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§3

Information och överläggning
-Skolispektionen kommer att genomföra tillsyn i Alingsås kommun, de skolor som berörs är
Nolby och Stora Mellby
-Barn- och ungdomskontoret kommer att evakueras på grund av arbetsmiljörelaterad ohälsa
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§ 4 2018.628 BUN

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”.

ÄreBarn- och ungdomsnämnden fastställer årsplanering för 2019nde ”Uppföljning av
biblioteksplan 2019-2022” är ett nytt ärende som lagts till i årsplaneringen (oktober).
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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.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 januari 2019 § 2 med följande förslag till
beslut: Barn- och ungdomsnämnden fastställer årsplanering för 2019
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden fastställer årsplanering för 2019.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Barn- och ungdomsnämndens årsplanering 2019
 2018.628 BUN Barn-och ungdomsnämndens årsplanering 2019
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§ 5 2018.634 BUN

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.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 jan 2019 § 3 med följande förslag till beslut:
Barn- ochungdomsnämnden godkänner uppföljningen och lägger den till handlingarna.
Uppdrag som återrapporterats
Status
2017/2018 Dnr och §
Ansvarig
under 2018
Återrapportering
2017.059
Uppdrag: Fler uteförskolor i Alingsås
HB
2018
kommun
§ 27
2016.157
Nuläge och målsättning rörande
HB
2018
barngruppernas storlek i förskolan
§ 93
2016.354
Renodling av läraruppdraget för
CK
2018
ökad trivsel och bättre skolresultat
§ 76
2017.277
2018
Ramprogram för förskola
HB
§ 92
2015.333
Arbetsförhållanden för rektorer och
RT
2018
förskolechefer
§5
2018.378/
Motion ”En jämlik skola där alla
2018.247
CK
2018
lyckas”
§ 76
2018.435
Nuläge läsår 2018-2019CK
2018
Klassorganisation
§ 85

2018/2019 Dnr och §

2014.173

Uppdrag som tillkommit under
2018 (eller tidigare) och ska
återrapporteras 2019.
Uppdrag från kommunstyrelsen:
Handlingsplan för högre resultat i
skolan.

CK

2019

RT

2019

LB

Våren 2019

Uppdrag: Fler uteförskolor i Alingsås HB

Våren 2019

2018.090
Nuläge skolorganisation Bjärke
§ 32 (180327)
Ramprogram för grundskola
2018.385 BUN
2017.059
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§ 27 (180327) kommun
2015.333
Arbetsförhållanden för rektorer och
§5
förskolechefer
(180130)

CK

2019

Förslag till beslut på sammanträdet

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner uppföljningen och lägger den till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Uppföljning av uppdrag från nämnd till förvaltning 2018
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§ 6 2018.633 BUN

Lednings- och kommunikationsplan för extraordinära händelser 2019
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.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 jan 2019 § 4 med följande förslag till beslut:
Barn- och ungdomsnämnden fastställer ledning- och kommunikationsplanen för
extraordinära händelser.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden fastställer ledning- och kommunikationsplanen för
extraordinära händelser
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Lednings- och kommunikationsplan för extraordinära händelser 2018
 Bilaga Lednings- och kommunikationsplan för extraordinära händelser BOU2019
 Bilaga- BUN Lednings- och kommunikationsplan för extraordinära händelser BOU
2019 - Befattningskort
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§ 7 2018.603 BUN

SKLs öppna jämförelser läsåret 2017/2018
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.
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,
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Falkenberg 203, Lidköping 237 och Karlshamn 278.
Elevenkäten
Under våren 2019 kommer SKL att presentera Skolinspektionens Skolenkät i separat
rapport.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 jan 2019 § 5 med följande förslag till beslut:
Barn-och ungdomsnämnden tar del av informationen om SKLs öppna jämförelser
Grundskola för läsåret 2017/2018.
Förslag till beslut på sammanträdet

Beslut
Barn-och ungdomsnämnden tar del av informationen om SKLs öppna jämförelser
Grundskola för läsåret 2017/2018.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse till BUN 190129- SKLs öppna jämförelser 2018
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§ 8 2018.602 BUN

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 2019:
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.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 jan 2019 § 6 med följande förslag till beslut:
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om kvalitetsträffar för 2019.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om kvalitetsträffar för 2019.
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Expedieras till
Verksamhetschefer
Förskolechefer
Rektorer
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse till BUN 190129- Systematiskt kvalitetsarbete 2019
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§ 9 2018.623 BUN

Ansökan om tillfällig utökning av antalet barn till förskolan Kristallen
Ärendebeskrivning
Förskolan Kristallen, som bedrivs av fristående huvudman, ansöker om att årligen tillfälligt
utöka med 5 platser under senare delen av vårterminen.
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.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 jan 2019 § 7 med följande förslag till beslut: Barn-

och
ungdomsnämnden godkänner att förskolan Kristallen årligen får ha 118 barn inskrivna under
perioden april-juli.
Förslag till beslut på sammanträdet
Förvaltningens förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden godkänner att förskolan
Kristallen årligen får ha 118 barn inskrivna under perioden april-juli.
Kerstin Kristensson (L) yrkar på följande förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden
godkänner att förskolan Kristallen får ha 118 barn inskrivna under perioden april-juli 2019.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Kerstin
Kristenssons (L) yrkande.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner att förskolan Kristallen får ha 118 barn inskrivna
under perioden april-juli 2019.
Expedieras till
Ann-Christine Govenius, förskolechef på Kristallens förskola
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse till BUN 190129- Ansökan om tillfällig utökning vid förskolan
Kristallen
 Bilaga- Ansökan om tillfällig utökning av antalet barn till förskolan Kristallen
Justerandes sign
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Paragrafen är justerad
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§ 10 2018.635 BUN

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.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 jan 2019 § 8 med följande förslag till beslut:
Barn- och ungdomsnämnden ger ordförande Kent Perciwall i uppdrag att underteckna BUS –
samverkansöverenskommelse för 2019-01-01—2022-12-31.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden ger ordförande Kent Perciwall i uppdrag att underteckna BUS –
samverkansöverenskommelse för 2019-01-01—2022-12-31.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse till BUN 190129- BUS - samverkansöverenskommelse 2019-2022
 Uppdaterad BUS-Samverkansöverenskommelse
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§ 11 2018.571 BUN

Anmälningar om kränkande behandlingar 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).
Beredning
Sex 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 3 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.
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.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse till BUN 190129 Anmälningar kränkande behandling läsåret
2018/2019
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§ 12 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
Justerandes sign

Justerandes sign
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Lpn: 2018- 1928
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
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Delegationsbeslut 2019- central administration

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

21

Barn- och ungdomsnämnden
Protokoll
2019-01-29

§ 13

Meddelanden
1. Protokollsutdrag KS §242 – Svar på förslag till kommunstyrelsen - Anna Hansson
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(MP)
Protokollsutdrag KS §243 – Svar på förslag till kommunstyrelsen – Revidering av
livsmedelsprogrammet - Anna Hansson (MP)
Protokollsutdrag KS §244 – Månadsuppföljning 2018 Alingsås kommun, oktober
Synpunkt på verksamheten i Noltorpsskolan
Flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun
Beslut från Skolinspektionen med anledning av anmälan gällande Noltorpsskolan
Protokollsutdrag KUN §15 – BUS Samverkansöverenskommelse 2019-2022
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