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Flerårsstrategi 2019-2021 Barn-och ungdomsnämnden
Ärendebeskrivning
Enligt anvisning för Flerårsstrategi ska beslutad nämndbudget överensstämma med inläst
budget i Ekonomisystem samt Hypergene. Överensstämmande avser varje rad i
resultaträkningen.
Förvaltningens yttrande
20 februari 2019 fattade Barn- och ungdomsnämnden beslut om Flerårsstrategi 2019-2021.
Internbudgetarbetet var då en pågående process och har nu avslutats. Nämnden behöver på
nytt fatta beslut om förändrad resultaträkning mot den av nämnden tidigare beslutad.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden fastställer Barn- och
ungdomsnämndens resultaträkning för Flerårsstrategi 2019-2021.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse BUNmars Flerårsstrategi 2019-2021
 Bilaga BUNmars Flerårsstrategi 2019-2021 uppdaterad resultaträkning

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Flerårsstrategi
2019-2021
Barn- och ungdomsnämnden
§19 2019.044 BUN
Antagen 2019-02-20
Uppdaterad resultaträkning 2019-03-19
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Verksamhet
Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Verksamheterna styrs genom
skollag, förordningar, läroplaner och allmänna råd samt kommunens mål och riktlinjer.
Barn- och ungdomsnämndens vision är Lust att lära. Verksamhetens övergripande mål är
att alla barn och elever ska nå målen för utbildningen.
Förskoleverksamheten bedrivs i form av förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola, för barn i åldern 1-5 år, i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas
förvärvsarbete eller studier, barnets eget behov och vid förälders arbetslöshet samt föräldraledighet under denna tid. Allmän förskola erbjuds 3-5 åringar. Förskoleverksamhetens
uppgift är att genom pedagogisk verksamhet stimulera barns utvecklig och lärande, samt
erbjuda barnen en trygg omsorg.
Skolbarnsomsorgen bedrivs, i form av fritidshem och pedagogisk omsorg, för barn som
går i förskoleklassen/skolan t o m tolv års ålder, under den del av dagen då de inte vistas i
förskoleklassen/skolan och under lov, och i den omfattning som behövs med hänsyn till
föräldrarnas förvärvsarbete eller studier och barnets eget behov. Fritidshemmet komplettererar utbildningen i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation.
Förskoleklassen ska stimulera elevernas utveckling och lärande, samt förbereda eleverna för fortsatt utbildning. Förskoleklassen är obligatorisk för alla barn som fyller sex år
under året. Utbildningen i förskoleklassen ska stimulera varje barns utveckling och lärande
och ligga till grund för fortsatt skolgång.
Grundskolan har nio årskurser och alla barn har skolplikt som motsvaras av en rätt att få
utbildning inom det offentliga skolväsendet. Utbildningen i grundskolan ska syfta till att ge
eleverna de kunskaper, färdigheter och den skolning i övrigt som behövs för att delta i
samhällslivet.
Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till
varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som benämns träningsskolan,
som är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i
ämnen.
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Nuvarande organisation
Kommunala och fristående huvudmän
Förskola och grundskola kan bedrivas av både kommunala och fristående huvudmän.
Barn- och ungdomsnämnden är huvudman för alla kommunala förskolor och grundskolor/grundsärskolor och har tillsynsansvar över fristående dagbarnvårdare, förskola och
fritidshem. Skolinspektionen har tillsynsansvar över kommunala och fristående grundskolor.
Kommunala förskolor och grundskolor
Det finns 5 st dagbarnvårdare och 30 st kommunala förskolor.
Det finns 17 st kommunala grundskolor varav 3 st även har grundsärskola.
Fristående – dagbarnvårdare, förskolor och skolor
Det finns 1 st fristående huvudman med 2 dagbarnvårdare, 12 st fristående förskolor, som
bedrivs av 11 st huvudmän.
Det finns 3 st fristående F-9 skolor som bedrivs av olika huvudmän.
Enligt SCB statistik 2017 är andelen inskrivna barn i fristående förskola 20 % (jmf 2016 18
%; kommungruppen 31 % och riket 20 %). Andelen inskrivna elever i fristående grundskola är 15,2 % (jmf 2016 15,4 %; kommungruppen 19,4 % och riket 14,9%). Andelen
inskrivna elever i fristående fritidshem är 13,5 % (jmf 2016 12 %; kommungruppen 14,6 %
och riket 12,4 %).

Nuläge väsentlighet och risk
Barn- och ungdomsnämndens uppdrag är att ge alla barn och elever förutsättningar för
livslångt lärande och skapa Lust att lära enligt nämndens vision.
I genomförd risk- och konsekvensanalys framkommer behov av fortsatt utveckling av processer kring hantering av volymvariationer, skolvalsprocessen, kommunikation och digitalisering. Den risk som kvarstår är att upprätthålla kvalitet och måluppfyllelse inom nämndens samtliga verksamheter, vid både volymökning och krav på ekonomisk effektivisering,
samt ny lagstiftning. Dessutom återstår de risker som framkommer vid ökad personalomsättning kring kompetensöverföring, kompetensbrist och att upprätthålla organisation, arbetsmiljö, samt framtagna stödstrukturer och rutiner.
Antalet barn och elever fortsätter att öka i verksamheterna de kommande åren. Verksamheten planeras utifrån fler barn i förskola, fler elever i förskoleklass och grundskola medan
antalet minskar i fritidshem. Trenden ser ut att fortsätta att Alingsås har fler barn inskrivna
i förskola än både jämförbara kommuner i kommungruppen och i jämförelse med samtliga
kommuner. Från år 2017 har beläggningsprocenten ökat, framför allt för förskolebarn i
ålder 1-3 år. Det vill säga att andelen av samtliga barn i förskolan har större andel barn i
de lägre åldrarna än tidigare år. Det är mer resurskrävande med barn i lägre åldrar, eftersom de kräver en högre personaltäthet. För fritidshem har förhållandet blivit mer lika
mellan Alingsås i jämförelse med kommungruppen och samtliga kommuner.
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Enligt SCB statistik 2017 är andelen inskrivna barn i förskolan i åldern 1-5 år 86 % (jmf
2016 86 %, kommungruppen 84 % och riket 84 %), för fritidshem är andelen inskrivna
barn i åldern 6-9 år 88,5 % (jmf 2016 89 %, kommungruppen 90,5 % och riket 83,9 %) och
andelen inskrivna barn i åldern 10-12 år 28,4 % (jmf 2016 29,7 %, kommungruppen 25,2%
och riket 21 %).
Antal barn och elever kalenderår mellan åren 2019 till 2021
antal förskola
förskoleklass
skolår 1-9
fritidshem
2019
2 249
497
4 602
2 161
2020
2 324
511
4 675
2 168
2021
2 400
514
4 756
2 170
Antal barn och elever mellan åren 2019 till 2021 - ökning eller
minskning
antal förskola
förskoleklass
skolår 1-9
fritidshem
2019
53
-12
17
-79
2020
75
14
73
7
2021
76
3
81
2
Skolår 1-9, ökar med 73 elever mellan kalenderåren 2019 och 2020 samt 81 elever mellan kalenderåren 2020 och 2021.
Förskola ökar med totalt 204 barn under perioden.

Antal barn och elever läsår mellan åren 2018 till 2021
antal förskola förskoleklass skolår 1-9 fritidshem
2018/2019
2 223
503
4 594
2 201
2019/2020
2 287
504
4 639
2 165
2020/2021
2 362
513
4 716
2 169
Skolår 1-9, ökar med 45 elever mellan läsåren 2018/2019 och 2019/2020 samt 77 elever mellan läsåren 2019/2020 och
2020/2021. Förskola ökar med totalt 139 barn under perioden.

För barn- och ungdomsnämnden kvarstår utmaningen med att förutsättningar behöver
förbättras för att kunna skapa en likvärdig skolgång för barn och elever oavsett förskola
eller skola. Trenden fortsätter med en större personalomsättning i alla personalkategorier
som medför ökad kompetensbrist, lärarbrist och behörighetsbrist. Detta gör att skillnader
ökar mellan olika förskolor och skolor, både i och utanför Alingsås tätort. Förutsättningarna
för att stärka styrning och ledning behöver fortsätta att utvecklas, liksom förutsättningar för
skolledarna att utveckla inre organisation utifrån enheternas behov. Det förebyggande och
främjande arbetet behöver likaså fortsätta att utvecklas och att skolledare, pedagoger och
barn- och elevhälsans kategorier tillsammans arbetar utifrån enheternas identifierade behov. Behov av att utveckla tidiga insatser kvarstår och det är allt fler barn och elever i
verksamheten med större omsorgs och vårdbehov, samt att fortsätta utveckla bedömning
av resursfördelning för extra ordinärt medicinskt stöd.
Förvaltningen fortsätter att arbeta vidare med att utveckla organisation och processer genom tillitsbaserad styrning och ökad ansvarskultur, i enlighet med Tillitsdelegationen. Det
är en ökad komplexitet i samhället som avspeglar sig i verksamheten och det finns många
samarbetspartners t ex inom socialtjänst, primärvård, BUP och polis. Det finns behov av
att fortsätta utveckla strukturer för så effektiva processer som möjligt, för att minimera parallellprocesser och för att kunna arbeta verksamhetsnära och operativt i verksamheten.
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Det finns fortsatt behov av att utveckla organisationsstrukturen så att den även ger möjligheter till effektivare lokalutnyttjande och en mer kostnadseffektiv lokalvårds- och skolmåltidsorganisation. Arbetet med att utveckla partnering med ISS för att utveckla måltidsverksamheten fortsätter. Nuvarande lokalvårdsavtalet med Samhall och Förenade Service har
minskat extrabeställningar och administration.
Att fortsätta arbetet med en omstrukturering i lokalutnyttjande kan ge förutsättningar för att
barn- och ungdomsnämnden ska kunna lägga mer resurser på personalkostnader och
kunna skapa en väl fungerande inre organisation, med behöriga pedagoger, barn- och
elevhälsa, skolledare och fungerande stödstruktur med administration och vaktmästeri på
varje enhet. Detta skapar även förutsättningar för att kunna minska barngrupper i förskolan och klasstorlekar i skolan. Det kan även bidra till att minska arbetsbelastning för alla
personalkategorier, ge förutsättningar för att renodla läraruppdrag och skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö. Flera av dessa insatser behöver göras för att dessutom
kunna stärka läraryrkets attraktivitet och höja status och lärarlöner.
Arbetet med att utveckla den digitala kompetensen i alla verksamheter fortsätter. Ökad
digitalisering i samhället ger ökade möjligheter. Arbete med att digitalisera verksamheten
utifrån den Nationella IT-strategin fortsätter för att kunna ta fram konkreta mål om digital
kompetens och tillgång till teknik och lärverktyg i verksamheten, samt att möta upp kommunens digitala målbild. Arena för lärande ger goda förutsättningar för pedagoger och
elever att forma lärande utifrån individens behov och förutsättningar. Det handlar även om
att utveckla förskolans och skolans inre organisation för att stödja IKT-utveckling, användande av lärverktyg, IT-system och även att utveckla skolbibliotekens funktion. Det finns
även stora behov av att utöka antalet lärverktyg för barn och elever i förskolan och skolan.
Förvaltningen arbetar vidare med att utveckla e-förvaltning, tillgänglighet och gott bemötande, samt att effektivisera administration. Det är ett kontinuerligt arbete.
Andelen behöriga elever till gymnasiet minskade något i hemkommunen läsåret 20182019 jämfört med föregående läsår. Andelen behöriga elever i kommunal grundskola
ökade med 2,8 %. Vid en jämförelse är modellberäknat värde av andelen behöriga elever
till yrkesprogram har kommunala grundskolor avvikelse +2,3 % och för samtliga skolor
+1,8 %. I det systematiska kvalitetsarbetet pågår analyser kring kunskapsresultat och att
ta fram åtgärder. En viktig del är att fortsätta arbetet med att öka närvaro, både på individoch organisationsnivå. Hög måluppfyllelse i förskola och grundskola är en förutsättning för
att motverka utanförskap.
Inom BUS-samarbetet fortsätter arbetet med att förstärka och skapa förutsättningar för
alla barn och elever i utsatta grupper att lyckas. Inom SAMLA (närvårdssamverkan
Alingsås Lerum) där primärvård, BUP, socialtjänst och skola samverkar kommer ett samverkansteam att starta upp för att möta upp de brister som upplevs i vårdkedjan kring att
möta upp barn och elever med psykisk ohälsa.
Förvaltningen fortsätter arbetet med att aktivt arbeta med att alla barn och elever ska vara
delaktiga i sitt lärande och att verksamheten ska vara tillgänglig för alla, samt att hitta nya
former för att möta barn i behov av särskilt stöd. Detta gäller särskilt barn och elever med
psykisk ohälsa och med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Utvecklingen av att det
är allt fler barn i förskolan och elever i skolan som har stora vård- och omsorgsbehov, där
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vårdbehovet behöver mötas med utveckling av den pedagogiska verksamheten fortsätter.
Här finns det även ett behov av att arbetet i SAMLA, där man möter upp och utvecklar
samverkan mellan olika aktörer.
Antalet nyanlända barn och elever har stabiliserats i verksamheten och det finns nyanlända barn och elever på ett större antal förskolor och skolor. I förskolorna ska barnens
flerspråkiga utveckling främjas och i grundskolan ska de nyanlända eleverna ha studiehandledning och modersmålsundervisning. Det är viktigt att det finns kompetens att kartlägga nyanlända elevers kunskaper. Arbete med att utveckla flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan, samt studiehandledning och modersmålsundervisning i grundskolan
kommer att fortsätta under året.
I förskolan kommer den reviderade läroplanen 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 har 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. Det
innebär att det systematiska kvalitetsarbetet kommer att ses över under 2019 när de nationella delmålen har tagits fram.
I grundskolan kommer läroplanen att ändras 2019-07-01. Ändringarnas i syfte är 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.
Från och med 2019-07-01 införs krav på lärarlegitimation och behörighet för att få undervisa och ansvara för undervisning i fritidshemmet. Förvaltningen kommer att inventera hur
fördelningen av behöriga lärare inom fritidshem ser ut mellan kommunens enheter. Det
finns idag inte tillräckligt med behöriga fritidspedagoger i verksamheten.
Regeringen har lagt fram förslag på att utöka antalet timmar i 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. Samtidigt minskar den garanterade undervisningstiden i elevens val med 205 h. Detta kommer
att utöka behov av matematiklärare, idrottslärare och lokaler.
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. Lagrådsremissen är än så länge ett förslag.
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Under året kommer obligatorisk PRAO att införas i skolår 8 och skolår 9 inför läsåret 20192020. Arbete med att organisera och säkerställa tillgång till PRAO-platser pågår.
Under våren kommer Nolhaga Parkbad att öppna efter ombyggnation och under året planeras utökad simundervisning för att komma ifatt med minskad simundervisning under
ombyggnadperioden.
Arbetet med attraktiv arbetsgivare måste fortsätta under perioden. Det finns ett antal frågor för barn- och ungdomsnämnden att arbeta vidare med som t ex bra resurser och förutsättningar, fri pedagogisk måltid för personal i verksamheterna, tydligt ledarskap, höga
ingångslöner och bra löneutveckling.
Utöver prioriterade mål, indikatorer och uppdrag ska barn- och ungdomsnämnden enligt
beslutad flerårsstrategi 2019-2021 ha Särskilt fokus på följande områden:






Lönerna för skickliga lärare ska fortsätta höjas.
Studieron ska förbättras.
Ogiltig frånvaro och sena ankomster ska minska.
Tydliga och tidiga kunskapsutvärderingar.
Frivilliginsatser ska stimuleras och utvecklas.

Dessa ska prägla nämndens löpande arbete under planperioden.
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Barn- och ungdomsnämndens åtaganden och nyckeltal
-

Åtagandet bedöms uppfyllas under innevarande år
Åtagandet bedöms ej uppfyllas under året

Prioriterat mål:

Mål 1 I Alingsås är det tryggt, säkert och välkomnande

Indikator:

1.2 Andelen elever som är trygga i skolan ska öka.

Åtagande:

Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att öka andelen trygga elever.

Nyckeltal:

Svaret i GR-enkät/Skolinspektionens enkät
Nuläge skolår 5: 8,0 Målvärde skolår 5: öka
Nuläge skolår 9: 8,2 Målvärde skolår 9: öka

Prioriterat mål:

Mål 4 I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning

Indikator:

4.4 Avvikelsen mellan redovisade nettokostnader och referenskostnader ska minska.

Åtagande:

Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att minska avvikelsen mellan
nettokostnader och referenskostnader.

Nyckeltal:

Referenskostnad förskola, grundskola och fritidshem
Nuläge förskola: 5,5 %
Målvärde förskola: minska
Nuläge grundskola: -1,5 % Målvärde grundskola: bibehålla
Nuläge fritidshem: -1,0 %
Målvärde fritidshem: bibehålla

Prioriterat mål:

Mål 5 I Alingsås bygger välfärden på god service, hög
kvalitet och tillgänglighet

Indikator:

5.1 Medborgarnas upplevelse av kommunens bemötande och tillgänglighet ska förbättras.
5.3 Nöjd-medarbetar-index ska höjas.
5.4 Sjukfrånvaron i kommunen ska minska.
5.5 Andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon och får ett direkt svar på en enkel fråga ska öka.
5.6 Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post
och får svar inom två arbetsdagar ska öka.

Åtagande:

Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att utveckla Arena för lärande
för förskolan.
Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att minska arbetsbelastningen
för lärare inom förskola/skola.
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Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att minska sjuktalen.
Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att se över rutiner för hur verksamheten hanterar inkommande samtal och e-post.
Nyckeltal:

Nöjd Medborgarindex–förskola
Nuläge: 69
Målvärde: öka
Nöjd Medborgarindex–skola
Nuläge: 63
Målvärde: öka
Nöjd-medarbetar-index (NMI)
Nuläge: 3,0 Målvärde: 3,3 (Alingsås kommun)
Sjukfrånvaro
Nuläge: 7,4 %

Målvärde: minska

Nöjd Medborgarindex – bemötande och tillgänglighet
Nuläge: 55
Målvärde: öka

Prioriterat mål:

Mål 8 I Alingsås ger utbildning kunskaper för en dynamisk
framtid

Indikator:

8.1 Föräldrarnas nöjdhet med sitt barns förskola/skola ska förbättras.
8.2 Andelen elever som är nöjda med sin skolmiljö och undervisning
ska öka.
8.3 Andelen elever i årskurs 9 behöriga till gymnasieskolan ska öka.

Åtagande:

Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att ta fram en vision för framtida skolorganisation, som ska ge förutsättningar för en samlad och
likvärdig skolgång.
Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att öka måluppfyllelsen i samtliga skolformer.

Nyckeltal:

GR:s förskole och skolenkät
Nuläge förskola inflytande: 5,3
Nuläge förskola trygghet: 5,8
Nuläge skolår 2 helhet: 82
Nuläge skolår 2 skolmiljö: 70
öka

Målvärde förskola: öka
Målvärde förskola: öka
Målvärde skolår 2 helhet: öka
Målvärde skolår 2 skolmiljö:

Skolinspektionens skolenkät
Nuläge skolår 5: 7,6 Målvärde skolår 5: öka
Behörighet yrkesprogram på gymnasiet
Nuläge: 88,5 Målvärde: öka
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Prioriterat mål:

Mål 12 I Alingsås minskar vi vår miljöpåverkan genom
energieffektiv omställning

Indikator:

12.3 Andel ekologisk mat i kommunal verksamhet ska öka.

Åtagande:

Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att i samråd med leverantör
öka andelen ekologisk mat.

Nyckeltal:

Andel ekologisk mat från kommunens matleverantör ISS
Nuläge: 25 % Målvärde: öka

Uppdrag från kommunfullmäktige
-

Uppdraget kommer slutföras per 2019-12-31
Uppdraget kommer ej slutföras per 2019-12-31

I beslutad flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun har kommunfullmäktige beslutat
om följande riktade uppdrag till barn- och ungdomsnämnden:


Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att i dialog med matleverantören öka andelen närproducerade livsmedel i kommunens välfärdsverksamheter. Uppdraget kommer
att kunna slutföras per 2019-12-31.
-



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 2019-12-31.
-



Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att inom partnering utöka andelen närproducerade livsmedel.

Barn- och ungdomsnämnden åtar sig fortsätta att utveckla organisation för att
stärka barn- och elevhälsoteam som arbetar tillsammans för barn och elever och
utveckla förebyggande och tidiga insatser. Elevhälsan utökas ytterligare inför läsåret 2019-2020 med 10,85 åa genom både riktat kommunbidrag och utökat statsbidrag för likvärdig skola.

Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att vidta åtgärder för att minska arbetsbelastningen hos lärare för att frigöra mer tid för undervisningen. Uppdraget kommer att
kunna slutföras per 2019-12-31.
-

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 behö-
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ver intensifieras, utifrån enhetens behov och förutsättningar, samt att arbeta med
digitaliseringens möjligheter för minskad arbetsbelastning. Arbetet med optimerad
bemanning, fler yrkeskategorier i verksamheten och att renodla uppdrag kommer
att fortsätta under året.


Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att inrätta en gemensam webbportal för köerna till alla kommunala skolor samt friskolor i
kommunen. Uppdraget kommer att kunna slutföras per 2019-12-31.
-



Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att utreda tekniska möjligheter för en gemensam webbportal, samt erbjuda fristående skolor att ingå i gemensam webb-portal.

Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att minska barngrupperna i förskolan.
Uppdraget kommer att kunna slutföras per 2019-12-31.
-

Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att, med stöd av riktat kommunbidrag, forma
mindre barngrupper i riktning mot skolverkets rekommendationer för barngruppernas storlek med fokus på de yngsta barnen.

Kommunfullmäktige beslutade också i flerårsstrategi 2019-2021 om ett antal uppdrag till
samtliga nämnder. Följande uppdrag berör barn- och ungdomsnämnden:


Samtliga nämnder får i uppdrag att fler personer med lönestöd ska anställas i den
kommunala organisationen samt följa upp utfallet årligen. Uppdraget kommer att
kunna slutföras per 2019-12-31.
-



Samtliga nämnder får i uppdrag att öka extern medfinansiering, exempelvis från EU,
om det inte medför bestående kostnader. Uppdraget kommer att kunna slutföras per
2019-12-31.
-



Barn- och ungdomsnämnden planerar att anställa 10 personer med lönestöd i
verksamheten.

Barn- och ungdomsnämnden kommer att bevaka de projekt som Göteborgsregionen (GR) erbjuder, söka medel från Specialpedagogiska myndigheten (SPSM)
och Skolverkets riktade statsbidrag.

Samtliga nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att se över sin verksamhet ur ett
integrationsperspektiv i syfte att föreslå lämpliga insatser i kommunens samlade integrationsarbete. Uppdraget kommer att kunna slutföras per 2019-12-31.
-

Barn- och ungdomsnämnden kommer att se över verksamheten ur ett integrationsperspektiv och föreslå lämpliga insatser.

-

Barn- och ungdomsnämnden kommer att inom BUS-samverkan genomföra integrationsfrämjande insatser.
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Samtliga nämnder får i uppdrag att aktivt verka för och genomföra flerårsstrategins
utpekade vilja. Uppdraget kommer att kunna slutföras per 2019-12-31.
-



Samtliga nämnder får i uppdrag att reducera sin centrala administration och föreslå
möjligheter till förvaltningsövergripande effektiviseringar. Uppdraget kommer att kunna
slutföras per 2019-12-31. ¨
-



Barn- och ungdomsnämnden kommer att ta fram förslag till ytterligare digitala lösningar inom verksamheten för att minska administration, samt att fortsätta implementering av Planering förskola i verksamheten, utveckla Arenan för lärande, samt
att närvarosystemet Skola24 även ska användas i alla fritidshem.

Kultur – och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna för ett utökat
samarbete mellan Sollebrunn skola och Bjärkehallen, bland annat genom att se över
möjligheterna till en gemensam vaktmästartjänst. Uppdraget kommer att kunna slutföras per 2019-12-31.
-



Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att arbeta vidare med att utveckla former för
delaktighet och inflytande i verksamheten genom att utveckla barnråd, elevråd och
forum för samverkan med vårdnadshavare i enlighet med skollagen.

Samtliga nämnder får i uppdrag att ta fram en strategi för hur digitala lösningar genom
exempelvis artificiell intelligens kan införas i syfte att minska administrationen. Uppdraget kommer att kunna slutföras per 2019-12-31.
-



Barn- och ungdomsnämnden kommer att se över möjligheter till att reducera central administration och föreslå möjligheter till förvaltningsövergripande effektiviseringar.

Samtliga nämnder får i uppdrag att stärka och utveckla demokratin och i lämpliga former använda sig av medborgardialog. Uppdraget kommer att kunna slutföras per
2019-12-31.
-



Barn- och ungdomsnämnden kommer att aktivt verka för genomförande av flerårsstrategins utpekade vilja.

Barn- och ungdomsnämnden kommer att utreda möjligheter för utökat samarbete
mellan Sollebrunns skola och Bjärkehallen.

Kommunstyrelsen får tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden samt barn- och
ungdomsnämnden i uppdrag att ta fram en plan för säker och trygg skolväg. Uppdraget kommer att kunna slutföras per 2019-12-31.
-

Barn- och ungdomsnämnden kommer att tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden ta fram en plan för säker och trygg skolväg.
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Internkontrollplan
Efter genomarbetad väsentlighets- och riskanalys har interkontrollpunkter arbetats fram.
De områden som berörs är verksamhet, medarbetare, medborgare och de processer som
har en hög riskfaktor eller där nuvarande organisation måste ses över.
Processer:
-

digitala lärverktyg
information och riktlinjer
brandskyddsutbildning
hjärt- och lungräddning
ökad timplan i ämnet matematik
ökad timplan i ämnet idrott

Se bilaga Internkontrollplan.

Omedelbar åtgärd
Enligt risk-väsentlighetsanalysen är personal- och kompetensbrist den största risken i
verksamheten. Åtgärder måste vidtas för att säkerställa en god personaltillgång. En åtgärd
är att utannonsera visstidstjänster som tillsvidaretjänster samt heltidstjänster för att öka
attraktivitet för tjänster, samt utökad förvaltningsgemensam personalplanering.
Det är fortsatt många skolledare som går rektorsutbildningen och fler skolledare kommer
att påbörja rektorsutbildningen inför hösten 2019. Arbete med att stärka upp ledarskap
fortsätter under året. Genom statsbidrag för likvärdig skola utökas elevhälsa och stöd till
skolledare i det systematiska kvalitetsarbetet.
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Ekonomi
PO-pålägg
SKL har fastställt PO-pålägg för 2019. Det är samma som 2018. Procentsatsen för fackliga företrädare är 0,55 % för att få full täckning för dessa kostnader.
Tillsvidareanställda

Totalt PO-pålägg

Anställda och timanställda
Uppdragstagare
Förtroendevalda
Beredskapsarbetare

39,75%
31,42%
37,02%
39,75%

Personalavdelningens bedömning av löneutvecklingen 2019-2021
Nedanstående bedömning har legat till grund för flerårsstrategin 2019-2021. Bedömningen är gjord av personalavdelningen i september 2018.
År

2019
2020
2021

From 1/4
Alt 1/5
3,10 %
3,40 %
3,50 %

Helårseffekt
Kommunals
avtalsområde
2,07 %
2,27 %
2,33 %

Helårseffekt
övriga
2,33 %
2,55 %
2,63 %

I procentsatsen ingår lönerevision, särskilda satsningar och nylönesättningar.

Internränta
Internräntan är 0,25 procentenheter lägre än tidigare år, det vill säga 1,50 % år 2019 enligt
SKL.

Hyror
Barn- och ungdomsnämndens ram är sänkt med 10 587 tkr. Lokalhyra är sänkt med motsvarande belopp.

Sida 19 av 67

15

Ekonomiska ramar
Resultaträkning, tkr

Belopp i tkr
Verksamhetens intäkter

Budget 2019 Plan 2020

Plan 2021

113 970

117 193

120 710

Personalkostnader
Lokalhyror

-552 788
-113 645

-572 938
-117 055

-578 485
-120 565

Köp av tjänster*

-249 349

-256 860

-264 565

Övriga kostnader

-20 834

-20 280

-20 890

Verksamhetens kostnader

-936 616

-967 133

-984 505

Verksamhetens
nettokostnader

-822 646

-849 940

-863 795

822 646

849 940

863 795

0

0

0

Kommunbidrag
Årets resultat

* I köpta tjänster ingår ersättning till fristående förskolor och skolor, måltidskostnader, lokalvårdkostnader och tjänstekatalog
som de stora posterna.

I denna resultaträkning ingår varken intäkt eller kostnad för kommunplacerade elever, där
barn- och ungdomsnämnden ansöker om ersättning för etableringsinsatser och introduktion för nyanlända personer med totalt 1 600 tkr.
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Planeringsunderlag- antal barn och elever i Alingsås kommun

år 2018

år 2019

år 2020

år 2021

Förskola

2 196

2 249

2 324

2 400

Kommunal verksamhet

1 756

1 771

1 839

1 895

Fristående verksamhet

440

497

500

520

I annan kommun*)

22

15

15

15

Från annan kommun**)

-22

-34

-30

-30

Vårdnadsbidrag

0

0

0

0

Pedagogisk omsorg

52

44

44

44

Kommunal verksamhet

30

30

30

30

Fristående verksamhet

22

14

14

14

I annan kommun*)

0

0

0

0

Från annan kommun**)

0

0

0

0

Förskoleklass

509

497

511

514

Kommunal verksamhet

429

429

436

439

Fristående verksamhet

80

75

75

75

I annan kommun*)

3

3

3

3

Från annan kommun**)

-3

-10

-3

-3

Grundskola åk 1-9

4 585

4 602

4 675

4 756

Kommunal verksamhet

3 930

3 917

3 990

4 071

Fristående verksamhet

690

740

740

740

I annan kommun*)

60

45

45

45

Från annan kommun**)

-95

-100

-100

-100

Grundsärskola

43

46

47

47

Kommunal verksamhet

43

47

47

47

Fristående verksamhet

0

0

0

0

I annan kommun*)

2

0

0

0

Från annan kommun**)

-2

-1

0

0

Fritidshem

2 240

2 161

2 168

2 170

Kommunal verksamhet

1 961

1 874

1 871

1 873

Fristående verksamhet

270

310

320

320

I annan kommun*)

30

12

12

12

Från annan kommun**)

-21

-35

-35

-35

*) 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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Satsningar 2019
Satsning på minskade barngrupper i förskolan genom riktat kommunbidrag, 5 000 tkr
varav 1 100 tkr går till fristående förskolor och 3 900 tkr går till kommunala förskolor.
Inför 2019 kommer barn- och ungdomsnämnden att kunna öka personaltäthet för elevhälsa med ett riktat kommunbidrag. Satsning 1 000 tkr elevhälsa varav 200 tkr går till fristående skolor och 800 tkr går till kommunala skolor.
Utifrån att kommunen har varit utan simhall sedan våren 2016 behövs en storsatsning
göras på simundervisning i kommunen. Under året kommer simundervisningen att utökas
med 300 tkr genom riktat kommunbidrag, för transport och ökade kringkostnader för simundervisning under år 2019.

Åtgärder och förutsättningar 2019
Volymökning - bibehållen personaltäthet
Den rörliga elevpengen för förskoleklass och grundskola och omsorgspengen för förskola
och fritidshem är uppräknad med 2,2 % liksom personalkostnader i fasta bidrag i övrig
resursfördelning.
Specialpedagoger organisatorisk förändring
Från år 2019 ingår flertalet specialpedagoger i förskolans och skolans inre organisation.
Tidigare var de organiserade i central barn- och elevhälsa. Under år 2019 utgår fast bidrag
till de enheter där specialpedagogerna är anställda.
Enhetschef för kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper
Från år 2019 finns en permanent tjänst, Enhetschef för SU-grupper. Tidigare var denna
tjänst Samordnare SU-grupper samt del av rektorsuppdrag.
Finansiering av kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper
Från år 2019 finansieras kommungemensamma SU-grupper delvis med riktat statsbidrag
för likvärdig skola. Inför 2019 kommer enheterna inte att bekosta en elevplats i kommungemensamma SU-grupper.
Enhet för verksamhetsstöd och utveckling
Barn- och elevhälsa samt förvaltningsgemensam pedagogisk kompetensutveckling och
stöd byter till verksamhetsstöd och utveckling. Verksamhetschef barn- och elevhälsa byter
befattning till Verksamhetschef stöd och utveckling.
Nettokostnadsavvikelse – mot en minskad avvikelse inom förskola och fritidshem
Förvaltningen arbetar med att optimera lokalutnyttjande och förändringar görs för att
minska nettoavvikelsen samt hantera volymvariationer under året inom förskola och fritidshem.
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Lokaler
Till hösten 2019 kommer Herrgårdens förskolas om- och tillbyggnation vara klar. Noltorpsskolans om- och tillbyggnation startar under hösten 2019 och skolan kommer att finnas
omlokaliseras till tillfälliga lokaler under ombyggnationen. Det kommer att uppstå merkostnader vid ombyggnationen av Noltorpsskolan, såsom flyttkostnader och samordningskostnader. Det kommer inte att ske några ytterligare utökningar av lokaler under år 2019.
Kostnad för måltid och lokalvård per barn och elev

Kronor per barn/elev
Förskola
Förskoleklass
Skolår 1-6
Skolår 7-9
Fritidshem

Måltid
6 657 kr
4 870 kr
4 870 kr
4 870 kr
3 254 kr

Lokalvård
2 364 kr
768 kr
2 068 kr
1 939 kr
405 kr

Utöver kostnad per barn/elev för måltid och städ tillkommer administration.

Pedagogisk måltid
All pedagogisk personal har möjlighet att köpa frukost, lunch och mellanmål till ett reducerat pris. Kostnader för lokalhyra och administration tillkommer per portion. Förutsättning är
att måltiden intas tillsammans med barn och elever. Intäkten till barn- och ungdomsnämnden beräknas bli 1 700 tkr och kostnaden beräknas bli 2 700 tkr. Barn- och ungdomsnämndens nettokostnad är 1 000 tkr. Beräkningarna görs på hur många som äter pedagogisk måltid tidigare år. Ingen satsning görs för fri pedagogisk måltid.
Nyanlända elever
Inför 2019 är det ett jämnare inflöde av nyanlända elever. Statsbidraget för asylsökande
elever från Migrationsverket, som finansierar utökade kostnader för nyanlända elever
kommer inte att kunna sökas i lika stor utsträckning under kommande år. Barn- och ungdomsnämnden blir tilldelade 20 % av kommunens schablonersättning från Migrationsverket. Dessa medel ska täcka kostnader för etableringsinsatser och introduktion för nyanlända personer. Det finns dock ytterligare behov av medel för att täcka kostnader för nyanländas lärande med 1 600 tkr. Barn- och ungdomsnämnden ansöker om ytterligare medel
från flyktingfonden.
Trådlösa accesspunkter
Ett led i att minska administration och öka likvärdigheten kommer kostnaden för trådlösa
accesspunkter att betalas förvaltningscentralt från 2019. Omsorgs- och elevpeng är sänkt
med motsvarande belopp, 1 050 tkr.
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Elev- och omsorgspeng kommunal verksamhet, kronor per elev/barn och år
Elev- och omsorgspeng kommunal verksamhet. Kronor per elev/barn och år
(Att täcka kostnader för pedagogisk personal, vaktmästare, teamadministration, förbrukning, telefoni, läromedel, kompetensutveckling, personalsocialt)

Förskoleklass
Skolår 1-3
Skolår 4-6
Skolår 7-9

2017
25 784 kr
44 302 kr
41 999 kr
50 997 kr

2018
26 556 kr
45 567 kr
43 260 kr
52 614 kr

2019
27 151 kr
46 370 kr
43 992 kr
53 584 kr

1-3 år förskola
1-3 år förskola
1-3 år förskola

1-25 vtim
>25-35 vtim
>35 vtim

77 823 kr
96 242 kr
114 668 kr

80 081 kr
98 869 kr
117 663 kr

81 768 kr
100 952 kr
120 142 kr

4-5 år förskola
4-5 år förskola
4-5 år förskola

1-25 vtim
>25-35 vtim
>35 vtim

59 321 kr
73 778 kr
88 231 kr

61 209 kr
75 955 kr
90 697 kr

62 498 kr
77 657 kr
92 608 kr

25 296 kr
10 825 kr

25 951 kr
11 191 kr

26 533 kr
11 442 kr

Fritidshem år F-3
Fritidshem år 4-6
1-3 år ped.omsorg
1-3 år ped.omsorg
1-3 år ped.omsorg

1-25 vtim
>25-35 vtim
>35 vtim

83 776 kr
95 477 kr
116 335 kr

85 489 kr
97 366 kr
118 537 kr

87 405 kr
99 548 kr
121 193 kr

4-5 år ped.omsorg
4-5 år ped.omsorg
4-5 år ped.omsorg

1-25 vtim
>25-35 vtim
>35 vtim

65 421 kr
70 157 kr
90 180 kr

66 859 kr
71 666 kr
91 989 kr

68 357 kr
73 272 kr
94 050 kr

47 599 kr
34 627 kr

48 770 kr
35 603 kr

49 863 kr
36 401 kr

Ped.omsorg år F-3
Ped.omsorg år 4-6

Grundsärskola
För grundsärskola gäller ett behovsrelaterat rörligt fördelningssystem med tre nivåer. Modellen bygger på elevpeng i grundskola. Omsorgspeng till grundsärskolans fritids är anpassad till grundsärskolans modell och har också tre nivåer. Total budget inkl. individintegrerade elever i grundsärskola är 22 739 tkr.
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Elev- och omsorgspeng fristående verksamhet år 2019, kronor per elev/barn och år
Grundbeloppet inkluderar undervisning/omsorg, pedagogisk verksamhet, lärverktyg, utrustning/pedagogiskt material, måltider, städ, lokaler för förskola och skola och förskoleklass samt barn och elevhälsa. Lokalbidraget varierar med budgeterat elev/barnantal och
följer därför inte enbart uppräkningen av kommunens hyreskostnad.
Administration Moms
Grundbelopp 3% resp. 1% 6%
Förskoleklass
Skolår 1-3
Skolår 4-6
Skolår 7-9

45 993 kr
75 695 kr
73 317 kr
82 649 kr

1 380 kr
2 271 kr
2 200 kr
2 479 kr

Totalt

Varav lokalbidrag

2 842 kr
4 678 kr
4 531 kr
5 108 kr

50 215 kr
82 644 kr
80 048 kr
90 236 kr

6 212 kr
14 880 kr
14 880 kr
13 068 kr

1-3 år förskola
1-3 år förskola
1-3 år förskola

1-25 vtim
>25-35 vtim
>35 vtim

118 172 kr
137 210 kr
156 250 kr

3 545 kr 7 303 kr
4 116 kr 8 480 kr
4 688 kr 9 656 kr

129 020 kr
149 806 kr
170 594 kr

17 840 kr
17 840 kr
17 840 kr

4-5 år förskola
4-5 år förskola
4-5 år förskola

1-25 vtim
>25-35 vtim
>35 vtim

98 903 kr
113 915 kr
128 716 kr

2 967 kr 6 112 kr
3 417 kr 7 040 kr
3 861 kr 7 955 kr

107 982 kr
124 372 kr
140 532 kr

17 840 kr
17 840 kr
17 840 kr

33 455 kr
18 864 kr

1 004 kr 2 068 kr
566 kr 1 166 kr

36 527 kr
20 596 kr

3 199 kr
3 199 kr

1-3 år ped.omsorg 1-25 vtim
1-3 år ped.omsorg >25-35 vtim
1-3 år ped.omsorg >35 vtim

87 038 kr
99 136 kr
120 686 kr

870 kr 5 274 kr
991 kr 6 008 kr
1 207 kr 7 314 kr

93 182 kr
106 135 kr
129 207 kr

0 kr
0 kr
0 kr

4-5 år ped.omsorg 1-25 vtim
4-5 år ped.omsorg >25-35 vtim
4-5 år ped.omsorg >35 vtim

67 990 kr
72 860 kr
93 543 kr

680 kr 4 120 kr
729 kr 4 415 kr
935 kr 5 669 kr

72 790 kr
78 004 kr
100 147 kr

0 kr
0 kr
0 kr

Ped.omsorg år F-3
Ped.omsorg år 4-6

49 451 kr
36 101 kr

495 kr 2 997 kr
361 kr 2 188 kr

52 943 kr
38 650 kr

0 kr
0 kr

Fritidshem år F-3
Fritidshem år 4-6
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Elev – och omsorgspeng fristående verksamhet
Bidrag per barn/elev följer reglerna om bidrag på lika villkor enligt Skollagen SFS
2010:800. Bidraget är indelat i grundbelopp och tilläggsbelopp.
I grundbeloppet för förskoleklass och grundskola/grundsärskola ingår;
- undervisning
- lärverktyg
- elevhälsa
- måltider
- administration 3 %
- mervärdesskatt 6 %
- lokalkostnader
I grundbeloppet för förskola och fritidshem ingår;
- omsorg och pedagogisk verksamhet
- pedagogiskt material och utrustning
- måltider
- administration 3 %
- mervärdesskatt 6 %
- lokalkostnader
I grundbeloppet för pedagogisk omsorg ingår;
- omsorg och pedagogisk verksamhet
- pedagogiskt material och utrustning
- måltider
- administration 1 %
- mervärdesskatt 6 %
- lokalkostnader
Bidraget för lokalkostnader är baserat på kommunens genomsnittliga budgeterade kostnad per barn/elev och år inom respektive verksamhet.
Tilläggsbelopp
Medel till barn i behov av extraordinärt stöd i förskola, förskoleklass och grundskola kan
sökas hos Barn- och ungdomsförvaltningen. På tilläggsbeloppet tillkommer 6 % momskompensation, men inget administrationspåslag.
Medel till modersmålsundervisning i grundskola kan sökas hos Barn- och ungdomsförvaltningen. På tilläggsbeloppet tillkommer 6 % momskompensation, men inget administrationspåslag. Modersmålsundervisning erbjuds för samtliga Alingsåselever i kommunal regi.
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Intäkter i form av avgifter och riktade statsbidrag
Barn- och ungdomsnämnden finansieras även via avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Budgeterade medel för avgifter 2019 uppgår till 32 000 tkr.
Medel direkt från staten till barn- och ungdomsnämnden uppgår år 2019 till 52 000 tkr.
Maxtaxa och kvalitetssäkring i barnomsorgen är både till kommunal och fristående verksamhet. Andra riktade statsbidrag som lågstadiesatsning, lärarlönelyft, speciallärarlyft,
lärarlyft, fritidshemssatsning, karriärstjänster, dygnet runt, asylsökande, likvärdig skola,
mindre barngrupper söks eller fördelas enbart till kommunala verksamheter. Fristående
verksamheter ansöker om egna riktade statsbidrag.
Statsbidrag för likvärdig skola riktas 2019 till samordnare nyanländas lärande, skolsköterska, speciallärare, specialpedagoger, kuratorer, närvaroteam, särskild undervisningsgrupp, förstärkning av det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå och enhetsnivå, två AIL- tjänster samt skolans digitalisering.

Övrig resursfördelning
Medel i förvaltningsövergripande budget – fasta bidrag
a) Medel för administrativ enhet, 7 758 tkr. Personalkostnader för kansli, planering, ekonomi och HR, förbrukning och kompetensutveckling till administrativ enhet samt gemensamma kostnader för barn- och ungdomskontoret. Riktat statsbidrag för likvärdig skola
ingår med 390 tkr.
b) Medel för förvaltningsledning och skolledare, 30 854 tkr. Personalkostnader, kompetensutveckling och förbrukning för verksamhetschefer, administrativ chef och skolledare
samt rektorsutbildning. Medel för personalkostnad rektorer och förskolechefer är fördelad
utifrån barn- och elevunderlag per enhet.
c) Medel för verksamhetsstöd och utveckling, 3 990 tkr. Personalkostnader och omkostnader för systematiskt kvalitetsarbete, pedagogisk stöd och utveckling för bland annat
bedömningssystem för skola och barn i behov av särskilt stöd, samt medel till förvaltningens gemensamma kompetensutveckling. Riktat statsbidrag för likvärdig skola ingår med
1 100 tkr.
d) Medel för verksamhetsstöd och utveckling gällande barn- och elevhälsas personal och
omkostnader, 19 547 tkr. Medel utgörs av personalkostnader för logoped, talpedagog och
specialpedagog med övergripande uppdrag, kuratorer, psykologer, enhetschefer för SUgrupper och modersmål samt samordnare nyanlända, skolsköterskor och skolläkare. Riktat statsbidrag för likvärdig skola ingår med 2 674 tkr.
e) Medel till barn i behov av extra ordinärt stöd och tilläggsbelopp, 7 600 tkr. Medel kan
sökas hos verksamhetsstöd och utveckling, såväl av kommunens egen organisation som
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fristående verksamheter. Ansökan prövas av tjänsteman i förvaltningen och beslut fattas
på delegation. Besluten och tilldelningsbelopp är individuella för barn och elever.
f) Medel till att organisera PRAO, 300 tkr.

Medel i teamens budgetar – fasta bidrag
a) Medel till kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper (SU-grupper), 7 720
tkr. Beloppen utgörs till största delen av personalkostnader. Riktat statsbidrag för likvärdig
skola ingår med 4 120 tkr.
b) Medel till modersmål och studiehandledning på modersmål, 6 049 tkr. Modersmålsundervisningen, får ett fast bidrag till verksamheten, beroende på antal språk och antal elever. Budgeterat antal elever år 2019 är 500 elever och 24 språk. I budget ingår även kostnad för verksamhetstransport för dessa elever. Studiehandledning ges till elever efter genomförd kartläggning.
c) Medel till förberedelseklass 2 200 tkr. Förberedelseklass finns på Lendahlskolan, Noltorpskolan, Nolhagaskolan, Gustav Adolfskolan och Östlyckeskolan. Skolorna får bidrag
till verksamheten, utifrån ett beräknat elevunderlag och beräkning av att eleverna har extra stöd under tre terminer. Budgeterat antal elever år 2019 är 53 elever.
d) Medel till specialpedagoger, 12 845 tkr. Skolor och förskolor där specialpedagoger är
anställda får ett fast bidrag för personalkostnad.
e) Medel till öppen förskola, 696 tkr. Verksamheten finns i Sollebrunn, Noltorp och Ingared.
f) Medel till studie- och yrkesvägledning, 1 141 tkr. Beloppen utgörs till största delen av
personalkostnader.
g) Medel till landsbygdsstöd, 650 tkr, till Ödenäs skola och Magra skola.
h) Medel till allergiförskola, 192 tkr, till Hasselgatans förskola.
i) Medel till barnomsorg på obekväm arbetstid, 2 783 tkr, till avdelning Nattugglan på
Östlyckans förskola.
j) Socioekonomiskt strukturbidrag i grundskola, 12 454 tkr och förskola, 1 000 tkr. Bidraget
är ca 6 % av resursfördelning till skola och under 1 % av resursfördelning förskola.
Bidraget är inte individuellt utan en ersättning till en enhet med tydlig socioekonomisk
struktur utifrån faktorerna nedan. Modellen används för att fördela pengar mellan enheter,
inte att fördela resurser mellan klasser eller barn/elever på samma enhet. Det är rektor/förskolechef som fördelar resurserna inom enheten, utifrån enhetens behov.
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Faktorer som används i modellen för att beräkna varje barn och elevs socioekonomiska
situation är:
Faktor
Föräldrarnas utbildningsnivå

Nivå
Båda föräldrarna saknar
gymnasial utbildning

Vikt
3,5

Båda föräldrarna saknar eftergymnasial utbildning

2

Föräldrarnas ekonomiska
situation

Modern och/eller fadern
uppbär försörjningsstöd

2

Migrationsbakgrund

Barnet och båda föräldrarna
är utlandsfödda, invandrade
för mindre än 6 år sedan

2,5

Barnet och båda föräldrarna
är utlandsfödda
Kön

1

Barnet är pojke

0,4

Faktorerna har tilldelats olika vikt utifrån vilka faktorer som mest anses påverka studieresultatet.
Modellen har använts sedan införande av socioekonomiskt strukturbidrag år 2013.

Se bilagor för fördelning till respektive förskola och grundskola.

Investeringsbudget
Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

Plan
2023

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Inventarier förskola

800

800

800

800

800

800

Arbetsmiljö

300

300

300

300

300

300

Kostenheten

150

150

150

150

150

150

Inventarier skola

400

400

200

200

200

300

Inventarier förskola

200

200

200

200

200

100

Ombyggnation

100

100

900

100

100

100

Kostenheten

150

150

150

150

150

150

4 100

4 100

4 700

3 900

3 900

3 900

Tkr
Reinvestering
Inventarier skola

Anpassningsinvestering

Totalt utgifter

Barn- och ungdomsnämndens investeringsmedel fördelas mellan verksamheterna och
utifrån behov. Särskilda prioriteringar kommer att vara upprustning av klassrum, inköp av
teknisk utrustning samt personalens fysiska arbetsmiljö. Enligt plan 2020 kommer investeringsbudgeten att tillfälligt öka på grund av om- och tillbyggnation av Noltorp skola.
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Personal
En stor utmaning som påverkar barn- och ungdomsnämnden framöver är en ökad personalomsättning i samtliga personalkategorier som medför ökad kompetensbrist, lärarbrist
och behörighetsbrist. Svårigheter att rekrytera medför stora utmaningar i att kunna möta
upp och utföra verksamhetens huvuduppdrag när kontinuiteten påverkas. Enligt prognos
kommer 114 medarbetare att gå i pension under perioden 2019-2021,vilket skapar ett
kompetensbehov som förvaltningen behöver hantera. Övrigt som påverkar är volymökning, behörighetsregler och större konkurrens mellan kommuner och fristående aktörer om
personal samt möjligheten att rekrytera och behålla personal.
För att möta utmaningarna skall en kompetensförsörjningsplan upprättas med strategier
för vilka insatser som planeras utifrån analys och behov. Strategier för att öka antalet
grundskollärare, förskollärare, lärare i fritidshem, lärare i grundsärskola och barnskötare
samt behålla den kompetens som finns i verksamheterna är uppdelade under rubrikerna;
attrahera, rekrytera, behålla, utveckla och avsluta.
För att nå åtaganden gällande ökat nöjd medarbetar index (NMI) samt sänka sjukfrånvaron fortsätter förvaltningen arbetet med att renodla uppdrag och arbeta med enheternas
inre organisation. Arbetet med att införa nya yrkesgrupper fortsätter, samt att minska arbetsbelastning för samtliga yrkeskategorier. Förvaltningens arbetsmiljögrupp arbetar vidare utifrån handlingsplan.

Utnyttja tekniken
För att möjliggöra för medarbetare och chefer att få rätt kompetensutveckling inom ny teknik såsom IT-verktyg, system och nya plattformar kommer förvaltningen att anställa en IKT
handläggare, via riktat statsbidrag, vilken kommer till viss del att arbeta i verksamheterna
som direkt stöd. Övriga utbildningsinsatser inom digitala lärosystem finns planerat av utvecklingsledare i samråd med förvaltningens verksamhetsutvecklare IT. Tjänstepersoner
på barn- och ungdomskontoret utgör stöd i olika system för chefer och administratörer.

Förläng arbetslivet
En god arbetsmiljö är en av faktorerna för att möjliggöra för medarbetare att förlänga arbetslivet. Förvaltningen fortsätter att följa upp den systematiska arbetsmiljön och de insatser som beslutats och fortsätter med det påbörjade arbetet att renodla lärarnas uppdrag
och minska arbetsbelastning. Insatser görs även för att anpassa arbetsuppgifter för att få
medarbetare att förlänga arbetsliv och kunna arbeta deltid, eller vara tim- eller korttids
vikarier i verksamhetens bristyrken.

Få fler att jobba mer
Ett arbete med att implementera ”Heltidsresan” är påbörjad och i nuläget har ett antal
medarbetare erbjudits heltid samt ökat sin sysselsättningsgrad inom Kommunals avtalsområde. Handlingsplan och implementeringsplan är upprättad och arbetet fortsätter under
året.
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Attraktiv arbetsgivare
Strategiska åtgärder


Attrahera
Förvaltningen kommer att fortsätta med marknadsföring externt, mässor mm med ambassadörer inom bristyrken. Arbete med att bibehålla en god arbetsmiljö, renodla uppdrag och skapa tydlighet kring medarbetarnas prestationer med stöd av medarbetaröverenskommelsen fortsätter. Förvaltningen ser över möjligheten att skapa nya befattningar och kommer att arbeta vidare med kompetensutveckling och tydligt ledarskap
för att attrahera flera.



Rekrytera
Förvaltningen arbetar vidare med att utveckla rekryteringsprocessen och att finna former för en effektiv rekryteringsprocess ur långsiktigt perspektiv.



Utveckla
Förvaltningen arbetar vidare med inventering av behörigheter för att kvalitetssäkra
kompetens i verksamheterna. Möjlighet att validera och vidareutbildas med hjälp av
riktat statsbidrag fortsätter och kompetensutveckling inom IKT planeras internt för att
behålla och utveckla kunskap.



Behålla
För att behålla befintlig kompetens fortsätter förvaltningen arbetet med att följa upp
den systematiska arbetsmiljön, renodla av uppdrag och stärka ledarskapet genom
kompetensutveckling. Förvaltningen kommer också att fortsätta arbetet med medarbetaröverenskommelsen i fler yrkesgrupper då modellen skapar tydlighet kring prestation och uppdrag som även kan kopplas till lön.



Avsluta
Förvaltningens arbete med utvärdering och utveckling av verksamheten utifrån samverkan och övrig information som kommer i avslutningssamtal används i syfte att utveckla och kompetenssäkra verksamheterna.

Arbetsmiljö och sjukfrånvaro
Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att under perioden minska arbetsbelastningen för
lärare inom förskola och skola. Åtagandet förväntas ge positiva effekter på sjuktal, arbetsmiljö, kvalité samt möjligheten att rekrytera. Målvärdet för perioden är att NMI ska öka
till minst 3,3, vilket är kommunens totala resultat år 2018 gällande arbetsbelastning. Förvaltningens NMI rörande arbetsbelastning år 2018 uppgick till 3,0. Eftersom NMI-värdet är
samma som året innan kommer förvaltningen fortsätta arbetet med detta område.
Förutom ovanstående arbetsmiljömål åtar sig nämnden också att minska sjuktalen under
perioden. Åtagandet är kopplat till arbetsmiljömålet då insatser inom detta område också
förväntas påverka arbetsbelastningen positivt på sikt. Åtagandet följs upp genom analys
av statistik via beslutsstöd Hypergene. Nämndens målvärde för perioden är att sjukfrånvaron ska minska.
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Förvaltningen planerar att påbörja/fortsätta arbetet för att nå ovanstående mål enligt nedan:
- Utbildning av förskolechefer i bemanningsekonomi.
- Fortsatt arbete för att öka grundbemanning och minska vikariebehov.
- Fortsatt arbete med löneprocess.
- Fortsatt samarbete kring rehabilitering med vårdcentraler och försäkringskassa.
- Fortsatt arbete med förtydligande av arbetsmiljöföreskrifter.
- Framtagande av handlingsplan utifrån 2018 års medarbetarenkät samt uppföljning
av densamma.
- Kartlägga behovet av ytterligare yrkesroller inom förskola och skola.
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Budgetuppföljningar 2019
3
2019.085 BUN
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Barn- och ungdomsnämndens
arbetsutskott
Protokoll
2019-03-12

§ 18 2019.085 BUN

Budgetuppföljningar 2019
Ärendebeskrivning
Budgetuppföljning görs varje månad, med undantag av sommarmånader. Justerat protokoll
och rapport ska skickas till kommunstyrelsen.
Beredning
Årsprognosen per februari 2019 för det ekonomiska resultatet är beräknad som budgeterat
resultat, det vill säga ett nollresultat. Förvaltningen bedömer att det är fortsatt arbete med att
anpassa organisationen, utifrån nuvarande ekonomiska förutsättningar och att förskole- och
skolenheterna har olika förutsättningar utifrån antal barn- och elever i verksamheterna.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden godkänner prognos per
februari år 2019.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
 Budgetuppföljning 2019 februari
 Bilaga budgetuppföljning BUN februari

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida34
1 av
av167

Utdragsbestyrkande

Barn- och ungdomsnämnden
Resultaträkning
Belopp i tkr

Utfall februari
månad

Budget 2019

Verksamhetens intäkter

113 970

Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader

-552
-113
-249
-20

Verksamhetens kostnader

-936 616

Verksamhetens
nettokostnader
Kommunbidrag
Årets resultat

788
645
349
834

11 655
-96
-18
-36
-2

089
499
069
062

Prognos helår
2019

Avvikelse
helår

113 970
-552
-113
-249
-20

0

788
645
349
834

0
0
0
0

-152 719

-936 616

0

-822 646

-141 064

-822 646

0

822 646

137 109

822 646

0

0

-3 955

0

0

Ekonomisk sammanfattning
Drift
Årsprognosen per februari 2019 för det ekonomiska resultatet är beräknad som
budgeterat resultat, det vill säga ett nollresultat. Förvaltningen bedömer att det
är fortsatt arbete med att anpassa organisationen, utifrån nuvarande ekonomiska förutsättningar och att förskole- och skolenheterna har olika förutsättningar utifrån antal barn- och elever i verksamheterna.
Utfall februari månad är minus 3 955 tkr och följer därmed budget.
Nedan följer en översiktlig beskrivning av det prognosticerade ekonomiska resultatet per huvudverksamhet.
Politisk verksamhet +/-0 mnkr
Ingen förväntad avvikelse.
Förskola +/-0 mnkr
Omsorgspeng för förskola är ökad motsvarande förväntad löneökning. Under
våren kan full behovstäckning ges och under hösten arbetar verksamheten att
anpassa organisationen efter det lägre barnantalet i förskolans verksamhet.
Bemanning för att möta upp minskade barngrupper är under planering. Ingen
förväntad avvikelse.
Pedagogisk omsorg +/-0 mnkr
Omsorgspeng för pedagogisk omsorg är ökad motsvarande förväntad löneökning. Ingen förväntad avvikelse.
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Förskoleklass +/-0 mnkr
Elevpeng för förskoleklass är ökad motsvarande förväntad löneökning. Ingen
förväntad avvikelse.
Grundskola +/-0 mnkr
Elevpeng för grundskola är ökad motsvarande förväntad löneökning. Ingen förväntad avvikelse.
Grundsärskola +/-0 mnkr
Ingen förväntad avvikelse.
Fritidshem +/-0 mnkr
Omsorgspeng för fritids är ökad motsvarande förväntad löneökning. Ingen förväntad avvikelse.
Kost +/-0
Ingen förväntad avvikelse.

Kostnader och intäkter per huvudverksamhet
Belopp i mnkr

Budget 2019

Prognos 2019

Avvikelse

-908

-908

0

-316 588

-316 588

0

-4 835

-4 835

0

-26 376

-26 376

0

Kostnader
Politisk verksamhet
Förskola
Pedagogisk omsorg
Förskoleklass
Grundskola

-482 944

-482 944

0

Grundsärskola

-23 623

-23 623

0

Fritidshem

-80 604

-80 604

0

-738

-738

0

-936 615

-936 615

0

0

0

0

35 852

35 852

0

821

821

0

1 787

1 787

0

53 767

53 767

0

1 001

1 001

0

20 003

20 003

0

738

738

0

Kommunbidrag

822 646

822 646

Summa

936 616

936 616

0

0

0

0

Kost
Summa
Intäkter
Politisk verksamhet
Förskola
Pedagogisk omsorg
Förskoleklass
Grundskola
Grundsärskola
Fritidshem
Kost

Netto
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Planeringsunderlag –
antal barn och elever i
Alingsås kommun
Budget
2019

Prognos
2019

Förskola

2 249

2 249

0

Kommunal verksamhet

1 771

1 771

0

Fristående verksamhet

497

497

0

I annan kommun*)

15

15

0

Från annan kommun**)

-34

-34

0

Pedagogisk omsorg

44

44

0

Kommunal verksamhet

30

30

0

Fristående verksamhet

14

14

0

I annan kommun*)

0

0

0

Från annan kommun**)

0

0

0

Förskoleklass

497

497

0

Kommunal verksamhet

429

429

0

Fristående verksamhet

75

75

0

I annan kommun*)

3

3

0

-10

-10

0

Grundskola åk 1-9

4 602

4 602

0

Kommunal verksamhet

3 917

3 917

0

Fristående verksamhet

740

740

0

I annan kommun*)

45

45

0

-100

-100

0

Grundsärskola

46

46

0

Kommunal verksamhet

47

47

0

Fristående verksamhet

0

0

0

I annan kommun*)

0

0

0

Från annan kommun**)

-1

-1

0

Fritidshem

2 161

2 161

0

Kommunal verksamhet

1 874

1 874

0

Fristående verksamhet

310

310

0

I annan kommun*)

12

12

0

Från annan kommun**)

-35

-35

0

Från annan kommun**)

Från annan kommun**)

Avvikelser
2019

*) 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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Lokalförsörjningsplan 2019-2022
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämndens lokalförsörjningsplan ingår som en del i
kommunensövergripande lokalförsörjningsplan. Planeringsperioden omfattar åren 20192022. Lokalförsörjningsplanen är ett viktigt verktyg för att kommunen ska ha möjlighet att
planera det långsiktiga behovet av lokaler. Planen revideras årligen för att kunna utgöra ett
underlag till budgetberedning samt tillväxtprogram.
Beredning
Förslaget till lokalförsörjningsplan för barn- och ungdomsnämnden för 2019-2022 innehåller
lokalbehov utifrån kapacitet och framtida behov. Årets lokalförsörjningsplan innehåller inga
prognoser på delområdesnivå. Anledningen är att det saknas aktuella uppgifter per
delområde. När prognoser på delområdesnivå finns presenterade kan förvaltningen arbeta
vidare med att analysera och utveckla arbetet med lokalförsörjning.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden beslutar att godkänna
Lokalförsörjningsplan 2019-2022.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse BUNmars Lokalförsörjningsplan 2019-2022
 Bilaga Lokalförsörjningsplan 2019-2022
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1. Inledning
Barn- och ungdomsnämndens lokalförsörjningsplan redovisar det uppskattade behovet av
förskole- och skollokaler för perioden 2019-2022. Lokalförsörjningsplanen är ett viktigt
verktyg för att kommunen ska ha möjlighet att planera det långsiktiga behovet av lokaler.
Planen revideras årligen för att kunna utgöra ett underlag till budgetberedning samt
tillväxtprogram.
Årets lokalförsörjningsplan innehåller inga prognoser på delområdesnivå. Anledningen är att
det saknas aktuella uppgifter per delområde.

1.1. Mål och inriktning
Kommunens prioriterade mål samt barn- och ungdomsnämndens Flerårsstrategi 2019-2022
ska ge färdriktningen även för lokalplaneringen. De mål, indikatorer och åtagande som har
störst påverkan på lokalplaneringen inom barn- och ungdomsnämndens verksamhet är
följande:
Mål 1:
Indikator:

I Alingsås är det tryggt, säkert och välkomnande
Andelen elever som är trygga i skolan ska öka.

Åtagande:

Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att öka andelen trygga elever.

Mål 4:

I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv
resursanvändning
Avvikelsen mellan redovisade nettokostnader och referenskostnader ska
minska.

Indikator:

Åtagande:

Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att minska avvikelsen mellan
nettokostnader och referenskostnader.

Mål 8:

I Alingsås ger utbildning kunskaper för en dynamisk framtid

Indikator:

Föräldrarnas nöjdhet med sitt barns förskola/skola ska förbättras.
Andelen elever som är nöjda med sin skolmiljö och undervisning ska öka.

Åtagande:

Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att ta fram en vision för framtida
skolorganisation, som ska ge förutsättningar för en samlad och likvärdig
skolgång.
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2. Sammanfattning
Antalet barn och elever fortsätter att öka i kommunen. Det finns ett stort behov av nya
förskolor och ett behov av ökat antal platser i grundskolan, detta är de mest framträdande
lokalbehoven framöver. Alingsås kommuns mål är att mellan åren 2019-2022 bygga minst
1000 nya bostäder, huvudsakligen i de centrala delarna av kommunen. För att möta denna
befolkningstillväxt behöver både förskolor och skolor byggas/byggas ut.
Det är viktigt att alla barn och elever har tillgång till standardmässiga och likvärdiga lokaler i
hela kommunen. Det finns flera gamla lokaler med behov av renoveringar bland annat
beroende på nya ökade krav för tillgänglighet, miljökrav, ventilation och nya arbetssätt inom
verksamheten. Detta arbete sker i nära samarbete med Fabs AB och Alingsåshem.
Ett arbete för att öka säkerheten på våra skolor har påbörjats. Fokus har till att börja med
legat på 7-9 skolorna och tanken är att åtgärder som görs här även ska kunna appliceras på
yngre årskurser samt på förskolor. Ett pilotprojekt har startats upp på Östlyckeskolan.
Arbete med olika ljudmiljöåtgärder pågår fortlöpande.

3. Framtida lokalbehov och åtgärdsförslag
3.1. Planerade lokalförändringar 2019-2022
Behov
Förstudie
Detaljplan
Upphandling/projekt
Genomförande
NyVerksamhet/objekt bygg
Förskola Herrgården

Omtillbygg

Tillf
lokal

x

2019

2020

2021

2022

x

Förskola Noltorp

x

x

Förskola i tätorten

x

x

Förskola Nolhaga

x

Förskola Brogården

x

x

Skola Noltorp

x

x

Förskola Sollebrunn

x

x

Östlyckeskolan

x

Ängaboskolan

x

Sollebrunns skola

x
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4. Nulägesbeskrivning
4.1. Kapacitet förskola
Under våren 2019 finns det 30 kommunala förskolor. I dessa är det 1 792 barn placerade
under vårterminen 2019. Av det totala antalet förskolebarn har 80 % en placering i Alingsås
kommuns regi, dvs en lägre andel än tidigare (jfr 82 % 2017 ).
Utifrån lokalkapacitet beräknas det under 2019 vara balans i barnomsorgsplatser för
Alingsås kommun.
Stockens förskola med tre avdelningar finns i paviljonger med tillfälligt bygglov och måste
avvecklas senast 2022, då det tillfälliga bygglovet för dessa går ut och det går inte att
förlänga ytterligare. Nolhaga förskola med två avdelningar finns också i paviljonger.
Herrgårdens förskola byggs ut med 430 kvm, klar sommaren 2019. Det gör att förskolan ökar
sin kapacitet från 35 barn till 65 barn.
Vittra förskola (fristående) som finns i tätorten kommer från hösten 2019 att ha kapacitet för
120 barn, i februari 2019 finns det 82 inskrivna barn.
Apelsinens förskola ULNA (fristående) som finns i Noltorp har ansökt om att utöka antalet
förskoleplatser med 35 barn och därmed ha kapacitet för 115 barn. Det är i dagsläget inte
säkert att denna utökning genomförs.

4.2. Kapacitet skola
I kommunen finns det 17st kommunala grundskolor. Av dessa är 13 st skolor F-6, tre skolor
årskurs 7-9 och en skola är F-9 (Sollebrunn). Totalt beräknas 4 460 elever vara inskrivna i
grundskolan läsår 2019/2020. Våren 2019 finns det 4 360 inskrivna elever i grundskolan. Av
det totala antalet elever år F-9 har 85 % en placering i Alingsås kommuns regi. Andelen
elever i fristående skolor ökar succesivt med elevens ålder. Den volymökning som har skett i
grundskolan har tagits emot av både kommunala och fristående skolor.
Som helhet är skolornas kapacitet bra i kommunen men den varierar mellan skolor och
geografiska områden. Framförallt är kapaciteten bra i skolorna i södra och norra
kommundelen. Även skolornas elevantal varierar i kommunen. Våren 2019 går det 45 elever
i Ödenäs skola F-6 och i Magra skola F-6 53 elever. I Noltorpsskolan går det 478 elever och i
Ängaboskolan 364 elever.
Det är 16 klasser/fritidsgrupper, samtliga F-6, som har sin verksamhet i paviljonger med
tillfälliga bygglov. Paviljongerna finns i Noltorp, Nolby, Kullingsberg och Sollebrunn. Under
ombyggnationen av Noltorpsskolan kommer ytterligare paviljonger att ställas upp.
Trångboddheten på Noltorpsskolan kommer att få en lösning när den byggs ut. Arbete med
lokalprogram pågår. Från dagens elevantal på 478 elever kommer Noltorpsskolan att ha en
kapacitet på 600 elever. Även grundsärskolan kommer att öka sin kapacitet, från 15 elever till
37 elever. Det blir också en fullstor idrottshall. Byggstarten beräknas bli våren 2020.
Kapaciteten på Stadsskogens skola är redan idag för liten. Allmänna ytor på skolan byggs
om till klassrum för att hantera ökningen av elever. Ekskogens förskola i Stadsskogen, som
öppnades upp augusti 2017, är byggd för att kunna användas både som förskola och skola
för att kunna möta upp volymvariationer. Förskolan är planerad för att kunna byggas på med
ett våningsplan. I befintlig byggnad går det att göra fyra klassrum och ytterligare två klassrum
med påbyggnad.
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5. Fördjupad beskrivning av framtida lokalbehov
För att få så stor personal- och lokaleffektivitet som möjligt behöver organisationen att ses
över. Tillfälliga och små enheter bör ersättas med större. Det är viktigt att arbeta vidare med
ett effektivt lokalutnyttjande mellan stadier och skolor. För att utveckla pedagogik och
arbetssätt behövs tillgång till ändamålsenliga lokaler.

5.1. Behovsanalys förskola
Det finns några förskolor med tillfälliga bygglov som behöver ersättas med permanenta
lösningar och några permanenta lokaler som är gamla och nedslitna och behöver ersättas
eller byggas om för att få en bra miljö för både barn och personal.
I centrum behövs en fortsatt utbyggnad av förskoleplatser för att möta en ökande befolkning
samt att ersätta de tillfälliga lokaler som inte har permanent bygglov. Förskoleavdelningar
som finns i F-6 skolor kommer också att behöva flyttas, eftersom elevantalet ökar på
skolorna.
I januari 2018 lämnade Samhällsbyggnadsnämnden positivt planbesked för att inleda ett
planarbete för att få fram en ny detaljplan för en förskola i Nolhaga (Sörhaga 2:4) som kan
omfatta 6-8 avdelningar (ca 120 barn). Förskolan syftar till att täcka behovet av de barn som
idag går i paviljonger med tillfälligt bygglov och delvis för de förskoleavdelningar som finns i
skolor som behöver utrymmas för att ge plats åt skolbarnen. Då trafiksituationen utesluter en
såpass stor förskola i Nolhaga utan möjliggör för endast 4 avdelningar finns behov av
ytterligare en centralt belägen förskola. I början av februari 2019 lämnade Alingsåshem in en
ansökan om planbesked för eventuell byggnation av en förskola för ca 120 barn, på
Savannen. Besked om detta har inte kommit än.
Det finns även behov av en ny större förskola i Noltorp, främst för att ersätta Lövhyddans
förskola, Noltorps förskola och Nolängens förskola. Detta arbete pågår och ligger med i
förtätningsprojektet av kvarteret Citronen.
Det finns en ny detaljplan för Brogården som medger en utbyggnad av 220 bostäder i
området. Byggstart beräknas till 2019 och kommer att ske i etapper. Utökningen av
bostäder kommer troligtvis att generera ett ökat behov av förskoleplatser i området. Befintlig
förskola i Brogården kan inom ramen för den nya detaljplanen byggas ut med ytterligare två
avdelningar.
Det finns ett behov för förvaltningen att se över förutsättningar i Sollebrunn för en samlad
förskola och här har ett arbete med att hitta en lämplig tomt påbörjats.
Utifrån att de fristående förskolorna utökar antalet barn behöver målbild för antal kommunala
förskolor ses över och eventuellt kan några lokaler avvecklas utan att ersättas av nya lokaler.
Målbild behöver tas fram utifrån prognos på delområdesnivå.

5.2. Behovsanalys skola
Flera av F-6 skolorna i centrum är trångbodda i och med att antalet elever har ökat i de lägre
åldrarna. Den akuta bristen på lokaler har lösts genom uppställning av paviljonger vid vissa
skolor.
Enligt beslut i barn- och ungdomsnämnden ska fördjupade utredningar genomföras,
tillsammans med Alingsåshem gällande kapaciteten i Stadsskogenskolan, Ängaboskolan,
Östlyckeskolan och Sollebrunns skola.
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Stadsskogens skola är för liten för att ta hand om den ökningen av elever som finns i
Stadsskogen. Det kan finnas anledning att se över kapaciteten på Kullingsbergsskolan, som
ligger närmast Stadsskogens skola, utifrån om den kan avlasta Stadsskogens skola. I den
här utredningen behöver även Ekskogens förskola, med sin flexibilitet i hur lokalerna kan
användas och byggas ut, inkluderas i analysen.
Det finns goda möjligheter att bygga ut Ängaboskolan på skolans nuvarande tomt. Behov av
utbyggnad måste ses i ett sammanhang med andra beslut och underlag. En fördjupad
utredning ska genomföras med Fabs enligt beslut i barn- och ungdomsnämnden.
När Noltorpsskolan står klar kommer grundsärskolan flytta dit och detta kommer frigöra
lokalyta. Under ombyggnationen av Noltorpsskolan kommer däremot hela grundsärskolan
och träningsskolan att förläggas på Ängaboskolan.
Östlyckeskolans lokaler har idag en överkapacitet för befintligt antal elever. Enligt en
lokalinventering som gjordes 2013 är det ideala elevantalet 530 och maximalt 550 elever.
Våren 2019 går det 313 elever på skolan. I anslutning till skolan finns en fullstor idrottshall.
En utredning för eventuell till- och ombyggnation av Östlyckeskolan har påbörjats.
I Sollebrunns skola kan det finnas utrymme för effektivare nyttjande av befintliga lokaler.
I Ingared pågår en byggnation av 57 st nya bostäder samt att det planeras för ytterligare
cirka 85 st nya i form av blandad bebyggelse samt 29 st mindre lägenheter. Det finns
anledning att se över lokalnyttjandet på Ingareds skola samt det totala lokalbehovet i relation
till en mer detaljerad prognos utifrån nybyggnation.

6. Lokalkostnader
Lokalerna är en resurs i arbetet men också en stor kostnadspost och det är viktigt att de är
effektiva ur miljö- och energisynpunkt. Förvaltningen har en total hyreskostnad på 113 645
tkr år 2019.

6.1. Hyrorna varierar
Hyra per kvm är närmare dubbelt så hög för de permanenta förskolorna jämfört med hyrorna
för grundskolorna. Anledningen är framförallt att Alingsås har många nyproducerade
förskolor (Stadsskogens förskola, Älvdansen, Ingareds vita förskola, Hemsjö förskola, Västra
Bodarnas förskola, Långareds förskola, Ekskogens förskola och Herrgårdens förskola).
Många av de nyproducerade förskolorna är förhållandevis små (fyra-fem avdelningar), vilket
höjer ytterligare den genomsnittliga hyran per kvm. Förvaltningen vill gärna få större tomter
att bygga förskola på. Det är mer kostnadseffektivt att bygga större enheter (6-8
avdelningar).

6.2. Paviljonger
Paviljonger hyrs in av Fabs för att lösa ett akut behov av lokaler. De tillfälliga lokalerna kan
vara ett bra alternativ vid kortvariga behov men på lång sikt är det en dyr lösning som också
har begränsningar i lokalernas funktion och utformning. Tittar man enbart på hyra per kvm för
paviljong, så är skillnaden inte så stor men tittar man på hela kostnaden, dvs. etableringen
av paviljongen (anläggningsavgifter + markläggning) och avetablering (flytt och återställande
av mark) så handlar det ofta om stora belopp som hittills debiterats direkt. Konsekvensen är
att förvaltningen har haft sämre möjlighet att planera sina lokalkostnader.
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Uppdrag: Fler uteförskolor i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
På Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2017-01-17 väckte Anna Hansson (MP) och
Gunnar Boija (MP) nämndinitiativ att utreda om det kan startas fler uteförskolor i kommunal
regi i Alingsås. Barn- och ungdomsnämnden gav därefter förvaltningen i uppdrag att bereda
ärendet genom att;
 Ta fram underlag och statistik kring kö-situationen och efterfrågan för nuvarande
uteförskola Lodjuret,
 Öka förskolornas utevistelse och öka uterummets funktion i verksamheten samt
 Undersöka förutsättningarna för förskolebuss genom att se på erfarenheter från
andra kommuner.
I uppföljning av ärendet vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2018-03-27,
redogör förvaltningen för att uteförskolan Lodjuret i Ängabo svarar upp mot den efterfrågan
av särskild utomhusverksamhet som finns. Förvaltningen redogör också för hur
utomhusverksamheten och utemiljön utgör en viktig del av verksamheten på samtliga
förskolor. Förvaltningen ges vidare uppdrag att;
 Slå samman Ängabo uteförskola med Ängabo förskola för att kunna vidareutveckla
utomhusverksamheten. Uppföljning av sammanslagningen av förskolorna ska ske
under 2019.
 Arbeta vidare med att utveckla utomhusverksamheten på samtliga förskolor som en
del i arbetet med att skapa mindre barngrupper och utveckla förskolans kvalitet.
 Arbeta vidare med ett förarbete och kostnadsberäkningar för en bussförskola.
Beredning
Sedan höstterminen 2018 är Ängabo förskola och Ängabo uteförskola en gemensam
förskola. Detta för att platserna på ett bättre sätt skulle kunna fördelas utifrån barnens ålder
och mognad, inom ramen för urvalskriterierna för placering i förskolan. De familjer som
önskat barnomsorgsplats på Ängabo förskola och önskat den särskilda uteverksamheten har
fått det. Även familjer som inte specifikt önskat uteverksamheten har fått placering där
eftersom antalet lediga platser är fler än de specifika önskemålen. Söktrycket till
uteverksamheten är lågt. I dagsläget är det 48 barn i kö, omplacering eller nyplacering, till
Ängabo förskola, och endast en familj har uttryckt önskemål om att få sin placering i
uteverksamheten. Förvaltingens bedömning är därför att det inte finns underlag för fler
förskolor med utomhusprofil. Sammanslagningen har inte inneburit någon förändring av
utomhusverksamheten på avdelningen och tidigare förskolan Lodjuret.
För att kunna erbjuda en god utomhusverksamhet, anpassa mängden utevistelse efter
barnens ålder och varje barngrupps behov och förutsättningar ser förvaltningen fördelar med
att fortsätta utveckla arbetet på alla förskolor. Ett långsiktigt arbete, som omfattar samtliga
kommunala förskolor i Alingsås, pågår genom att utveckla organisation och arbetssätt i
förskoleverksamheten utifrån skolverkets riktlinje om barngruppernas storlek och ytterligare
kvalitetsfaktorer som påverkar kvaliteten i förskolans verksamhet. Detta innebär bland annat
inne- och utemiljön i förskolan, personalens kompetens, personaltäthet och sammasättning
samt antal barn i grupperna. Arbetet med att utveckla inne- och utemiljön handlar dels om
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hur förskolan utnyttjar de olika miljöerna under dagen för att ge barnen möjlighet att vara i
mindre grupper och dels om att utveckla de pedagogiska miljöerna både inomhus och
utomhus. En del i det här arbetet innebär att samtliga förskolor ska utnyttja utemiljön mer än
tidigare och att barnen i alla kommunens förskolor därigenom får en utvecklad verksamhet
utomhus.
Förvaltningen har arbetat vidare med förarbete och kostnadsberäkningar för en bussförskola.
Till en bussförskola behövs en specialbyggd buss istället för en ordinarie avdelning. Där
utgör en ordinarie avdelning och en förskolebuss basen för två barngrupper. De båda
barngrupperna växlar vistelse i buss och traditionell lokal varannan vecka och
förskoleverksamheten bygger därmed på dels en utforskande verksamhet i flexibel miljö och
möjligheter till bearbetning av upplevelser från utflykter i mer traditionell förskolemiljö. 2018
beräknades årskostnaden för en bussförskola till drygt 1,2 miljoner (enligt kostnadsuppgifter
från Lerums kommun). Kostnaden är inklusive personalkostnad för busschaufför 8 timmar
per dag. Kostnaden för en nybyggd traditionell förskoleavdelning beräknas till 760 000
kronor, vilket tillsammans med kostnaden för en årsarbetare är jämförbart. I fortsatt
omvärldsbevakning ser förvaltningen att grannkommunernas kostnader ökat bl.a. på grund
av att kostnaden för chaufför till viss del tillkommer utöver grundbemanning av pedagogisk
personal. Eftersom kostnaden beräknas bli högre än nystart av en traditionell avdelning och
att Alingsås kommun för närvarande har tillräckligt med förskoleplatser för att möta upp det
behov som finns så är förvaltningens förslag att inte arbete vidare för en bussförskola i
nuläget. Förvaltningen ser ett behov av att istället prioritera nybyggnation av större förskolor
som ersättning för de äldre förskolor som idag drivs med mindre ändamålsenliga lokaler.
Denna byggnation är i linje med utvecklingen av förskolemiljön, både inom- och utomhus
samt förändringsarbete att skapa enheter vars lokaler ger bättre möjlighet att dela upp
barnen i mindre barngrupper.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden godkänner uppföljningen och
lägger den till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse BUNmars Uppdrag: Fler uteförskolor i Alingsås kommun
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Val av kontaktpolitiker 2019-2022
Ärendebeskrivning
Den 22 maj 2012 fattade barn- och ungdomsnämnden beslut om en ny
kontaktpolitikermodell som fortskridit sedan dess. Under mandatperioden 2015-2018 har
samtliga ledamöter och ersättare, med undantag ordförande och vice ordförande, i barn-och
ungdomsnämnden haft uppdrag som kontaktpolitiker. Politikerna har fördelats mellan
förvaltningens verksamheter; förskola, grundskola f-6 inkl. fritidshem, grundskola 7-9 och
grundsärskola.
Beredning
Barn-och ungdomsförvaltningens förslag är att det ska finnas representanter inom de fyra
verksamheterna förskola, F-klass- skolår 6 och fritidshem, skolår 7-9 och grundsärskola
enligt följande:
Antal repr fr Antal repr fr M, FP,
Antal repr fr
Verksamhet
S, V
KD, C,
SD
Förskola

3

3

1

F-klass- skolår 6,
fritidshem

3

3

1

Skolår 7-9

2

2

Grundsärskola

1

Ur verksamheternas perspektiv är det önskvärt med kontinuitet. Uppdraget som
kontaktpolitiker för en verksamhet kvarstår därför under hela mandatperioden eller tills
ledamoten/ersättaren lämnar sitt nämnduppdrag och ersätts med en ny ledamot/ersättare.
Om en ledamot trots detta önskar byta verksamhet under mandatperiodens gång, får ärendet
väckas i nämnden på samma sätt som övriga frågor.
Ordförande och vice ordförande har inga uppdrag som kontaktpolitiker.
Rollen som kontaktpolitiker
Syftet med kontaktpolitiker är att ge ledamöter och ersättare ökad kunskap om verksamheten
samt att fungera som en länk mellan verksamhet och nämnd. I uppdraget som
kontaktpolitiker ingår att hålla sig informerad om tilldelad verksamhet samt att göra
studiebesök eller på annat sätt hålla upprätthålla kontakt med personal inom verksamheten.
Uppdraget har ansetts viktig ur ett verksamhetsperspektiv då personal gärna vill träffa
representanter för barn- och ungdomsnämnden för visa sin arbetsplats, dela med sig av
erfarenheter samt ställa frågor. Genom detta kan politiker få en bra grund för
ställningstaganden i det politiska uppdraget.
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Förvaltningen anordnar även fyra kvalitetsträffar per år med olika teman där politiker träffar
förvaltningsledning, rektorer och förskolechefer.
Har man åtagit sig ett uppdrag som kontaktpolitiker är det viktigt att fullgöra uppdraget med
viss kontinuitet. Kontakter kan tas med rektor/förskolechef i respektive verksamhet för att
diskutera om det finns viktiga/aktuella frågor samt lämplig tid för besök.
Rektorer/förskolechefer kan också bjuda in kontaktpolitikerna till sin verksamhet.
Beslut
Arbetsutskottet hänskjuter beslut till barn- och ungdomsnämndens sammanträde 26 mars
2019.
Expedieras till
Rektorer och förskolechefer
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse BUNfeb Val av kontaktpolitiker 2018-2021
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Resultat GR-enkät till vårdnadshavare inom förskola och pedagogisk
omsorg 2018
Ärendebeskrivning
Alingsås kommun genomförde under hösten 2018, tillsammans med övriga kommuner i
Göteborgsregionen, den regiongemensamma enkäten till vårdnadshavare inom förskola och
familjedaghem. Syftet med enkäten är att få ett underlag som visar hur vårdnadshavarna
uppfattar att förskoleverksamheten svarar mot målen i förskolans läroplan. Resultatet
kommer att användas i Alingsås systematiska kvalitetsarbete under 2019.
Förvaltningens yttrande
Kommunerna i Göteborgsregionen har ännu en gång genomfört en regiongemensam enkät
till vårdnadshavare inom förskola och familjedaghem. 62,3 % av vårdnadshavarna i Alingsås
svarade på enkäten. Enkäten besvarades av en vårdnadshavare per barn. Svarsfrekvensen
har minskat jämfört med föregående år men ligger på genomsnittet i regionen. Förvaltningen
kommer att arbeta för att få en så hög svarsfrekvens som möjligt inför nästa undersökning.
Enkätsvaren visar på mycket goda resultat. Mest positiva är vårdnadshavarna i Alingsås
kring upplevelsen av trygghet och gemenskap. Att barnen möts av personal som de känner
igen, tas väl omhand och att förskolan är rolig, trygg och lärorik.
Det är glädjande att vårdnadshavarna fortsatt uppfattar förskolans arbete kring barns
möjlighet till inflytande på verksamhetens innehåll. Detta är ett långsiktigt arbete som
kommer att prioriteras för vidare utveckling.
Enkätsvaren visar goda resultat inom pedagogik där vårdnadshavare uppfattar att förskolan i
hög grad arbetar för att gynna barnens språkutveckling. Även matematik och naturvetenskap
visar goda resultat, dock behöver dessa områden kommuniceras tydligare. Information och
möjlighet för vårdnadshavare att påverka arbetet i förskolan är ett område som behöver
utvecklas framåt.
Som helhet har resultaten gått ned marginellt jämfört med föregående år. Vad gäller
förutsättningen för barn att ingå i mindre och större grupper har resultatet förändrats i
motsats mot målsättningen att barnen ska vistas i mindre grupper under huvuddelen av
dagen. Arbetet med dessa grupperingar kommer att intensifieras under året.
Vid jämförelse mellan Alingsås kommun som helhet och GR-kommunernas resultat syns att
siffrorna nästan är helt identiska. I jämförelse med 2017 är det, både i Alingsås och GR,
information och inflytande som har lägst resultat 2018. Dock ska sägas att siffran ligger inom
spannet för ”God” på 5,3, vilket är ett bra resultat på den 1-7 siffriga skalan.
Det finns skillnader i resultaten mellan olika förskoleenheter samt mellan förskolor och
avdelningar inom respektive enheter. Respektive förskolechef och förskola analyserar
resultaten för respektive verksamhet som ett av underlagen i det systematiska
kvalitetsarbetet. Eftersom resultatet är olika mellan olika förskolor finns det goda möjligheter
att ta stöd i de verksamheter som visar högre resultat i det fortsatta arbetet.
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Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden lägger informationen till
handlingarna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse BUNmars Resultat av enkät till vårdnadshavare inom förskola och
familjedaghem 2018
 Bilaga GR-enkät förskola och pedagogisk omsorg
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Resultat av enkät till vårdnadshavare inom förskola och familjedaghem,
Alingsås kommun
Kommunerna i Göteborgsregionen har ännu en gång genomfört en
regiongemensam enkäten till vårdnadshavare inom förskola och familjedaghem.
62,3 % av vårdnadshavarna i Alingsås svarade på enkäten. Enkäten besvarades
av en vårdnadshavare per barn.
Syftet med enkäten är att ge ett underlag om hur vårdnadshavarna uppfattar att
förskoleverksamheten svarar mot målen i förskolans läroplan. Resultatet kommer
att användas i Alingsås systematiska kvalitetsarbete.

Resultat
Enkätsvaren visar på mycket goda resultat. Mest positiva var vårdnadshavarna i
Alingsås kring upplevelsen av trygghet och gemenskap. Att barnen möts av
personal som de känner igen, tas väl omhand och att förskolan är rolig, trygg och
lärorik.
Det är glädjande att vårdnadshavarna fortsatt uppfattar förskolans arbete kring
barns möjlighet till inflytande på verksamhetens innehåll. Detta är ett långsiktigt
arbete som kommer att prioriteras för vidare utveckling.
Enkätsvaren visar goda resultat inom pedagogik där vårdnadshavare uppfattar att
förskolan i hög grad arbetar för att gynna barnens språkutveckling. Även
matematik och naturvetenskap visar goda resultat, dock behöver dessa områden
kommuniceras tydligare. Information och möjlighet för vårdnadshavare att påverka
arbetet i förskolan är ett område som behöver utvecklas framåt.
Som helhet har resultaten gått ned marginellt jämfört med föregående år. Vad
gäller förutsättningen för barn att ingå i mindre och större grupper har resultatet
förändrats i motsats mot målsättningen att barnen ska vistas i mindre grupper
under huvuddelen av dagen. Arbetet med dessa grupperingar kommer att
intensifieras under året.
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Varje fråga kunde besvaras på en skala 1-7, där 1 innebar otillräcklig och 7
utmärkt.

Nedan presenteras de frågor och områden som vårdnadshavarna fick besvara i
undersökningen samt en presentation av resultatet inom de olika kategorierna.
Siffrorna som presenteras är ett genomsnitt av vårdnadshavarnas svar på skalan.
Alingsås

GR

2017

2018

2017

2018

Trygghet och gemenskap

5,8

5,8

5,7

5,8

Förskolan är rolig, trygg och lärorik för alla barn
Personalen tar väl hand om mitt barn
Barnen får känna glädjen av att lära sig och känna att
de behövs i gruppen
Barnen lär sig hur man fungerar tillsammans i en
grupp
Information och inflytande
Personalen ger föräldrar tydlig information
Föräldrar får möjlighet att vara med och påverka
arbetet i förskolan
Barnen har möjlighet att ha inflytande på
verksamhetens innehåll
Förutsättningar
Barnen har möjlighet att ingå i mindre och större
grupper
Barnen kan byta mellan olika aktiviteter under dagen
Flickor och pojkar har samma möjligheter
Pedagogik
Barnen har möjlighet att utveckla språket
Barnen får möjlighet att utveckla förståelse för
matematik
Barnen får möjlighet att utveckla förståelse för
naturvetenskap
Kontinuitet
Barnen möter personal som de känner

5,9
5,9
5,8

5,8
5,8
5,7

5,7
5,7
5,7

5,8
5,8
5,7

5,9

5,8

5,8

5,8

5,3
5,4
5,1

5,3
5,3
5,1

5,2
5,3
5,0

5,3
5,3
5,1

5,6

5,6

5,5

5,5

5,7
5,6

5,6
5,4

5,6
5,5

5,7
5,5

5,7
5,9
5,6
5,8
5,5

5,6
5,9
5,5
5,7
5,5

5,6
5,8
5,5
5,7
5,4

5,6
5,9
5,5
5,7
5,4

5,4

5,3

5,4

5,3

5,8
5,8

5,9
5,9

5,7
5,7

5,8
5,8

Svar från 1098 vårdnadshavare av 1762 möjliga, vilket ger 62,3% i svarsfrekvens.
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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 görs av arbetsgivare tillsammans med skyddsombud och består av
tre delar; undersökning, riskbedömning och åtgärd.
Förvaltningens yttrande
Som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet lyfts konsekvens- och riskanalyser till barn
och ungdomsnämnden två gånger per år. Alla enheter som genomför större förändringar
under året ska skicka in risk- och konsekvensanalyser inför vår- och hösttermin.
Under perioden oktober 2018 till februari 2019 har totalt 4 risk- och konsekvensanalyser
inkommit. 2 risk- och konsekvensanalyser berör organisationsförändring och förändring av
ledarskap. 1 risk- och konsekvensanalys berör inre organisation på en enhet. 1 risk- och
konsekvensanalys berör beslut om tillfällig flytt av barn- och ungdomskontoret.
I samtliga fall har risker analyserats och handlingsplaner har upprättats. Risk- och
konsekvensanalyser som skickas till förvaltningen lyfts i förvaltningens samverkansgrupp,
som är tillika skyddskommitté. Efter att ärendet är behandlat i nämnden diarieförs samtliga
inkomna risk- och konsekvensanalyser.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen och
lägger den till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse BUNmars Arbetsmiljö - Risk- och konsekvensanalys 2018-2019
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-03-13
Karin Berg
2018.571 BUN

Tjänsteskrivelse Anmälningar om kränkande behandling
läsåret 219/2019
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
En anmälning har inkommit till förvaltningen där händelsen rör elever sinsemellan.
Händelsen är under utredning. Det är första gången en anmälan görs kring alla barn/elever.
LPN: 15-190303
Händelse där elev psykiskt, fysiskt och verbalt kränkt en annan elev. Händelsen skedde
utanför skoltid men har konsekvenser för eleverna under skoltid. Vårdnadshavare är
informerade. Sociala myndigheter är inkopplade.

Ekonomisk bedömning
Beslutet medför inga 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. Förvaltnignschef

Karin Berg
Förvaltningssekreterare
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-03-13
Karin Berg
6346
2019.001 BUN

Tjänsteskrivelse Delegationsbeslut 2019
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 2019, dnr 2019.001 BUN
Tf. Förvaltningschef, H. Balte
Beslut om fullgörande av skolplikt på annat sätt, 3 st

Administrativ chef, K. Jakobsson
Beslut om uppsägning av plats inom barnomsorgen, fritidshem och förskola, 1 st
Beslut om uppsägning av plats inom barnomsorgen, fritidshem, 1 st
Överklagande gällande nekande beslut för placering vid skolenhet ht 2019
(förvaltningsbesvär), 14 st
Överklagande gällande nekande beslut för placering vid skolenhet ht 2019
(laglighetsprövning), 1 st
Planeringsstrateg, M. Persson
Beslut att medge skolskjuts (feb), 25 st
Beslut att inte medge skolskjuts (feb), 1 st
Verksamhetschef, R. Törnell
Yttrande till skolinspektionen, 1 st
Rektorer/förskolechefer 2019, dnr 2019.002 BUN
Rektor M. B. Eriksson, Ängabo område
Beslut om utökad tid i fritidshem, SL 14:6, 1 st
Lpn: 2019- 1990
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Rektor P. Eriksson, Långared/Lendahl område
Beslut om ställföreträdande rektor, SL 2:9
Period 190214-190215

Rektor G. Haraldsson, Långared/Lendahl område
Beslut om ställföreträdande rektor, SL 2:9
Period 190212-190213

Föreskolechef S. Próder, Noltorp område
Beslut om utökad tid i förskolan, SL 8:5, 1 st
Lpn: 2019-2006

Föreskolechef U. Andersson, Bjärke område
Beslut om utökad tid i förskolan, SL 8:7, 1 st
Lpn: 2019-2018

Rektor, L. Hurtig, Hemsjö Skola
Nekande beslut ang. placering i grundskolan, SL 9:15, 7 st

Rektor, M. von Feilitzen, Nolhagaskolan
Nekande beslut ang. placering i grundskolan, SL 10:30, 39 st

Anställningsbeslut 2019, dnr 2019.003 BUN
Sammanlagt 68 stycken beslut fattade under perioden 181127 - 190213

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.
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Jan Magnusson
tf. Förvaltningschef

Karin Berg
Förvaltningssekreterare
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