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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-12-17
Magdalena Tavakol Karlsson
6346
2018.628 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämndens årsplanering 2019
Ärendebeskrivning
I enlighet med nämndens internkontroll ska en årsplanering över kända besluts- och
informationsärenden upprättas.
Förvaltningens yttrande
Årsplaneringen för 2019 innehåller några förändringar från föregående årsplanering.
Förändringarna innebär bl.a. att vissa ärenden flyttat från en månad till en annan, ett ärende
utgår och två nya ärenden har tillkommit.
Följande förändringar i årsplaneringen 2019 är:



Ärende ”Personaltäthet kommunala och fristående fsk, fritids,ped.omsorg” har tidigare
redovisats vid fyra tillfällen per år. För 2019 kommer ärendet redovisas vid två
tillfällen, april och oktober. Förvaltningen fortsätter att följa upp personaltätheten fyra
gånger per år och detta kommer att framgå i rapporterna.



Ärende ”Uppföljning kontaktpolitikerorganisationen” kommer inte vara med 2019 då
uppdraget som kontaktpolitiker kommer vara så pass nytt för de flesta i barn- och
ungdomsnämnden. En uppföljning kommer att planeras in tidigast 2020 då
kontaktpolitikerorganisationen varit i gång ett tag och en relevant uppföljning kan
göras.



Ärende ”Uppföljning främjande och förebyggande arbete” är borttaget för 2019 i och
med att uppföljningen numera ingår i ärende Kunskapsuppföljning inkl. särskilt stöd
och närvaro som presenteras i april.



Ärende ”Intermistisk elev- och omsorgs peng” flyttas från november till december
samt får ny benämning ”Grundbidrag fristående verksamheter”.



Ärende ”Uppföljning av biblioteksplan 2019-2022” är ett nytt ärende som lagts till i
årsplaneringen (oktober).



Ärende ”Kartläggning av obehörig personal” har lagts till i årsplaneringen.
Kompetensförsörjning och kompetensbrist är en mycket stor utmaning och därför är
det viktigt att följa upp status kring nuläge en gång per läsår i nämnden, därav
planeras ärendet in på nytt i november 2019.



Det systematiska kvalitetsarbetet för förskolan och grundskolan kommer att ändras
under året utifrån att regeringen har beslutat om nationella delmål för skolan. Det
innebär att förskolan och grundskolans uppföljning kommer att delas upp under året.
Förskolan får ett nytt ärende i oktober, förskolans inre organisation och så kommer
uppföljning av Läroplan för förskolan att ske i eget ärende i december. Grundskolans
följs upp som tidigare i mars och i november.

Sida 3 av 62

Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inte några kostnader.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden fastställer årsplanering för 2019.

Cecilia Knutsson
Förvaltningschef

Magdalena Tavakol Karlsson
Förvaltningssekreterare
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Datum:

2018-12-18

Handlägg:

Magdalena Tavakol Karlsson

Direktnr:

0322-61 63 46

Beteckning:

2018.628 BUN

Barn- och ungdomsnämndens årsplanering 2019
Månad

Kansli

Ekonomi

Jan

Delegationer /KB

Personal

BUN:s årsplanering
/KB

Planering

Övrigt

Lednings-och
kommunikations
plan för
extraordinära
händelser /KOJ

SKL:s öppna
jämförelser /CK

Uppföljning av
uppdrag från nämnd
till förvaltning
2017/2018 /KB
Feb

Mars

Delegationer /KB

Delegationer
/KB

Flerårsstrategi för ArbetsmiljödeBUN /KJ
legering 2019/
JL
Årsredovisning /KJ

Patientsäkerhet
sberättelse /PL

Budgetuppfölj.
per feb /KJ

GR-enkät
förskola/ HB

Lokalförs.plan /LB
April

Delegationer
/KB

Systematiskt
kvalitetsarbete
2019 /CK

Patientsäkerhet
sberättelse /SD

Arbetsmiljö,
Risk- och
konsekvensanalys /JL

Budgetuppfölj.
per mars /KJ

Personaltäthet
kommunala och
fristående fsk,
fritids, ped. oms.
/KOJ

Uppföljning arbete
med plan mot
kränkande
behandling /KB
Maj

Delegationer
/KB

Tertial-rapport per
april /KJ

Månadsrapport
/JN

Juni

Uppföljning
Delegationer /KB

Budgetuppfölj.
per maj /KJ

SCB-statistik
(pers.täthet
grundskola,
kommunblad)
/KOJ

Nyckeltal
grundskola /EBT

Betygsstatistik,
rådata
betygskataloger
/KOJ
Juli/aug

Alingsås kommun
Postadress: 441 81 Alingsås ● Besöksadress: Kungsgatan 9
Telefon: 0322-61 63 50 ● Fax: 0322-10 239 ● E-post: barn.ungdom@alingsas.se
Webbplats: www.alingsas.se
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Kunskapsuppföljning inkl.
särskilt stöd och
närvaro /RT &
SD

GR-enkät skola
/RT

Sept

Delegationer
/KB

Delårsbokslut per Arbetsmiljö,
aug / KJ
Risk- och
konsekvensanalys /JL

Månadsrapport
/JN

Okt

Delegationer
/KB

Budgetuppfölj.
per sept /KJ

Personaltäthet
kommunala och
fristående fsk,
fritids, ped. oms.
/KOJ

Uppföljning av
anmälningar om
kränkande
behandling /KB

Förskolans inre
organisation
/HB
Uppföljning av
biblioteksplan
2019-2022 /CK

Uppföljning av
anmälningar om
kränkande
behandling till
skolinspektionen /KB
Nov

Delegationer
/KB

Budgetuppfölj.
per okt /KJ

Sammanträdestider
BUN, AU och FSG
/KB

Interkommunal
ersätt. /KJ

Kartläggning
av obehörig
personal /JL

Läroplaners
övergripande
nationella mål
/RT

Förslag till
interkommunal
ersätt. (IKE) /KJ
Flerårsstrategi
2019-2021 /KJ

Dec

Delegationer
/KB

Ek prognos per
nov /KJ

Månadsrapport
/JN

Dokumenthanteringsplan /KB

Grundbidrag
fristående
verksamheter /KJ

Kötillsyn av de
fristående
verksamheterna
/JN

Pedagogisk
Uppföljning av
måltid /KJ
synpunkter/
klagomål inkomna till
huvudman /KB

Jämförelse
strukturmodell
/EBT (KOJ)

Alingsås kommun
Postadress: 441 81 Alingsås ● Besöksadress: Kungsgatan 9
Telefon: 0322-61 63 50 ● Fax: 0322-10 239 ● E-post: barn.ungdom@alingsas.se
Webbplats: www.alingsas.se
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-12-19
Magdalena Tavakol Karlsson
6346
2018.634 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Uppföljning av uppdrag från nämnd till förvaltning 2018
Ärendebeskrivning
Enligt barn- och ungdomsnämndens årsplanering görs en uppföljning av de uppdrag som
pågår, utöver de åtaganden som beslutats i flerårsstrategi som beslutats under 2018.
Beredning
Under 2018 har 7 st uppdrag återrapporterats till nämnden och 5 st planeras att
återrapporteras under 2019. Tabellen nedan visar vilka ärenden som har återrapporterats
under året och vilka som är pågående.
2017/ Dnr och §
2018

Uppdrag som återrapporterats under
2018

Ansvarig Status
Återrapportering

2017.059
§ 27

Uppdrag: Fler uteförskolor i Alingsås
kommun

HB

2018

2016.157
§ 93

Nuläge och målsättning rörande
barngruppernas storlek i förskolan

HB

2018

2016.354
§ 76

Renodling av läraruppdraget för ökad trivsel
och bättre skolresultat

CK

2018

2017.277
§ 92

Ramprogram för förskola

HB

2018

2015.333
§5

Arbetsförhållanden för rektorer och
förskolechefer

RT

2018

2018.378/
2018.247
§ 76

Motion ”En jämlik skola där alla lyckas”

CK

2018

2018.435
§ 85

Nuläge läsår 2018-2019- Klassorganisation

CK

2018

2018/ Dnr och §
2019

Uppdrag som tillkommit under 2018 (eller
tidigare) och ska återrapporteras 2019.

2014.173

Uppdrag från kommunstyrelsen:
Handlingsplan för högre resultat i skolan.

CK

2019

2018.090
§ 32 (180327)

Nuläge skolorganisation Bjärke

RT

2019

2018.385 BUN

Ramprogram för grundskola

LB

Våren 2019

2017.059
§ 27 (180327)

Uppdrag: Fler uteförskolor i Alingsås
kommun

HB

Våren 2019

2015.333
§5

Arbetsförhållanden för rektorer och
förskolechefer

CK

2019

(180130)
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Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inte några kostnader.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner uppföljningen och lägger den till handlingarna.

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.
Cecilia Knutsson
Förvaltningschef

Magdalena Tavakol KarlssonKarlsson
Förvaltningssekreterare
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-12-19
Amanda Edvardsson

Barn- och ungdomsnämnden

2018.633 BUN

Lednings- och kommunikationsplan för extraordinära
händelser 2018
Ärendebeskrivning
Enligt beslut av Kommunfullmäktige 2013-02-27 § 69 ska lednings- och kommunikationsplan
för extraordinära händelser revideras årligen. Utbildning och övning ska även ske löpande
enligt ramverket för krisberedskapsprocesser. Den tidigare lednings- och
kommunikationsplanen har därmed reviderats och förnyats och ska fastställas inför 2019.

Beredning
Under 2018 har en ny säkerhetschef tillträtt i Alingsås kommun under hösten och ett arbete
med att se över kommunens säkerhetsarbete har påbörjats. Barn- och ungdomsförvaltningen
har därför sett över nuvarande plan och inväntar nya direktiv inför 2019.
Pilotprojektet som startade på Östlyckeskolan under 2017 har fortsatt pågått under 2018.
Under året 2018 har frostade insynsskydd kommit upp på skolan, en utökad ytterbelysning
tillkommit och entredörrarna har ersatts med nya. Utöver dessa åtgärder har även
skalskyddet förbättrats tillsammans med åtgärder för larm och passersystem.
Östlyckeskolans personal har under året haft möjlighet att testa tre stycken överfallslarm för
att öka säkerheten och underlätta en snabb kommunikation vid överfall eller potentiellt farliga
situationer.
Förvaltningen har under 2018 arbetat med att ta fram en mall till verksamheterna för att
underlätta deras arbete med framställandet av krishanteringsplaner som kommer att
lanseras under 2019.
BUN:s lednings- och kommunikationsplan för extraordinära händelser har reviderats och
uppdaterats med gällande telefonnummer och kontaktpersoner.
Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inte några kostnader.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden fastställer ledning- och kommunikationsplanen för
extraordinära händelser.

Cecilia Knutsson
Förvaltningschef

Amanda Edvardsson
Vik. planeringsstrateg
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-12-19
Amanda Edvardsson

Barn- och ungdomsnämnden

2018.633 BUN
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Lednings- och kommunikationsplan
för extraordinära händelser
Barn- och ungdomsförvaltningen
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Administrativ chef ansvarar för att lednings- och kommunikationsplan för extraordinära händelser
uppdateras. Detta sker löpande vid redaktionella förändringar under året. Enligt beslut av KF
2013-02-27 § 69 ska planen revideras årligen.
Innehållsförteckning
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1. Inledning
2008-09-03 antog Alingsås kommuns fullmäktiga en ”Plan för extraordinära händelser”. Planen
reglerar hur kommunen ska organiseras vid en allvarlig samhällsstörning. Planen beskriver även
hur kommunen aktiveras och hur ansvaret för liknande samhällsstörningar ska fördelas.
Denna lednings- och kommunikationsplan för barn- och ungdomsnämnden vid extra ordinär
händelse kompletterar Alingsås kommuns ”Plan för extraordinära händelser”.
När en extraordinär händelse eller allvarlig samhällsstörning inträffar kommer Barn- och
ungdomsnämndens (BUN) ansvarsområden med mycket stor sannolikhet att vara berörda. Dessa
situationer ställer särskilda krav på verksamhet och förvaltningsledning.
Lednings- och kommunikationsplan för BUN ska vägleda i arbetet vid extra ordinära
händelser. Alla situationer vid kris kan inte förutspås. En god grundstruktur i arbetet
underlättar arbetet.
Varje rektorsteam ska utforma en grundläggande krishanteringsplan som täcker de grundläggande
behov som olika scenarier kan medföra. Denna ledningsplan kan utgöra ett exempel på en sådan
krishanteringsplan och kan kompletteras med befattningskort för att täcka in alla uppgifter som
kan bli aktuella under en kris, se avsnitt 4.2.
Vid en kris som berör ett rektorsteams ansvarsområde ska respektive team i första hand agera
tillsammans. Barn- och ungdomskontoret (BUK) ska alltid kunna stödja vid dessa kriser.
Om en kris når större proportioner där flera team är inblandade, eller berör stora delar av BUN
ska BUN:s lednings- och kommunikationsplan för extraordinära händelser aktiveras.
Cecilia Knutsson
Förvaltningschef
Helena Balte
Verksamhetschef, förskola
Rachel Törnell
Verksamhetschef, grundskola och grundsärskola
Kristina Jakobsson
Administrativ chef
Sara Dahlin
Verksamhetschef, barn- och elevhälsa
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2. Ledningsplan BUN
2.1 Aktivering
BUN:s lednings- och kommunikationsplan ska gälla när något av följande uppstår:
•
•
•
•

Alingsås plan för extraordinär händelse aktiveras
Plan för samverkan vid risk för allvarlig samhällsstörning aktiveras
Höga krav på samordning/prioriteringar inom BUN:s krävs
Stort informationsbehov uppstår

2.2 Förslag om aktivering
Förslag om att aktivera BUN:s lednings- och kommunikationsplan kan väckas av vem som helst i
organisationen som anser att situationen kräver det.

2.3 Beslut om aktivering
Förvaltningschefen, eller den som tjänstgör istället för förvaltningschefen, fattar beslut om att
aktivera BUN:s lednings- och kommunikationsplan efter samråd med presidiet.
Vid beslut om aktivering av BUN:s lednings- och kommunikationsplan ska
kommundirektören informeras omgående.

2.4 Larmning
När planen är aktiverad ska BUN:s krisledningsgrupp larmas. Den som aktiverat planen larmar
krisledningsgruppen. Administrativ chef ansvarar för att larmlistor revideras och uppdateras
löpande.

2.5 Inställelse
BUN:s krisledningsgrupp verkar från BUK och lokalen Bokö. Alternativ plats för krisledningsoch krishanteringsarbete beslutas av förvaltningschef eller den förvaltningschefen utser.
Lokalen ska ha goda kommunikationsmöjligheter i form av internet och telefon. Rakel-terminal
finns även inom förvaltningen och kan användas för kommunikation när övrig kommunikation
ligger nere. Vid strömavbrott ska även lämpligt material finnas att tillgå.

2.6 Återgång till ordinarie organisation
Beslut om återgång till ordinarie organisation tas av förvaltningschefen när situationen inte
längre är akut och snabba beslut inte längre behöver fattas. Vid beslut om återgång till
ordinarie organisation ska kommundirektören informeras omgående.
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2.7 Delegation
BUN:s antagna delegationsordning gäller. Vid behov av att fatta beslut i frågor som inte är
delegerade till förvaltningschefen kallas ordförande/vice ordförande.
BUN:s presidium ska alltid hållas väl informerade om händelseutvecklingen. Se BUN:s
delegationsordning.
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3. Kommunikationsplan BUN
3.1 Allmänt
Vid extraordinära händelser måste information komma ut snabbt. Informationen måste även
vara konsekvent och korrekt. För att möjliggöra detta behöver information inom BUN gå via
krisledningsgruppens informationsansvariga. Extern information ska gå via den centrala
kommunikationsenheten på kommunledningskontoret (KLK).
Det är viktigt att kommunens centrala kommunikationsenhet alltid kontaktas när planen
aktiveras.
Det är även viktigt att informationen samordnas med samverkande myndigheter, så som
exempelvis räddningstjänst, polis, sjukvård, länsstyrelsen och försvarsmakt.
Händelseförlopp och beslut måste rapporteras löpande i textform. En dagrapport ska upprättas och
skickas till kommunens centrala kriskommunikationsstab eller Samordningsgrupp vid behov. Ansvar
ligger på befattningskort dokumentation och kommunikation. Krisen ska alltid dokumenteras i
textform för uppföljning och analys.

3.2 Intern information
Det är av största vikt i en krissituation att alla enheter inom BUN:s ansvarsområde har aktuell
kunskap om läget. Därför måste alla tänka på att informera BUN:s krisledningsgrupp om läget i
den egna verksamheten.
Befattningskort dokumentation och kommunikation ska se till att den dubbelriktade informationen
från och till personal fungerar. Vidare ansvarar befattningskortet för att samordna sitt arbete med
den centrala kommunikationsstaben på KLK för att en konsekvent och gemensam bild alltid ska
kunna ges internt.
Förvaltningschefen, eller den förvaltningschefen utser, ansvarar för att BUN:s presidium är
informerade om händelseutveckling i samband med kris- och katastrofarbete.

3.3 Extern information
Befattningskort dokumentation och kommunikation ska ha kontinuerlig kontakt med KLK:s
centrala kommunikationsstab. All extern kommunikation ska ske via den centrala
kommunikationsstaben.
Befattningskort dokumentation och kommunikation ska notera information som lämnas av
allmänheten. För att informationen ska kunna värderas måste noteringar göras om vem som
lämnat den och när. Informationen ska vidarebefordras till förvaltningschefen, och eventuellt även
till KLK.

3.4 Media
All kontakt med media ska ske via den centrala kommunikationsstaben på KLK.
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4. Krisledningsgrupp
Beroende på vilket scenario som inträffar kan syfte och uppdrag för krisledningsgruppen variera. När
någon av kommunens gemensamma krisplaner aktiveras kommer förvaltningschefen med stor
sannolikhet att vara på annan plats för hanteringen av den kommungemensamma krisen.

4.1 Krisledningsgrupp BUN
Namn

Tel. arbete

Cecilia Knutsson

Förvaltningschef

Karin Berg

6422,
070-2052583
6348,
0703-366103
6341
0706-750849
7066,
0706-750838
7067,
0706-867939
6346

Johanna Lygner

6342

HR-konsult

Åsa Fängvall
Linda Brodén

6345
6362,
0706-750847
6352

HR-konsult
Lokalcontroller

Kristina Jakobsson
Helena Balte
Sara Dahlin
Rachel Törnell

Karl-Oskar Jogbratt

Tel. hem

Befattning

Administrativ chef
Verksamhetschef
förskola
Verksamhetschef barnoch elevhälsa
Verksamhetschef
grundskola
Förvaltningssekreterare

Planeringsstrateg
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4.2 Rollfördelning, befattningskort
För att skapa en tydlig rollfördelning finns fyra stycken befattningskort. Syftet med korten är att verka
som stöd för vilka uppgifter som behöver genomföras vid en kris. Befattningskort kan även lätt fördelas
till ersättare i gruppen om nyckelperson är frånvarande. Är alla befattningskort utdelade och efterföljs
kommer händelsens kritiska moment att behandlas utifrån bästa förmåga.
Befattningskort - Chef
Cecilia Knutsson
Verksamhetschef alt administrativ chef utses av förvaltningschef vid behov.
Befattningskort - Planering och analys
Rachel Törnell
Helena Balte
Linda Brodén
Befattningskort – Dokumentation och kommunikation
Kristina Jakobsson
Karl-Oskar Jogbratt
Karin Berg
Befattningskort - Behov och service
Sara Dahlin
Åsa Fängvall
Johanna Lygner

4.3 Övriga instanser och hjälp vid kris
Vid behov kan även medarbetare kallas in för att hjälpa till genom en krishanteringsgrupp. Det är
krisledningsgruppens ansvar att kalla in extra resurser om sådant behov finns.

4.4 Kostenheten
Kostenheten ansvarar för kosten i Alingsås kommun och är en viktig del av förvaltningen att involvera
vid en krishändelse. Ulrika Mårdborg är kostchef och nås på 6478. Adjungeras in vid behov.

4.5 Alingsås kommuns POSOM-beredskap
Alingsås kommun har gemensam POSOM-grupp. POSOM är en förkortning av psykiskt och socialt
omhändertagande vid stora olyckor. Vid behov ska POSOM- gruppens kompetens kunna tillkallas
för assistans och stöd vid extra ordinära händelser.
POSOM-gruppen kan kontaktas via Planeringsstrateg Karl-Oskar Jogbratt, telnr 6352.
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Är inte Karl-Oskar Jogbratt tillgänglig är även förskolechef Annelie Cronstam sammankallande för
Alingsås kommun och kan kontaktas på telnr 6383 eller 0734- 142451

4.6 Stöd till personal, barn/elever
Barn- och ungdomsnämnden har tillgång till omfattande kompetens, avseende stöd vid särskilda
händelser, inom verksamhetsenheten för elevhälsa. Verksamhetschef elevhälsa ansvarar för att
beredskap finns inom elevhälsa att assistera och stödja vid särskild händelse. Samverkan ska ske
mellan elevhälsan och POSOM-gruppen.
Företagshälsan kan också kontaktas för stöd till personalen.
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5. Kommunikationshjälpmedel vid en krissituation
I Alingsås kommun finns säkra kommunikationshjälpmedel att använda sig av vid en krishändelse.
Rakel är en förkortning av radiokommunikation för effektiv ledning.
Rakel är ett robust mobilnät för samhällsviktiga organisationer. Systemet använder separata
radiomaster och klarar sig därför att hålla kanalerna öppna även vid krishändelser. Varje
förvaltning och kommunalt bolag har en egen Rakel-terminal i Alingsås.
WIS är ett webbaserat informationssystem framtaget för att underlätta informationsdelning
mellan aktörer. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillhandahåller WIS
kostnadsfritt.

5.1 Rakel
Rakelterminalen har fyra stycken kanaler avsedda för kommunikation inom Alingsås kommun vid en
kris. Förvald grupp är Ali-Alla 1, det finns även Ali-Alla 2, Ali-Alla 3 och Ali-Alla 4. Alla förvaltningar
och bolag nedan har grupperna inlagda och kan nås direkt över kommunikation. Ska en enskild
förvaltning eller bolag kontaktas kan direktnumret knappas in. Utbildning kring Rakel och
hanteringen av terminalen ska ske löpande i samband med interna övningar och liknande.

Förvaltning/bolag

Rakel-ID

Nummer till Rakelenhet

Samhällsbyggnad

SamhC

5635000

Socialförvaltningen

SocC

5635100

Barn-och ungdomsförvaltningen

BuC

5635200

Tekniska förvaltningen

TeknC

5635300

POSOM

POSOM

5635400

Alingsås Energi

EnergC

5635500

FABS

FabsC

5635510

Alingsåshem

A-hemC

5635520

Vård och äldre

VårdC

5635600

Utbildningsförvaltningen

UtbC

5635700

Kultur och fritid

KuFC

5635710

Krisledningsnämnd

KriN

5635800

Miljöskyddskontoret

MiljöC

5635800
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Krisledningsstab

KrisS

5635810

Kommunikationsavdelningen

KrisK

5635820

Ledningsplats KLK

Ledningsplat

5635830

Säkerhetssamordnare

SäkSam

5635910

5.2 WIS (Webbaserat informationssystem)
WIS är ett webbaserat informationssystem som fungerar som ett forum på nätet. Vid en krishändelse
lägger kommunikationsenheten på KLK ut en händelse som alla användare i Alingsås kan följa och
kommentera. I systemet dokumenteras händelser, beslut och liknande och informationen kan läsas
av de olika involverade aktörerna.
En händelse kan exempelvis vara ”Bussolyckan på E20”. Syftet med WIS är att en händelse ska samla
alla relevanta aktörer och på så vid utgöra en kanal för att lägga upp information och ge
lägesrapporter.
Samtliga medlemmar har inloggningsuppgifter till systemet. De flesta har endast läsrätt medan
Kristina Jakobsson och Karl-Oskar Jogbratt har skrivrätt. Gruppen och befattningen dokumentation
och kommunikation ansvarar för att WIS bevakas under en krishändelse.
För att komma åt WIS behöver det finnas en tillgänglig internetuppkoppling samt dator eller
surfplatta. Gå till www.swis.se för att logga in.
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Bilaga 1. Larm- och Telefonlista
1. Krisledningsgrupp BUN
Namn

Tel. arbete

Cecilia Knutsson

Förvaltningschef

Karin Berg

6422,
070-2052583
6341,
0706-750849
7066,
0706-750838
7067,
0706-867939
6348,
0703-366103
6346

Åsa Fängval

6345

HR-konsult

Johanna Lygner

6342

HR-konsult

Linda Brodén

6362,
0706-750847
6352

Lokalcontroller

Helena Balte
Sara Dahlin
Rachel Törnell
Kristina Jakobsson

Karl-Oskar Jogbratt

Tel. hem

Befattning

Verksamhetschef
förskola
Verksamhetschef barnoch elevhälsa
Verksamhetschef
grundskola
Administrativ chef
Nämndsekreterare

Planeringsstrateg

2. Rektorskontakter
Rektorsteam

Namn

Nr arbete

Ängabo

Maria-Bella Eriksson

Ängabo

Christer Ferm

Ängabo

Anne Sundvall

Långared/Lendahl

Tina Björk

6374,
0706-750833
6372,
0709-120280
6377,
0706-750831
6171

Lendahl

Petra Eriksson

6046

Långared/Lendahl

Gia Haraldsson

Långared/Lendahl

Christina Helsén

6385
0709-120235
0728-868178

Nolby

Ingela Karlsson

Nolby

Ulrika Bengtsson

Nolby

Ann-Chatrine Backmark

7007,
0706-750820
6723
0706-750817
6458
0723-731893
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Nr hem

Nolby

Lisbeth Wängroth

0728-868166

Noltorp

Per Jonzén

Noltorp

Sofia Prodér

Noltorp

Ingela Lindahl

Noltorp

Maria Sandwall

Noltorp

Annica Garpebring

Hemsjö, Ingared,
Ödenäs, VB
Hemsjö, Ingared,
Ödenäs, VB
Hemsjö, Ingared,
Ödenäs, VB
Hemsjö, Ingared,
Ödenäs, VB
Hemsjö, Ingared,
Ödenäs, VB
Kullingsberg,
Stadsskogen
Kullingsberg,
Stadsskogen
Kullingsberg,
Stadsskogen
Kullingsberg,
Stadsskogen
Kullingsberg,
Stadsskogen
Gustav Adolf

Linda Hurtig

6424,
0706-750819
7264
0723-731892
6413,
0706-750818
6430
0733-479349
6233
0734-269504
7285,
0705-751063
7275
0702-466340
7292
0723-731894
6038
0706-750845
0322-617107
0706-750842
6068
0728-868186
6322
0709-120221
7283,
0723-731895
0706-750998

Jon Alette

6370
0709-120282
6401,

Nolhaga

Märta von Feilitzen

6463,

Östlyckan

Karin Berndtsson-Brambo

Nolhaga,
grundsärskola
Bjärke

Annika Andersson Thern
Jenny Robertsson

6468,
0706-750996
7068,
0706-750848
6072,

Bjärke

Ulrika Andersson

6074,

Bjärke

Ulrika Ljung

6073,

Christina Lundh
Karin Lindh
Magnus Brungs
Magnus Warberg
Anna-Karin Ekström
Pia Hanzén
Karin Bjurström
Kerstin Sondefors
Sandra Gustafsson
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3. Administratörskontakter
Rektorsteam

Namn

Nr arbete

Ängabo

Ingela Aldén

6371

Nolby

Christina Wepplinger

6499

Nolby

Sandra Sinijärv

6452

Långared

Eva Andersson

6069

Noltorp

Lena Wiberg

6443

Noltorp

Christina Jonmårs

6423

Hemsjö, Ingared,
Ödenäs, VB
Hemsjö, Ingared,
Ödenäs, VB
Kullingsberg,
Stadsskogen
Västra bodarna
Kullingsberg,
Stadsskogen
Västra bodarna
Gustav Adolf,
Nolhaga
Östlyckan,
Resursenheten
Gustav Adolf,
Nolhaga
Östlyckan,
Resursenheten
Gustav Adolf,
Nolhaga
Östlyckan,
Resursenheten
Lendahl

Annika Gustafsson

6559

Yvonne Svenberg

6036, 0734-269967

Maria Hedin

6361

Lena Björklund

7231,

Lena Gunnarsson

6400

Sara Tadayon

6433

Marjatta Andersson

6471
0702-745773

Gunilla Olofsson
Mariette Liljeblad

Bjärke

Gunvor Andersson

0708-670682
6839,
0706-686839
6071,

Bjärke

Pernilla Hansson

6070,
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Nr hem

4. Skolsköterskor
Namn

Nr arbete

Petra Lernås

7063, 0730-324565

Susanne Adolfsson

0702-498480

Jenny Nordblom

0734-142267

Britt-Marie Jonsson

6464, 0703-004157

Lisbet Larsson

6393,

Jazmin Rincon- Svensson

6454,

Gunilla Olsson

6426, 0734-142361

Jenny Arvidsson

6078

Katarina Svensson

6427, 0706-750634

Marie Nilebäck- Johansson

0734-154873

5. Kuratorer
Namn

Nr arbete

Gunilla Larsson

0733-479340

Linnéa Bernhult

0702-108119

Magnus von Lepkowski

Nr hem

Nr hem

0702-461940

Annika Sirenius

6441,

Maria Ljung

072-886 8191

Åsa Grötting

0734-142363

Annelie Benjaminsson

7008, 0734-269759

6. Psykologer
Namn

Nr arbete

Niklas Tingsvik

0702-599170

Malin Hedin

7280, 0702-442842

Axel Jonasson

0729-980677

Emil Jalonen

0734-269907

Nr hem
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7. Specialpedagoger
Namn

Nr arbete

Lena Pettersson

7065, 0702-765446

Marie Schedin Karlsson

0734-269831

Lisbeth Oscarsson

072-8868106

Anneli Malm

0734-269984

Eva Jaconelli

0706-750152

Inga Parnevall

0705-750023

Lotta Larsson-Fors

0734-142367

Malin Sävevik

0729-980748

Elizabet Erdmann

0721-611761

Carin Nevander

0734-269658

Camilla Ekberg

0702-146660

Monica A Ryman

7088, 0708-520678

Liselott Kjellmer

6481

Eva-Lena Helin

0709-120240

Lisa Wahnström

0734-154875

Gunilla Asp

0734-142268

Malin Andreasson

0734-269755

Marie Malmström

0721-611739

Anna-Lena Eriksson

0767-202531

Barbro Yring

6904,

Annika Eriksson

6418,

Nr hem
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Pia Fortgens

7168,

Annelie Bohlin

6642,

Ulla Pettersson

0734-154998

Elin Svensson

0322-617072

Utvecklingsledare
Marianne Lindfors

0706-751433

Enhetschef Modersmål

8. Kostenheten

Namn

Nr arbete

Nr hem

Ulrika Mårdborg

6478, 0734-142452

Karin Klint

0322-616398, 0734-142271

Anni Gederberg

0322-616936, 0703-016448

9. POSOM-grupp
POSOM-gruppen kan kontaktas via Planeringsstrateg Karl-Oskar Jogbratt, telnr 6352.
Är inte Karl-Oskar Jogbratt tillgänglig är även förskolechef Annelie Cronstam sammankallande för
Alingsås kommun och kan kontaktas på telnr 6383 eller 0734- 142451
10. SMS-tjänst
SMS-tjänst för information till angivna grupper finns på hemsidan
https://www.smspro.se/

11. Fristående verksamheter i Alingsås kommun – Kolla om Ann har uppdaterad lista.
Används om behov uppstår
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Förskola
Verksamhet
Apelsinens förskola (ULNA)
Rådmannens förskola (ULNA)
Prästkragens förskola
Montessoriförskolan Kotten
Förskolan Giraffen
Solkatten
Asplyckans
Montessoriförskola
Asken Montessoriförskola
Annagården Waldorf
Vittra

Namn
Verksamhetschef:
Hanna Olofson
Verksamhetschef:
Hanna Olofson
Förskolechef: Marita
Gärdnér
Förskoleschef: Marika
Dicksson
Förskolechef: Helen
Hultstrand
Ingela Björk

Telefonnummer
0739-399 831

Förskolechef: Jennie
Eriksson
Förskolechef Lotta
Håkansson
Förskolechef Helena
Rödholm Siegrist
Rektor: Marie Haga

0701-125906

Privat nummer

0739-399 831
0322-669124
0322-63 45 50
073- 5394649
0705627012

0322 -634335
0322-140 95,
0322-106 99
0322-73685,
0733-650016

Grundskola
Verksamhet
Montessoriskolan Globen

Linnéskolan Waldorf
Vittra

Namn
Rektor: Annelie
Eriksson

Telefonnummer
0322-647095,
Expedition 0322647070
0322-140 95,
0322-106 99
0322-73685,
0733-650016

Rektor Helena
Rödholm Siegrist
Rektor: Marie Haga
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Privat nummer

Bilaga 2. Handlingsplan för elevhälsan
Barn- och ungdomsnämnden har tillgång till omfattande kompetens avseende stöd vid särskilda
händelser inom verksamhetsenheten elevhälsan. Verksamhetschef barn- och elevhälsa ansvarar för
att beredskap finns inom elevhälsan att assistera och stödja vid särskild händelse. Samverkan ska
ske mellan elevhälsan och POSOM-gruppen.
Inom elevhälsan ska finnas en särskild handlingsplan i syfte att skapa struktur och rutiner i samband
med insatser med kris- och katastrofsituationer. Handlingsplanen är en del av barn och
ungdomsförvaltningens Lednings- och kommunikationsplan för extraordinära händelser.
Handlingsplanen aktiveras/avaktiveras då beslut fattats av förvaltningschef eller dennes
ersättare.

1. Elevhälsans personal samlas på stället som beslutats av rektor eller förvaltningschef med
ledning av verksamhetschef elevhälsan eller av denna utsedd person.

2. En genomgång av nuläget görs.
3. En bedömning görs av vilka som ska bli direkt delaktiga i stödarbetet.
Stöd kan ges till bl.a.






elever/barn
anhöriga
personal
övriga

4. En plan för det fortsatta stödet tas fram gemensamt med ansvarig rektor och krisgrupp.
Elevhälsans personal har god kunskap om barn och vuxnas reaktioner vid kris och kan bistå
enheter/förvaltningen med följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ge stöd till personal, föräldrar och barn genom att:
Leda och hålla i samtal i olika former
Ge handledning
Tillföra kunskap om barn och vuxnas reaktioner i kris och sorg
Ta hand om barn
Stötta enskilda barn i skolan efter den akuta händelsen
Kunskap om efterreaktioner
Följa upp efterreaktioner m.m.
Vara kontaktperson – spindel i nätet
Skapa lugn och ro
Ge omtanke och medmänsklighet
Ge information
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Skolsköterskorna/skolläkare kan förutom ovanstående bistå med:
•
•
•

Medicinsk kompetens
Ge första hjälpen
Vara samordnare med sjukhus, anhöriga m.fl.

Nedan angivna personer ingår i verksamhetsenheten elevhälsans
krishanteringsgrupp

Namn

Nr arbete

Nr hem

Titel

Sara Dahlin

7066, 0706-750838

Verksamhetschef

Petra Lernås

7063, 0730-324565

Verksamhetschef

Niklas Tingsvik

0702-599170

Skolpsykolog

Lena Pettersson

7065, 0702-765446

Specialpedagog

Monica A Ryman

7088, 0708-520678

Specialpedagog

Annelie
Benjaminsson

7008, 0734-269759

Kurator

Tillvägagång vid larm om aktivering:
•

Sara Dahlin, eller annan som uppgiften delegerats till, sammankallar elevhälsans
krishanteringsgrupp, se ovan.

•

Samling sker på BoU kontoret, Saras rum om inget annat angivits.

•

Ev. kontakt tas med förvaltningens POSOM-grupp.

•

Vid utökat stöd aktiveras fler personer inom elevhälsan. Det utökade stödet bedöms av
berörd rektor eller förvaltningschef. Personal finns tillgänglig i telefonlista, se bilaga.
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Bilaga 3. Analys av verksamhet – prioritering och möjliga avgränsningar vid kris
Avgränsningar
Analys – viktig
Minimerin g
Kan avvaras
Måste fungera
verksamhet
lägsta nivå
(anges i procent.
(de verksamheter
(den kommunala
(antalet
Ange även antal
som måste vara
verksamhet som
personal
personal under
igång för att klara
man inte kan vara normala
som måste
uppdrag
utan i samhället)
vara på plats
förhållanden)
för att det
ska fungera
på lägsta
godtagbar a
nivå)

Förskola 1-5 år

Förskola 1 avd:
30-50%

Antal: se respektive
teams
handlingsplan
Dygnetrunt
förskola Nattugglan

Öppen förskola

0 % kväll – och
natt
30-50 % dagtid

75 %
Antal: 2

Familjedaghem 112 år

Miniminivå: 50 %

Antal:17

Prioritering
(vilka funktioner
måste finnas
med bland den
personal som är
på plats)

Grundläggande
Förskola 1
omsorg av barn vars avd: 50 -70
vårdnadshavare
%
arbetar och studerar
eller är
arbetssökande.

Erfaren
personal

Grundläggande
omsorg av barn vars
vårdnadshavare
arbetar och studerar
eller är
arbetssökande.

Minst 1
personal
under kväll
och natt

Kvälls – och
nattpersonal

Verksamheten
stängs under
period med
många sjuka.

Öppen
förskola
stängs: 0
personal

Personal
används i

50%
Grundläggande
omsorg av barn vars
vårdnadshavare
arbetar och studerar
eller är
arbetssökande.
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barnomsorgen

Dagbarnvårda re

Fritids 6-12 år

30-50 %
Antal: se resp.
handlingsplan

Skola F-6

20 %
Antal: se resp.
handlingsplan

Skola 7-9

20%

Antal: se resp.
handlingsplan

Särskola 1-9

10 %
Antal: se resp.
handlingsplan

BOU-kontoret

Grundläggande
50-70%
omsorg av barn vars
vårdnadshavare
arbetar och studerar
eller är
arbetssökande.

Erfaren
personal

Varje skola hålls
igång.

80%

Pedagogisk
personal

80%

Pedagogisk
personal

90%

Känd och
erfaren
personal

Förvaltningsc
hef

Följa uppdrag i
kursplan och
läroplan

Varje skola hålls
igång.
Följa uppdrag i
kursplan och
läroplan.

Varje skola hålls
igång.
Följa uppdrag i
kursplan och
läroplan.

75%

Beslutsfattande

15 %

Antal: 28
(Administrativ enhet
och
Utvecklingsenhet
en)

Skolskjutsar

(4
personal)

Den
förvaltningsch
efen utser
Ansvarig för
skolskjutsar
Verksamhetsc
hef (Elevhälsa)

Skolhälsovård

0
%(efter),skolsköte

Vaccinationsplan
ering
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80%
skolsköters

Skolskötersko
r

före och efter
vaccinationsperiod

rskor
0 % (före),
skolsköterskor

kor
Ordinarie
skolhälsovård

(före
vaccination
)

Kuratorer
Psykologer

0%
skolsköters
kor

Antal: 42 (hela
Elevhälsan)

(efter
vaccination
)
2 psykolog
4 kurator
Skolhälsovård
Under
vaccinationsperiod

%
(skolsköterskor)

Antal: 42 (hela
Elevhälsan)

Vaktmästeri

%
Antal: 17

100%
skolsköters
kor

Skolskötersko r

Ordinarie
skolhälsovård
nedprioriteras

2 psykolog

Psykologer

Fungerande
lokaler

50%

Vaktmästeri

50%

Rektorer och
teamadministratöre r

Vaccination

4 kuratorer

Mattransporter

Team och

Antal:

Rektorsuppdrage t

teamadministra
törer

16
administratörer

Hantera kriser,
akuta/oförutsedd a
händelser

26 rektorer

Kuratorer
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Befattningskort
Barn- och ungdomsförvaltningen

Sida 37 av 62

Befattningskort

Chef
Din uppgift är att styra och leda gruppen genom krisen. Det gäller för dig att vara
rak och tydlig mot de övriga befattningskorten. Det är nyckeln till att lösa en kris så
snabbt och så bra som möjligt.


Bedöm hur akut den uppkomna situationen är. Kräver situationen att
krisledningsplanen aktiveras?

Uppgifter:



Aktivera krisledningsplanen och kalla krisledningsgruppen till uppstartsmöte
Se till att alla fyra befattningskort är utdelade
1. Chef
2. Planering och analys
3. Dokumentation och kommunikation
4. Behov och service








Led och samordna krisledningsgruppens arbete
Ha kontakt med Kommunledningskontoret , och andra tänkbara- eller inblandade
aktörer
Behövs samordning med andra förvaltningar och/eller organisationer? Vilka? Hur?
Lämna löpande rapporter på beslut till dokumentationsansvarig
Kalla till nya informationsmöten, ta hjälp av befattningskortet planering och analys
för lägesrapport, konsekvensanalys och liknande.
Bemanna krisledningsgruppen över tid. Se till att funktionerna överlappas och kan
fortgå vid längre kris.

Rakel
Varje bolag och förvaltning i Alingsås kommun har nu en Rakel-enhet för att kunna
kommunicera med. Rakel-enheten bör användas i en krissituation. Numren till
förvaltningarna och bolagen ligger inlagda som kontakter i Rakel-enheten.
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Befattningskort

Planering och analys
Din uppgift är att analysera krisen. Arbeta fram scenarier och undersök olika
konsekvenser. Du har en överblick över hela krisen och agerar tillsammans med
dokumentationsansvarig spindel i nätet.
Uppgifter:







Analysera hur händelsen kan komma att förändras. Vad skulle förändring innebära?
Använd mallen för Analys i din mapp
Planering – vilka insatser kan komma att behövas?
Vilka andra aktörer behöver kontaktas? Stäm av med Chef.
Ge råd och stöd till chef och övriga i krisledningsgruppen.
Ta fram beslutsunderlag baserat på all tillgänglig information
Lämna löpande rapporter till dokumentationsansvarig

Checklista
 Finns det ström på alla platser?
 Fungerar telefoner? Internet?
 Är vägarna framkomliga?
 Behov av transporter av barn/elever?
 Behov av ändrade skolskjutsar?
 Fungerar befintliga lokaler? -Ström, värme, vatten, sanitet.
 Finns behov av alternativa lokaler?
 Finns behov av hjälp för lokalsamordning?
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Befattningskort

Dokumentation och kommunikation
Din uppgift är att se till att alla beslut, all information och alla viktiga händelser
dokumenteras. Du är nyckeln till överblick under krisen, och uppföljning efter
krisen. Du ansvarar även för att informationsflödet fungerar internt. All
kommunikation utåt ska ske genom KLK:s kommunikationsenhet.
Uppgifter dokumentation:
 Du ansvarar för att alla händelser, beslut och information antecknas löpande. Till er
hjälp finns det två mallar i din mapp. Den ena mallen visar hur du kan föra
dokumentation, den andra hur du kan redovisa aktiviteter som pågår.
 Kommunicera med de andra befattningarna i gruppen, påminn om löpande
rapportering till er.
 Se till att inga beslut går under radarn eller undkommer någon.
 Sammanställ viktig information inför möten inom gruppen. Ge information till chef.
 Tänk på att synliggöra både dig själv och viktig information. Skapa gärna ett
dokumentationsbord där alla kan lämnar information, och du sammanställer den.
Använd gärna Whiteboard, projektor eller vad som finns tillgängligt.
 Logga in i WIS och se om KLK skapat en händelse för krisen, be dem annars att
göra det. Bevaka flödet av information i WIS och lägg även upp kortfattad
information om vad som händer på förvaltningen så att andra aktörer kan följa det.

Uppgifter kommunikation


Ha löpande kontakt med den centrala krisledningsgruppen på KLK.



Lämna information till Informationsstaben på KLK.



Kontakta Räddningstjänsten i Alingsås – har de någon information åt oss?



Bevaka WIS och lägg upp relevant information

Checklista


Fungerar alla informationsvägar, kommer informationen fram?



Vilka behöver information i första hand?






Vilka behöver information därefter?
Finns det ett behov av att ha dialog med anhöriga/närstående?
Hur ska sådan dialog gå till?
Hur hanterar vi personer som kommer till receptionen?
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Befattningskort

Behov och service
Ditt arbete handlar om att se till att allt krisarbete fungerar felfritt. Du är
nyckelpersonen som ser till att alla behov är uppfyllda och att rätt resurser finns på
rätt plats. Du är rörlig beroende på behov. Till skillnad från befattningskort planering
och analys ser du till behov på kort sikt.
Uppgifter:
 Planera för att verksamheten ska flyta på så normalt som möjligt. Behöver mat och
dryck ordnas till krisledningsgruppen?
 Se till att det finns ett bemanningsschema vid längre arbetstider, stäm av med chef.
 Behöver resurser från oss fördelas ut till annan verksamhet? Använd resurstablån i
din mapp för att skapa en överblick över tillgängliga resurser. Placera synligt.
 Behöver POSOM kontaktas?
 Rapportera till chefen om hur gruppens arbete fungerar
 Förbereda ev. mottagande av anhöriga/allmänhet
 Ha koll på chefen, trötthet, mat, avlösning
 Lämna löpande rapporter till dokumentationsansvarig
Tillsammans med planering och analys:
 Finns behov av särskilda åtgärder avseende kost och/eller dryck
 Finns behov av särskilda åtgärder avseende sanitet?
 Finns behov av andra förnödenheter?
 Finns behov av särskilda insatser från elevhälsoteamen i organisationen?
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SKLs öppna jämförelser
läsåret 2017/2018
5
2018.603 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-12-17
Cecilia Knutsson
0322-61 64 22
2018.603 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

SKLs öppna jämförelser 2018
Ärendebeskrivning
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har för 12 året i rad sammanställt Öppna
jämförelser för grundskolan. Uppgifterna gäller läsåret 2017/2018 och syftet med Öppna
jämförelser är att ge huvudmän och skolor underlag för skolutveckling och en möjlighet att
jämföra resultat med andra för att utveckla verksamheten.
All statistik finns att hämta i kommun- och landstingsdatabasen Kolada.

Beredning
SKL samlar i Öppna jämförelser grundskola centrala nyckeltal som beskriver grundskolans
resultat och resurser. Syftet är att ge huvudmännen bra underlag för analys och utveckling
av skolan och stimulera lokalt utvecklingsarbete. Nytt för i år är att kommunspecifika
rapporter med urval för nyckeltal från Öppna jämförelser grundskola i syfte att tillgängliggöra
statistiken. I årets Öppna jämförelse är det sista gången som sammanvägt resultat tas fram
och det publiceras endast i Kolada och SKL ge en bredare bild av nyckeltalen. Det
modellberäknade värdena visar kommunernas resultat i relation till elevsammansättning.
Alingsås sammavägda resultat för samtliga skolor i kommunen är 86 (jfr 81 läsåret 2016/17
och 34 läsåret 2015/2016) för kommunala grundskolor 85 (jfr 109 läsåret 2016/17 och 46
läsåret 2015/2016). Jämförelser mellan åren ska göras med försiktighet då statistik för
slutbetyg har ändrats tidigare år.
Avvikelsen från modellberäknat värde för eleverna i årskurs 9 som är behöriga till
yrkesprogram är +1,8 % för samtliga skolor och +2,3 % för kommunala skolor. Avvikelsen för
elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen är +1,5 % för samtliga skolor
och +2,9 % för kommunala skolor. Avvikelsen för genomsnittligt meritvärde är -2,5 % för
samtliga skolor och -0,3 % för kommunala skolor.

GR-kommunerna
Vid en jämförelse av det sammanvägda resultatet för samtliga skolor i GR ligger Alingsås i
mitten vid en jämförelse av samtliga skolors resultat: Öckerö 42, Kungsbacka 58, Tjörn 59,
Härryda 60, Kungälv 80, Alingsås 86, Lerum 95, Ale 108, Mölndal 110, Partille 119,
Stenungsund 159, Göteborg 171, Lilla Edet 219.
Vid en jämförelse av kommunala skolors resultat i GR ligger Alingsås i mitten: Öckerö 49,
Tjörn 53, Kungsbacka 57, Härryda 60, Kungälv 79, Alingsås 85, Mölndal 86, Lerum 95,
Partille 108, Ale 118, Stenungsund 171, Lilla Edet 224 och Göteborg 231.
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Jämförelsebara kommuner – mest statistiskt jämförbara
Alingsås ligger bra till vid en jämförelse av de kommuner som anges som statistiskt mest
jämförbara. Vid en jämförelse av samtliga skolor har Enköping 143, Falkenberg 165,
Lidköping 191 och Karlshamn 277. I kommunala skolors jämförelse Enköping 193,
Falkenberg 203, Lidköping 237 och Karlshamn 278.

Elevenkäten
Under våren 2019 kommer SKL att presentera Skolinspektionens Skolenkät i separat
rapport.

Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga kostander.
Förslag till beslut
Barn-och ungdomsnämnden tar del av informationen om SKLs öppna jämförelser
Grundskola för läsåret 2017/2018.

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

Cecilia Knutsson
Förvaltningschef
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Systematiskt kvalitetsarbete
2019
6
2018.602 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-12-17
Cecilia Knutsson
0322-61 64 22
2018.602 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Systematiskt kvalitetsarbete 2019
Ärendebeskrivning
Enligt skollagen 4 kapiltet 3-4§§ ska huvudmannen ha ett väl fungerande systematisk
kvalitetsarbete både på huvudmannanivå och enhetsnivå.

Arbetet med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet pågår kontinuerligt och en viktig
del i barn- och ungdomsnämndens systematiska kvalitetsarbete är de kvalitetsträffar där
ledamöter och ersättare i barn- och ungdomsnämnden träffar förskolechefer, rektorer och
förvaltningsledning.

Beredning
Nuvarande struktur med 4 st kvalitetsträffar per kalenderår och uppdelning fungerar väl och
ger större utrymme för fördjupade diskussioner kring nuläge, resultat och
utvecklingsområden. Det är en tydlig struktur som kompletterar det kontaktpolitikersystem
som finns i nämnden och som nämnden ska besluta om i början av mandatperioden.
Det är viktigt att det finns transparens, dialog och en tillit- och ansvarskultur i styrkedjan.
Kvalitetsträffarna är ett viktigt forum för dialog och styrkedjan förtydligas.

Följande datum föreslås för Kvalitetsträffar 2018:

2019-03-20

Grundskola

2019-05-21

Förskola

2019-09-17

Fritidshem

2019-11-19

Främjande och förebyggande arbete

Tid för samtliga kvalitetsträffar kl 14.00-17.00.

Kvalitetsträffarna har utvecklats under åren och här följs bl a dialog kring åtagande i
flerårsstrategi, fördjupade dialoger kring uppdrag, samt exempel från verksamheten t ex
arbetssätt och metoder.
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Ekonomisk bedömning
Medel för arvode för ledamöter och ersättare finns avsatt i flerårsstrategi. Det är samma
omfattning som 2018.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om kvalitetsträffar för 2019.

Beslutet ska skickas till
Verksamhetschefer
Förskolechefer
Rektorer

Cecilia Knutsson
Förvaltningschef
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Ansökan om tillfällig
utökning av antalet barn till
förskolan Kristallen omedelbar justering
7
2018.623 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-12-13
Jonas Nordlander

Barn- och ungdomsnämnden

2018.623 BUN

Ansökan om tillfällig utökning vid förskolan Kristallen
Ärendebeskrivning
Förskolan Kristallen ansöker om att årligen tillfälligt utöka med 5 platser under senare delen
av vårterminen. Se bilaga.

Beredning
Kristallen har ett antal syskon till inskrivna barn som söker plats under senare del av
vårterminen. Förskolan har idag godkänt för 113 barn, och samtliga platser är snart fyllda.
Förskolan vill undvika att barn med syskonförtur först måste börja på en förskola, för att
sedan flyttas över till Kristallen vid höstterminens start.
Förvaltningens bedömning är att det inte är några problem att ha 5 ytterligare barn under
senare delen av våren på en förskola av Kristallens storlek. Flera kommunala förskolor har
liknande modell med utökning av antal platser under våren eftersom barnen är äldre i
kombination med att utemiljön kan användas i större utsträckning. Kristallens avsikt är att
återgå till 113 barn vid höstterminens start, då ett antal barn slutar på förskolan och börjar
förskoleklass.
Ekonomisk bedömning
Beslutet har ingen märkbar ekonomisk påverkan
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner att förskolan Kristallen årligen får ha 118 barn
inskrivna under perioden april-juli.

Beslutet ska skickas till
Ann-Christine Govenius, förskolechef på Kristallens förskola

Cecilia Knutsson
Förvaltningschef

Jonas Nordlander
Barnomsorgssamordnare
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Från:
Till:

Ann-Christine Govenius <Ann-Christine.Govenius@norlandia.com>
"jonas.nordlander@alingsas.se" <jonas.nordlander@alingsas.se>

Datum: tisdag 11 december 2018 16:02
Ärende: Ansökan till nämnden om överinskrivningar på Kristallen
Historik:

Det här meddelandet har besvarats.

Hej!
På Kristallen räknar vi med att vi 113 barn under vårterminen.
Vi har några familjer som vill ha in sitt andra (eller tredje) barn innan sommaren och eftersom vi
har syskonförtur vill vi gärna kunna erbjuda dem en plats när de önskar. Det rör sig om max 5
barn.
Ur barnens perspektiv känns det som det bästa eftersom de annars först måste välja en annan
förskola för att senare, till hösten flytta över till oss.
Vi löser situationen, dels genom att anpassa antalet pedagoger efter det antal barn som finns på
förskolan och dels genom att många går på sommarledighet i juni och juli.
till hösten kommer barnantalet vara 113 igen.
Det handlar således om överinskrivningar under april/maj/juni och juli och för dem som har
syskon som idag går på förskolan.

Best regards/Vänliga hälsningar
Ann-Christine Govenius
Förskolechef
Telefon: +46 (0)76 133 78 13
Norlandia Förskolor AB, Kristallen
Rubingatan 1
441 45 Alingsås

Nya upptäckter – Varje dag
logo-norlandia
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BUS
Samverkansöverenskomme
lse 2019-2022
8
2018.635 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-12-17
Cecilia Knutsson
0322-61 64 22
2018.635 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

BUS - samverkansöverenskommelse 2019-2022
Ärendebeskrivning
En ny samverkansöverenskommelse för BUS-samverkan mandatperioden 2019-2022 har
tagits fram och ska beslutas av respektive nämnd; Socialnämnden, Barn- och
ungdomsnämnden och Kultur- och utbildningsnämnden.

Förvaltningens yttrande
Vid 2018 år sista möte för politisk samverkan utvärderades samverkansöverenskommelsen
för mandatperioden.
För att få en tydlig struktur i den politiska samverkan kommer politisk samverkan att ske
genom två möten under året som utgår ifrån flerårsstrategi och kan ligga till grund för
kommande politiska prioriteringar.
Det finns idag flera samverkansforum för barn- och unga där berörda nämnder ingår samt
andra verksamheter såsom hälso-sjukvård och polis. Utöver BUS finns numera även SAMLA
som är nuvarande närvårdssamverkan (Samverkan Lerum Alingsås) där samverkan sker
både på politisk nivå och tjänstemannanivå. Det finns behov av att ha flexibla former för
samverkan på tjänstemannanivå under mandatperioden.

Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden ger ordförande Kent Perciwall i uppdrag att underteckna BUS –
samverkansöverenskommelse för 2019-01-01—2019-12-31.

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

Cecilia Knutsson
Förvaltningschef
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Datum:
2018-10-22
Handläggare: Karin Alvermalm
Direktnr:
0322-61 69 70
Beteckning:

BUS- Barn Ungdom Samverkan
Samverkansöverenskommelse

Syfte
BUS- verksamheten ska genom samverkan mellan Socialnämnden, Barn- och
utbildningsnämnden, Kultur- och utbildningsnämnden samt andra samhällsaktörer
samordna olika resurser för att dels öka effektiviteten i det psykosocialt
förebyggande arbetet med barn och ungdomar och dels främja demokratiska
värderingar, en god livsstil och folkhälsa hos barn och ungdomar.
Verksamheten ska initiera, planera, organisera, stödjas och följa upp arbetet riktat
till barn, ungdomar och deras familjer. All personal som har kompetens och arbetar
med barn och ungdomar inom de tre BUS- förvaltningarna är därmed berörda av
denna verksamhet.
Politisk samverkan
Politisk samverkan ska ske mellan berörda nämnder för att få in arbetet med barn
och unga på ett strukturerat sätt i Flerårsstrategin. Detta sker genom två möten per
år, ett på våren och ett på hösten. Vårens möte ska behandla det gångna året och
nuläget, höstens möte behandlar nuläge och framtid. På det här sättet möjliggörs för
politiken i de berörda nämnderna att samordna arbetet med barn och ungdomar och
föra in det i sina politikska prioriteringar för kommande år.
Förvaltningarnas arbete med att verkställa de politiska besluten sker inom ordinarie
verksamhet.
Förvaltningarnas samverkan
Idag finns flera samverkansforum för barn och unga där berörda nämnder ingår
samt andra verksamheter så som hälso- och sjukvård och polis. Utöver BUS finns
SAMLA (Samverkan Lerum Alingsås) som har en samverkan både på politisk nivå
och tjänstemannanivå. Vilka samverkansformer som finns på tjänstemannanivå kan
variera under mandatperioden.

Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS
Besöksadress: Sidenvägen 7 F
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88
socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se
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Tidigare samverkansöverenskommelse BUS- Barn och Unga Samverkan ersätts av
ovanstående.
Giltighetstid
Samverkansöverenskommelsen gäller under mandatperioden till och med
2022-12-31.

Alingsås 2019-01-01

Socialnämnden

Barn- och ungdomsnämnden

Eva-Lotta Pamp
Ordförande

Kent Perciwall
Ordförande

Kultur- och utbildningsnämnden

Anne Gunnevik
Ordförande

Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS
Besöksadress: Sidenvägen 7 D
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88
socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se
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Anmälningar om kränkande
behandlingar läsåret
2018/2019
9
2018.571 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-01-222
Karin Berg
6346
2018.571 BUN

Anmälningar kränkande behandling läsåret 2018/2019
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).

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).

Beredning
Tre anmälningar har inkommit till förvaltningen där samtliga händelser rör barn/elever
sinsemellan. Huvudmannen bedömer att kraven för en allsidig utredning uppnåtts och att
rektor vidtagit de åtgärder som krävts i alla fallen. Det är första gången en anmälan görs i
ärende: 42-181009, 8-1812171 och 8-1812172. I ärende 5-181205 har den utsatta eleven
tidigare varit utsatt för kränkande behandling och eleverna i ärende 8-1901211 och 81901212 förekommer i tidigare anmälan från våren 2018.
LPN: 42-181009
Händelse där en elev i åk 4 där en elev blivit fysiskt och psykiskt kränkt en annan elev vid ett
antal tillfällen. Rektor har upprättat en anmälan om kränkande behandling och samtalat
med eleverna, klasslärare, annan skolpersonal och berörda vårdnadshavare. Rektor har
upprättat en handlingsplan och uppföljningssamtal planerades in som har ägt rum.
LPN: 5-181205
Händelse där elev i åk 3 blivit fysiskt kränkt av en elev i åk 5, som syftade till att försvara sitt
yngre syskon i åk 3. Händelse uppmärksammades av fritidsledare på skolan. Rektor har
upprättat en handlingsplan och meddelat berörd personal att vara uppmärksamma kring två
de två eleverna i åk 2 samt att arbeta fortsätta med och intensifiera klassens
värdegrundsarbete en tid framöver. Uppföljningssamtal planerades in och har ägt rum med
samtliga elever
LPN: 8-1812171 och 8-1812172
Händelse mellan två elever i åk 4 där kränkning av verbal, psykisk och fysisk karaktär tas
upp i anmälningar. Utsagorna om vad som hänt går isär då båda eleverna menar att det var
den andra eleven som kränkte. Rektor och skolkurator har upprättat anmälningar om
kränkande behandlingar samt samtalat med vårdnadshavare. Skolkurator har samtalat med
båda eleverna och anmälan till socialtjänsten är gjord.
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LPN: 8-1901211 och 8-1901212
Händelse mellan två elever i åk4 där kränkning av verbal och psykisk karaktär har ägt rum
på social media. Händelsen har genererat två anmälningar då båda eleverna kränkt
varandra. Två uppföljningssamtal har ägt rum och ytterligare ett är inplanerat.
Ekonomisk bedömning
Klicka här för att skriva hur ditt förslag ska finansieras.
Förslag till beslut
Beslutet innebär inte några kostnader.

Beslutet ska skickas till
Barn- och ungdomsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Jan Magnusson
tf. Förvaltningschef

Karin Berg
Förvaltningssekreterare
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Delegationsbeslut 2019central administration
10
2019.001 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-01-21
Karin Berg
6346
2019.001 BUN

Delegationsbeslut 2019- 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
Administrativ chef, K. Jakobsson
Beslut om uppsägning av plats inom barnomsorgen, fritidshem, 4 st
Beslut om uppsägning av plats inom barnomsorgen, förskola, 3 st
Beslut om uppsägning av plats inom barnomsorgen, förskola och fritidshem, 2 st
Beslut om avskrivning av skuld för kund, 1 st
Yttrande till Skolinspektionen, 1 st
Planeringsstrateg, M. Persson
Beslut att medge skolskjuts (dec), 10 st
Central administration 2019, dnr 2019.001 BUN
Ordföranden, K. Perciwall, Barn- och ungdomsnämnden
Beslut om ändring av sammanträdesdatum för Barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetschef för grundskolan, R. Törnell
Yttrande till Skolinspektionen, 1 st

Rektorer/förskolechefer 2018, dnr 2018.002 BUN
Förskolechef, S. Gustafsson, Stadsskogens område
Beslut om utökad tid i förskolan, SL 8:5, 1 st
Lpn: 2019- 1949

Beslut om utökad tid i förskolan, SL 8:7, 1 st
Lpn: 2018- 1928
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Förskolechef, A. Sundvall, Ängabo område
Beslut om förtur förskola, SL 8:9, 1 st
Lpn: 2018- 1916

Förskolechef, P. Eriksson, Lendahls område
Beslut om utökad tid i förskolan, SL 8:7, 1 st
Lpn: 2018- 1940

Förskolechef, U. Andersson, Bjärke område
Beslut om utökad tid i förskolan, SL 8:5, 2 st
Lpn: 2018- 1938; 2018- 1926
Förskolechef, S. Próder, Noltorps område
Beslut om utökad tid i förskolan, SL 8:5 1 st
Lpn: 2019-1956

Förskolechef, A-K. Ekström, Stadsskogens område
Beslut om utökad tid i förskolan, SL 8:5, 5 st
Lpn: 2018-1699; 2018-1875; 2018-1891; 2018-1632; 2018-1633

Rektor, K. Brambo-Berndtsson, Östlyckeskolan
Beslut om ställföreträdande rektor, SL 2:9
Period 190114- 190118

Anställningsbeslut 2018, dnr 2018.003 BUN
Sammanlagt 70 stycken beslut fattade under perioden 180423 – 181212
Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inte några kostnader
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.

Jan Magnusson
tf. Förvaltningschef

Karin Berg
Förvaltningssekreterare
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