kolada, N15418). Det
motsvarar 101 elever (av totalt 467) som ej uppnått kraven i samtliga ämnen.
Noterbart är att i de skolor som inte har kommunen som huvudman friskolor
lyckades 90 % av eleverna uppnå målen i alla ämnen, något som också påverkar
medelvärdet positivt för kommunen (Kolada N15420). Det modellberäknade värdet
för Alingsås kommunala grundskolor som beräknas utifrån socioekonomiska
förutsättningar visar en avvikelse på -2,1 som betyder att resultatet är något lägre än
vad som kan utifrån rådande socioekonomiska förutsättningar (Kolada U15459).
Detta innebär att kommunens grundskolor ligger nära det förväntade värdet utifrån
de förutsättningar som mäts. För att komma än längre i goda resultat krävs

Skolverket, rapport 467, 2018
Maria Jarl, Blossing – resultatanalys i skolan kolla, Hattie, , Jan & Sundberg, Daniel (2013). Utmärkt
undervisning – Framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning. Stockholm: Natur och Kultur.
3 Innehåller både fristående och kommunala elever inskrivna i Alingsås grundskola
1
2

Alingsås kommun
Postadress: 441 81 Alingsås  Besöksadress: Rådhuset, Stora torget
Telefon: 0322-61 60 00  Fax: 0322-61 67 30  E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se  Webbplats:
www.alingsas.se
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ytterligare analyser av vilka skolor, i vilka ämnen och vilka resurser som krävs för att
nå en jämlikhet i kommunen gällande betygsresultat.4
Systematiskt kvalitetsarbete, åtagande och uppdrag
I barn- och ungdomsnämnden systematiska kvalitetarbete följs skolornas
kunskapsresultat i nulägesanalyser och åtgärder vidtas på varje skola, samt
förvaltningsövergripande. Kunskapsuppföljning sker kommunövergripande i ärende
Kunskapsuppföljning inkl särskilt stöd och frånvaro läsåret 2016/2017 dnr 2018.125.
I de analyser som gjorts i det systematiska kvalitetsarbetet så följer de resultat på
nationell nivå. Rapporten visar på skillnader och troliga orsaker till resultat och
presenterar de åtgärder som planeras för att förbättra resultaten utifrån nuvarande
beslut och förutsättningar med socioekonomisk resursfördelning.
Förvaltningen har tagit fram fler jämförelser och nyckeltal i det systematiska
kvalitetsarbetet. Det är nyckeltal grundskola som har tagits fram för tredje året, samt
jämförelse strukturmodell. Dessa jämförelser visar på att barn- och
ungdomsnämnden har bland de högsta lokalkostnaderna i landet och att kostnaden
för undervisning ligger lägre än rikets genomsnitt, samt att kommunen satsar relativt
lite resurser på elevhälsa och skolmåltider jämfört med många andra kommuner. Att
göra en omfördelning av dessa ca 12 mnkr till undervisning, elevhälsa, kontinuitet
lärare och rektorer – konkurrenskraftiga löner genom löneutveckling och lärarlöner,
närvaroteam och utökat antal lärverktyg i förskola och grundskola kommer att ge
bättre förutsättningar för att öka kunskapsresultat och ökad måluppfyllelse. Detta har
lyfts fram i årsbokslut, vårbokslut och delårsbokslut. Detta är underlag som behöver
tas med i den fortsatta budgetberedningen inför 2019-2021.
Barn- och ungdomsnämnden 2017-12-19 fattat beslut om att ta fram en kommunal
handlingsplan för ökat resultat i början av nästa mandatperiod, som kommer att tas
fram under 2019.
Kommunfullmäktige har 2018-05-30 beslutat att bifalla motion om Jämlik skola där
alla lyckas och det finns därmed ett uppdrag om att barn- och ungdomsnämnden
och utbildningsnämnden i samråd med kommunstyrelsen ska ta fram en rapport
med orsaker till det ojämlika resultatet, samt förslag till åtgärdsprogram.

Cecilia Knutsson
Förvaltningschef

Det modellberäknade värdet (-2,1) innehåller endast information om de kommunala grundskolorna och inte alla kommunens
skolenheter.
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Alingsås 20180314
Motion om Kunskap i ett globaliserat informationssamhälle

Syfte
Denna motion syftar till att stärka Alingsås näringsliv och arbetsliv
inför kommande decenniers utmaningar samt att långsiktigt sänka
sådana kostnader och lidande – för individ och för samhälle - som
uppstår när människor inte klarar att stå på egna ben.
När alla kan stå på egna ben fungerar individer och samhället bättre.
Syftet förutsätter att skola och gymnasium stärker sin
kompensatoriska roll. Nuvarande resultat i skola och i gymnasium
visar att barn med föräldrar som har hög utbildning når högre resultat
än barn vars föräldrar har låg utbildning. Skillnaderna visar att skola
och gymnasium inte lyckas se individen, men reproducerar och öka
befintliga skillnader mellan grupper i samhället. Samhället stärks när
varje individ ges maximalt bra förutsättningar att skaffa kunskap, allt
annat är att misshushålla med samhällets samlade resurser.
Bakgrund
Globalisering och digitalisering förändrar villkor för näringslivet, för
kommuner och för nationer. Inom agrarsamhället var tillgången på
jord den avgörande konkurrensfaktorn. Inom industrisamhället var
tillgången till energi avgörande. I det globaliserade samhälle som vi
nu lever i är tillgången på kunskap den viktigaste konkurrensfaktorn.
Enskilda kommuner och länder kan välja hur de vill konkurrera. Att
stå utanför globaliseringen är inte möjligt. Socialdemokrater i
Alingsås är beredda att samarbeta med de partier som också vill bygga
ett Alingsås och ett Sverige där människor med olika bakgrund har en
gemensam framtid, ett starkt näringsliv, ett levande kulturliv med stor
mångfald och en dynamisk demokrati som ger fler människor
möjlighet och inflytande att delta i bygget ett gott samhället. Ett
samhälle som ser alla individer och ger dem redskap att – oberoende
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av familjens bakgrund eller utbildningsnivå - stå på egna ben och att
förverkliga sina drömmar.
Alternativet är en politik som gör att Alingsås och Sverige
underpresterar. Då kommer Sverige att konkurrera med lägre löner.
Istället är det dags att samla alla krafter för att svara upp mot den
globala konkurrensen. En offensiv politik kan öka Alingsås och på
sikt hela Sveriges samlade kapacitet att ta initiativ som gör att företag
och människor trivs och utvecklas utan att exploatera vare sig naturen
eller människor. Så skapar vi en ljus framtid. Genom samarbete
mellan politiker på båda sidorna om den politiska mitten kan
motionens syfte förverkligas. Inom några år kan Alingsås ha Sverige
bästa skola och gymnasium med Sveriges lägsta andel som misslyckas
och Sveriges högsta medelbetyg.
Därför föreslår vi att kommunfullmäktige ger Barn- och
Ungdomsnämnden och Utbildningsnämnden i uppdrag att var för sig
och med samordning undersöka vilka resurser och vilka arbetsformer
som krävs för:
 att minst 95 % elever i Alingsås, grundskola och gymnasium,
ska lämna sina respektive utbildningar med kunskaper och betyg
som gör det möjligt att gå vidare i livet, samt
 att medelbetygen i varje utbildning stadigt ska öka,
 att Alingsås ska vara en av rikets 5 bästa kommuner för skola
och utbildning.
 att skolan ska uppfylla sitt kompensatoriska uppdrag
samt
 att nämnderna uppdras att presentera sina förslag under första
halvåret 2019.
För socialdemokraterna i Alingsås av Ulf Carmesund, vice ordförande
i Utbildningsnämnden och Leif Hansson vice ordförande i Barn- och
ungdomsnämnden
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-04-25

§ 82 2018.214 KS

Motion om kunskap i ett globaliserat informationssamhälle - Ulf
Carmesund (S) och Leif Hansson (S)
Ärendebeskrivning

Ulf Carmesund (S) och Leif Hansson (S) har till kommunfullmäktige den 28 mars
2018, § 67 lämnat en motion om kunskap i ett globaliserat informationssamhälle.
I motionen föreslår motionärerna att kommunfullmäktige ger barn- och
ungdomsnämnden och utbildningsnämnden i uppdrag att var för sig och med
samordning undersöka vilka resurser och vilka arbetsformer som krävs för:
· att minst 95 % elever i Alingsås, grundskola och gymnasium, ska lämna sina
respektive utbildningar med kunskaper och betyg som gör det möjligt att gå vidare i
livet
· att medelbetygen i varje utbildning stadigt ska öka
· att Alingsås ska vara en av rikets 5 bästa kommuner för skola och utbildning
· att skolan ska uppfylla sitt kompensatoriska uppdrag
· att nämnderna uppdras att presentera sina förslag under första halvåret 2019
Kommunfullmäktige beslutade att lämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Beslut

Arbetsutskottets beslut:
Ärendet lämnas till kommunledningskontoret för beredning.
Expedieras till

Klk

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Remiss-Naturvårdspolicy
Alingsås kommun
7
2018.360 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-08-23
Cecilia Knutsson
0322-61 64 22
2018.360 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Remiss – reviderad Naturvårdspolicy
Ärendebeskrivning
Miljöskyddsnämnden har 2018-05-17 beslutat att skicka förslag till reviderad
Naturvårdspolicy till berörda föreningar och nämnder, svar senast 1 oktober 2018.

Yttrande
Frågor kring hållbarnhet och livskvalitet och vårda och värna naturen och dess mångfald är
en viktig uppgift för kommunens samtliga nämnder och förvaltningar.
I förslag till reviderad Naturvårdspolicy finns en ny punkt med skrivning att
”naturskoleverksamhet och tillgång till skolskogar ska ingå som en naturlig del i
undervisningen på alla stadier”.
Frågan om bedriva naturskoleverksamhet och alla skolor ska ha tillgång till skolskogar bör
inte höra till en naturvårdspolicy, utan är frågor som ska beslutas och beredas av barn- och
ungdomsnämnden. Det krävs en organisation och struktur kring naturskoleverksamhet och
skolskogar som måste beslutas av barn- och ungdomsnämnden.

I övrigt finns inga synpunkter på förslag till naturvårdspolicy.

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att tillstyrka förvaltningen förslag till yttrande och
översända det till Miljöskyddsnämnden.

Beslutet ska skickas till
Miljöskyddsnämnden

Cecilia Knutsson
Förvaltningschef
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Miljöskyddsnämnden
Protokoll
2018-05-17

§ 33 2018.015 MN

Förslag till reviderad Naturvårdspolicy (MR 2018-0662)
Ärendebeskrivning

En naturvårdspolicy för Alingsås kommun antogs 1997 av kommunfullmäktige (199705-28 KF § 57), denna naturvårdspolicy behöver uppdateras och aktualiseras.
Beredning
Miljöskyddskontoret har i skrivelse den 2 maj 2018 lämnat följande yttrande:
1993 fick Miljö- och hälsoskyddsnämnden i uppdrag att ta fram ett kommunalt
naturvårdsprogram, vilket blev klart 1997. Kommunfullmäktige antog under denna tid
en ny styrmodell vilket innebar att även ett policydokument för naturvård behövde tas
fram. Naturvårdspolicy för Alingsås kommun antogs 1997, och är det än idag
gällande policydokumentet för naturvård. Naturvårdsprogramet uppdaterades 2005.
Miljöskyddskontorets synpunkter
På miljöskyddskontoret pågår nu arbetet med att åter uppdatera kommunens
naturvårdsprogram, vilket beräknas vara klart under 2019. Inför färdigställandet av ett
aktualiserat naturvårdsprogram behövs en naturvårdspolicy som motsvarar dagens
kunskapsläge. Naturvårdspolicyn beskriver hur den kommunala naturvården skall
utformas och riktningen för kommunens ambitioner att främja biologiska värden.
Policyn bör antas av kommunfullmäktige.
Det är få kommuner som har en separat naturvårdspolicy, naturvårdsfrågan är i vissa
fall inbakad i kommunens miljöpolicy. Fördelen med en miljöpolicy där
naturvårdsfrågor ingår är att det blir färre policydokument att hålla reda på.
Nackdelen är att naturvårdsfrågorna försvinner i mängden av miljöfrågor, och därmed
mister den tydlighet som en separat naturvårdspolicy kan innebära. Alingsås
kommuns miljöpolicy behöver också uppdateras, troligtvis sker det under 2019. Då
detta inte är fastställt är det bra om naturvårdspolicyn blir antagen separat.
Det har framförts en önskan om att förslaget till reviderad naturvårdspolicy skickas på
remiss till berörda föreningar, som exempelvis Naturskyddsföreningen.
Miljöskyddskontoret anser att förslaget då samtidigt bör gå på remiss till berörda
förvaltningar. Det bör förtydligas att naturvårdspolicyn gäller kommunkoncernens
interna arbete med naturvårdsfrågor.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet under sitt sammanträde 2018-05-08, § 37.
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Utdragsbestyrkande

Miljöskyddsnämnden
Protokoll
2018-05-17

Yrkanden

Martin Olson (MP) yrkar på följande tillägg till beslutet:
"Naturvårdspolicyn ska revideras minst var femte år."
Ordföranden ställer proposition på Martin Olsons (MP) tilläggsyrkande och finner att
det bifalls.
Beslut

Miljöskyddsnämnden beslutar att naturvårdspolicyn skickas på remiss till berörda
föreningar och nämnder. Övriga intressenter har också möjlighet att inkomma med
yttrande. Yttrandena skall vara miljöskyddsnämnden tillhanda senast 1 oktober 2018.
Naturvårdspolicyn ska revideras minst var femte år.
Expedieras till

TN, SBN, KLK, KUF, BOU, Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet,
Hembygdsföreningen, Västkuststiftelsen, LRF, Anten, Mjörns
fiskevårdsområdesföreningar och Alingsås Ornitologiska Sällskap
Beslutsunderlag
 utkast_Naturvårdspolicy Alingsås rev MNau
 Naturvårdspolicy 1997

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

MN § 34 2018-05-08
(MR 2018-0662)

Naturvårdspolicy för Alingsås kommun - Utkast
Visionen för Alingsås kommun framhåller vikten av att satsa på hållbarhet och livskvalitet
för alla kommuninvånare. Att vårda och värna om naturen och dess mångfald är då en
självklart viktig uppgift för kommunens samtliga nämnder och förvaltningar.

Naturvårdspolicyn är en avsiktsförklaring och anger riktlinjer för att uppnå önskade
naturvårdsmål. Tillsammans med kommunens naturvårdsprogram utgör
naturvårdspolicyn grunden för kommunens interna naturvårdsarbete, och ska vara
vägledande i nämndernas beslut som rör exploatering, nyttjande och skötsel av
naturområden.

Kommunens policy i naturvårdsfrågor är följande:
•

Kommunens biologiska resurser, marken1 och vattnet, ska bevaras i största
möjliga utsträckning, samt att de nyttjas på ett sätt som garanterar biologisk
mångfald och ekosystemtjänsters långsiktiga funktion.
o Värdefulla naturområden med höga naturvärden, skyddsvärda
biotoper och lokaler för hotade arter ska skyddas – inte exploateras.
o Ekosystemtjänster och värdet av dessa ska integreras i beslut där så är
relevant.

•

Kommunen ska främja rekreation, friluftsliv och naturturism.
o En god tillgång till rik och varierad natur ska främjas och bevaras.
o Grönstrukturen i och i anslutning till tätorten ska bevaras och
utvecklas.

•

Kommunen ska bidra till att allmänhetens kunskap om och förståelse för
naturen ökar.
o Naturskoleverksamhet och tillgång till skolskogar ska ingå som en
naturlig del i undervisningen på alla stadier.
o Information om naturen och naturvården i kommunen ska finnas
lättillgänglig för kommunens invånare och besökare.

•

Kommunens naturvårdsambitioner ska konkretiseras i ett naturvårdsprogram,
som ska utgöra ett underlag för kommunens fysiska planering.

Vision 2030
År 2030 ska det finnas livskraftiga populationer för alla naturligt förekommande
arter i Alingsås kommun. Vi använder landskapet så att arter kan sprida sig mellan
lämpliga miljöer i hela kommunen samt angränsande kommuner. Det finns en
sammanhängande struktur av naturvärdeskärnor. Landskapet utmärks av den
variation hos de olika typer av miljöer som är möjlig utifrån de naturgivna
förutsättningarna.

1
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MN § 34 2018-05-08
(MR 2018-0662)
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Anmälningar om kränkande
behandlingar läsåret
2017/2018
8
2017.435 BUN

Page 88 of 94

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-08-24
Magdalena Tavakol Karlsson

Barn- och ungdomsnämnden

6346
2017.435 BUN

Anmälningar om kränkande behandlingar läsåret 2017/2018
Ärendebeskrivning
Enligt skollagen 2010:800, 6 kap 10 §, ska varje enskilt fall av kränkande behandling av barn
eller elev anmälas av rektor respektive förskolechef till huvudmannen (Barn- och
ungdomsnämnden).
Sex anmälningar har inkommit till förvaltningen där alla händelser rör barn/elever
sinsemellan. Huvudmannen bedömer att kraven för en allsidig utredning uppnåtts och att
förskolechef/rektor vidtagit de åtgärder som krävts i alla fallen. Det är första gången en
anmälan görs kring alla elever förutom en (11-180517) där den elev som utsatt den andra
eleven tidigare förekommit i två andra anmälningar.
LPN: 26- 180531
Händelse där ett barn i förskolan blivit fysiskt kränkt av ett annat barn. Vårdnadshavare tog
kontakt med personal på förskolan och informerade om vad som hänt. Personal har samtalat
med barnen och förskolechef har upprättat en anmälan om kränkande behandling.
Förskolechef har varit i kontakt med berörda vårdnadshavare och händelsen ansågs därefter
som utagerad.
LPN: 46- 171221
Händelse/r i förskolan där ett barn upplevt sig kränkt av andra barn. Barnet har uppgett att
andra barn både fysiskt och verbalt kränkt hen. Personal kontaktade förskolechefen som, i
sin tur, bjöd in vårdnadshavarna till samtal. En anmälan om kränkande behandling har
upprättats och ett antal åtgärder beslutades som sedan följdes upp på ett uppföljningssamtal.
Vårdnadshavarna upplevde att situationen förbättrats och var nöjda. Förskolechef bedömde i
samråd med vårdnadshavare och specialpedagog att ärendet kunde avslutas därefter.
LPN: 8-180219
Händelse/r där en elev i åk 3 blivit verbalt kränkt av en annan elev. Vårdnadshavare har
kontaktat rektor som samtalat med eleverna. Rektor har därefter återkopplat till
vårdnadshavare och informerat om åtgärder. Rektor har även samtalat med övriga berörda
vårdnadshavare samt personal. Två veckor senare hölls ett uppföljningssamtal med
eleverna, varpå båda menar att situationen förbättrats och kränkningarna har upphört. Rektor
har bedömt att ingen handlingsplan behövts upprättas.
LPN: 11- 180517
Händelse mellan två elever i åk 6 där en elev, verbalt och psykiskt, kränkt en annan elev vid
ett antal tillfällen. Rektor har upprättat en anmälan om kränkande behandling och samtalat
med eleverna, klasslärare och berörda vårdnadshavare. Rektor har upprättat en
handlingsplan och uppföljningssamtal planerades in som har ägt rum.
LPN: 12- 180522
Händelse mellan två elever i förskoleklass där en elev, fysiskt och verbalt, kränkt en annan
elev. Rektor har upprättat en anmälan om kränkande behandling och samtalat med eleverna,
klasslärare och vårdnadshavare. Rektor har upprättat en handlingsplan och meddelat berörd
personal att vara uppmärksamma kring dessa två elever samt att arbeta extra med
värdegrundsarbete en tid framöver. Uppföljningssamtal planerades in och har ägt rum.
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LPN: 12- 180502
Klasslärare meddelar rektor om att en elev i åk 6 utsatts för kränkande behandling vid ett
antal tillfällen under läsåret 2017/2018 av tre andra elever. Samtliga kränkningar har varit
verbala. Rektor har upprättat en anmälan om kränkande behandling och samtalat med
eleverna, klasslärare, EHT-team samt berörda vårdnadshavare. Under uppföljningssamtal
har det framkommit från den utsatta eleven att kränkningarna upphört. Rektor har bedömt att
ingen handlingsplan behövt upprättas men att ärendet hålls öppet terminen ut och att EHT
fått i uppdrag att fortsätta bevaka ärendet.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Cecilia Knutsson
Förvaltningschef

Magdalena Tavakol Karlsson
Förvaltningssekreterare
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Delegationsbeslut 2018central administration
9
2018.001 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-09-13
Magdalena Tavakol Karlsson
6346
2018.001 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Delegationsbeslut 2018- central administration
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Besluten ska redovisas till
Barn- och ungdomsnämnden. Redovisningen innebär inte att Barn- och ungdomsnämnden
får ompröva eller fastställa delegationsbeslut. Däremot står det nämnden fritt att återkalla
lämnad delegering.
Listor och underlag på besluten finns diarieförda på barn- och ungdomskontoret.
Förvaltningens yttrande
Central administration 2018, dnr 2018.001 BUN
Ordföranden barn- och ungdomsnämnden, P. Palm
Beslut om svar på remiss- Revidering av riktlinjer för Västbus
Förvaltningschef, C. Knutsson
Beslut om tillförordnad förvaltningschef under v.33 samt 27/9, 28/9 och 23/11.
Yttrande till Skolinspektionen, 1 st
Beslut om skolskjutsavtal, 1 st
Tf administrativ chef/controller, Kristina Jakobsson
Yttrande till Skolväsendets överklagandenämnd, 3 st
Yttrande till Skolinspektionen, 1 st
Verksamhetschef för grundskolan, R. Törnell
Yttrande till Skolinspektionen, 1 st
Verksamhetschef för förskolan, H. Balte
Yttrande till Skolväsendets överklagandenämnd, 1 st
Planeringsstrateg, M. Persson
Beslut att medge skolskjuts (juni-aug), 61 st
Beslut om avslag skolskjuts (juni-aug), 3 st
Rektorer/förskolechefer 2018, dnr 2018.002 BUN
Vid läsårets början ska varje rektor besluta om följande:
- Beslut om skolarbetets förläggning, Sf 3:4
- Beslut om undervisningstidens fördelning mellan åk, Sf 9:4, 10:3
- Beslut om undervisningstidens fördelning språkval, Sf 9:5
- Beslut om undervisningstidens fördelning elevens val, Sf 9:8
Dessa rektorer har rapporterat delegationsbeslut enligt ovan:
P. Hanzén Stadsskogenskolan, G. Haraldsson Lendahlsskolan, L. Hurtig Hemsjö/Ödenäs
skola, Märta Von Feilitzen Nolhagaskolan, A. Andersson Thern Nolhaga särskola, M.
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Warberg Västra Bodarna skola, Ulrika Ljung/Magnus Nääs Sollebrunns skola, Jenny
Robertsson Stora Mellby skola/Magra skola, Ann-Catherine Backmark Nolbyskolan, Anna
Björk Långareds skola.
Rektor, P. Hanzén, Stadsskogenskolan
Beslut om ställföreträdande rektor, SL 2:9
Period 180920- 180921

Beslut om nekande till placering i förskoleklass
Lpn: 2018-1681

Rektor, M. Warberg, Västra Bodarna skola
Beslut om ställföreträdande rektor, SL 2:9
Period 180920- 180921

Rektor, A-C. Backmark, Nolbyskolan
Beslut om ställföreträdande rektor, SL 2:9
Period 180910- 180912

Beslut om plats i fritidshem, SL 14:5, 2 st
Lpn: 2018-1808, 2018-1809

Rektor, A. Björk, Långareds skola
Beslut om ställföreträdande förskolechef, SL 2:9
Period 180823- 180824

Beslut om utökad tid i förskolan, SL 8:5
Lpn: 2018-1646

Förskolechef, A. Sundvall, Ängabo område
Beslut om ställföreträdande förskolechef, SL 2:9
Period 180907- 180911

Beslut om utökad tid i förskolan, SL 8:5, 2 st
Lpn: 2018-1685, 2018-1713,

Beslut om utökad tid i förskolan, SL 8:7, 3 st
Lpn: 2018-1687, 2018-1694, 2018-1725

Förskolechef, I. Karlson, Nolby område
Beslut om utökad tid i förskolan, SL 8:5, 3 st
Lpn: 2018-1691, 2018-1690, 2018-1821

Förskolechef, C. Lundh, Hemsjö/Ödenäs område
Beslut om ställföreträdande rektor, SL 2:9
Period 180828- 180903
Period 180904- 180904

Förskolechef, P. Eriksson, Lendahls område
Beslut om utökad tid i förskolan, SL 8:5
Lpn: 2018- 1719

Förskolechef, U. Andersson, Sollebrunns förskola
Beslut om utökad tid i förskolan, SL 8:5, 2 st
Lpn: 2018- 1741, 2018- 1742

Förskolechef, S. Prodér, Noltorps område
Beslut om utökad tid i förskolan, SL 8:5, 5 st
Lpn: 2018- 1703, 2018- 1706, 2018-1707, 2018-1806, 2018-1815

Beslut om plats i förskola, SL 8:5
Lpn: 2018- 1796
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Förskolechef, U. Bengtsson, Nolby område
Beslut om utökad tid i förskolan, SL 8:5, 2 st
Lpn: 2018- 1775, 2018- 1800

Anställningsbeslut 2018, dnr 2018.003 BUN
Sammanlagt 136 stycken beslut fattade under perioden 180110- 180629.

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Cecilia Knutsson
Förvaltningschef

Magdalena Tavakol Karlsson
Förvaltningssekreterare
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