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§ 73

Information
Ärendebeskrivning
Presentation ny verksamhetschef
Förvaltningschefens information
- information om byggnation, förbered byggnation av förskola i Nolhaga (2022), projektering
utbyggnation Brogårdens förskola (2021), Noltorpsskolans ombyggnation är under
projektering
- information om statsbidrag för lärarassistenter
Information om beräkning av elevpeng
- Kristina Jakobsson informerar om hur elevpeng beräknas
Paragrafen är justerad
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§ 74 2019.085 BUN

Budgetuppföljningar 2019
Ärendebeskrivning
Delårsbokslut behandlar verksamhet-, ekonomi- och personaluppföljning efter årets första
åtta månader samt årsprognos.

Beredning
Arbetet med att fullgöra åtaganden och uppdrag löper till stor del på enligt plan. Arbete med
att utveckla förskolans och skolans inre organisation pågår utifrån förändringar i statliga
styrdokument och framtida utmaningar samt kommunala uppdrag och ekonomiska
förutsättningar.
För 2019 prognostiserar barn- och ungdomsnämnden en årsprognos per augusti med 1 550
tkr plus. Den förändrade prognosen beror på att kommunbidrag för minskade barngrupper
inte nyttjats fullt ut under våren.

Personalförsörjningen är en fortsatt stor utmaning och arbete utifrån åtagande, uppdrag och
påbörjat utvecklingsarbete behöver fullföljas för att forma en likvärdig förskola och skola som
erbjuder bästa möjliga förutsättningar för samtliga barn och elever.

Åtagandet kring framtida förskole- och skolorganisation behöver lyftas i ett
kommunövergripande perspektiv för att nå en så kostnadseffektiv lokalplanering som möjligt.
Strategisk lokalplanering, med utgångspunkt i lokalförsörjningsplan och ramprogram, behövs
för att skapa likvärdighet. Verksamheten behöver färre och större enheter, för att nå ökad
kvalitet och högre måluppfyllese samt nå en likvärdig förskola och skola och en ökad allsidig
social sammansättning.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2019-09-10 §56 med följande förslag till beslut:
Budgetuppföljning 2019 – Delårsbokslut för barn- och ungdomsnämnden godkänns.
Beslut
Budgetuppföljning 2019 – Delårsbokslut för barn- och ungdomsnämnden godkänns.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
Justerandes sign
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§ 75 2019.306 BUN

Föreläggande Solkattens förskola, SKIB AB
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden har ansvar för att kontrollera att de fristående förskolorna i
kommunen bedrivs i enlighet med skollagen (2010:800) och läroplan för förskolan.
Enligt skollagens 26 kap. 4§ har en kommun tillsyn över förskolor vars huvudman kommunen
har godkänt enligt skollagen 2 kap. 7§, andra stycket. Under våren 2019 utövade kommunen
tillsyn på Solkattens förskola i Sollebrunn med huvudman SKIB AB.

Beredning
Av skollagen (26 kap 2 §) framgår att det i kommunens tillsyn av fristående förskolor ingår att
fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman som bedriver
verksamheten ska rätta de fel som upptäckts vid granskningen. Tillsyn av de fristående
förskolornas verksamhet ska vara utformad så att den säkerställer att den granskade
förskolan lever upp till kraven i lagar och förordningar.
Kommunens tillsyn omfattar att granska verksamhetens förmåga att leva upp till
intentionerna i skollag och läroplan. Det innebär bland annat att det pedagogiska arbetet
omfattar hela läroplanen och riktas mot målen och att det råder kvalité i arbetet samt att
verksamheten bedrivs enligt läroplanens uppdragsbeskrivning och riktlinjer.
Barn- och ungdomsnämnden i Alingsås kommun konstaterade i beslut den 20 juni 2017
(2017.366 BUN §69) att det förelåg flera brister gällande huvudmannens ansvarstagande för
Solkattens förskola och huvudmannen förelades att vidta åtgärder för att avhjälpa de
påtalade bristerna. Beslutet följdes upp och i beslut daterat den 24 oktober 2017 (2017.366
BUN §96) konstaterades att bristerna var avhjälpta och att huvudmannen för Solkattens
förskola hade skapat en arbetsplan för ett systematiskt kvalitetsarbete med hjälp av
Skolverkets stödmaterial ”Kvalitetsarbete i praktiken”. I beredningen konstateras därmed att
huvudmannens systematiska kvalitetsarbete var påbörjat. För beslut i det föreläggandet
bedömdes det påbörjade arbetet och dess intentioner vara tillräckligt för att avsluta ärendet.
Dock framgår det vid kommunens tillsyn våren 2019 att huvudmannen för Solkattens förskola
fortfarande brister i sitt arbete att systematiskt och kontinuerligt planera för och följa upp
samt utveckla utbildningen i förskolan.
Underlaget för bedömningen utgörs av de dokument som huvudmannen skickat in till barnoch ungdomsförvaltningen i Alingsås kommun, av besök i verksamheten samt vad som
framkom i de intervjuer som genomfördes med personal, rektor och huvudman.
Huvudmannen för Solkattens förskola har getts möjlighet att lämna synpunkter på
protokollet. Förvaltningens utredning och bedömning, samt rättslig reglering framgår i bilaga.
Där framgår också vilka åtgärder barn- och ungdomsförvaltningen anser att huvudmannen
behöver vidta för att avhjälpa bristerna.

Justerandes sign
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Dessa är:
 Huvudman behöver förvärva djupare insikt kring de föreskrifter som gäller för den
verksamhet huvudman bedriver. Detta innefattar bland annat att huvudman skapar
tydliga rutiner för styrkedjan mellan huvudman och rektor.
 Huvudmannen ska systematiskt sammanställa och följa upp måluppfyllelsen av
utbildningen i förskolan. Uppföljningen ska göras i relation till de nationella målen för
förskolan.
 Huvudmannen ska utifrån ett huvudmannaperspektiv göra en analys av det som
framkommit och identifiera, besluta och dokumentera vilka utvecklingsområden och
insatser som ska genomföras för att de nationella målen ska uppfyllas i förskolan.
 Huvudmannen ska utifrån ett huvudmannaperspektiv planera för genomförandet av
de beslutade utvecklingsåtgärderna och genomföra dessa. Planeringen och
åtgärderna ska dokumenteras.
 Huvudmannen ska dokumentera arbetet.
I de fall det är möjligt får bristerna avhjälpas på annat sätt.

Föreläggande om att vidta åtgärder får förenas med vite enligt 26 kap. 27 § skollagen. Vitet
ska, enligt 3 § lag om viten, bestämmas till ett belopp som med hänsyn om vad som är känt
om huvudmannens ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i övrigt kan antas
förmå denne att följa det föreläggande som är förenat med vite. Vitet ska fastställas till ett
bestämt belopp.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2019-09-10 §57 med följande förslag till beslut: Barnoch ungdomsnämnden beslutar, med stöd av 26 kap. 10 och 27 §§ skollagen (2010:800), att
förelägga huvudman för Solkattens förskola att vid vite av 85 000 kronor senast den 27 mars
2020 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. De vidtagna åtgärderna ska senast
samma dag skriftligen redovisas till Barn- och ungdomsförvaltningen, Alingsås kommun.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar, med stöd av 26 kap. 10 och 27 §§ skollagen
(2010:800), att förelägga huvudman för Solkattens förskola, SKIB AB, att vid vite av 85 000
kronor senast den 27 mars 2020 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. De vidtagna
åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas till Barn- och ungdomsförvaltningen,
Alingsås kommun.
Jäv
Maria Katris (S) och Heidi Hankanen Ängberg (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning
och beslut av ärendet.
Expedieras till
Förskolan Solkatten, SKIB AB
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§ 76 2019.276 BUN

Tillsyn Prästkragens förskola
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden har ansvar för att kontrollera att de fristående förskolorna i
kommunen bedrivs i enlighet med skollagen (2010:800), läroplan för förskolan.
Enligt skollagens 26 kap. 4§ har en kommun tillsyn över:
- Förskolor vars huvudman kommunen har godkänt enligt skollagen 2 kap. 7§ andra stycket.
Beredning
Vid tillsyn av de fristående förskolorna i Alingsås kommun granskar kommunen om de
fristående huvudmännen lever upp till författningarnas krav. Granskningen görs inom
områdena: Förutsättningar för utbildningen och Utveckling av utbildningen i förskolan. Det
har vid tillsynen av förskolan Prästkragen inte framkommit annat än att huvudmannens
ansvarstagande för förskolan Prästkragen uppfyller författningarnas krav.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2019-09-10 §58 med följande förslag beslut: Barn- och
ungdomsnämnden lägger ärendet till handlingarna.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden lägger ärendet till handlingarna.
Expedieras till
Prästkragens förskola
Paragrafen är justerad
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§ 77 2019.174 BUN

Rapport om nuläge inom barnomsorg 2019
Ärendebeskrivning
Som en del i barn- och ungdomsnämndens systematiska kvalitetsarbete redovisas nuläget
inom barnomsorgskön till barn- och ungdomsnämnden. Under 2019 redovisas nuläget vid tre
tillfällen: maj, september och december, samt vid ytterligare tillfällen om behov uppstår.
Beredning
I dagsläget visar rapporten att det finns full behovstäckning av förskoleplatser och att 4
månaders garantitid upprätthålls. Efterfrågan varierar mellan olika områden, vilket innebär att
en del vårdnadshavare kan erbjudas plats på annan förskola än vad de har önskat.
Efterfrågan av plats på enskilda förskolor varierar också. Vissa förskolor får snabbt fullt,
medan andra har lediga platser under längre tid, vilket är nödvändigt för en kontinuerlig
platsförsörjning.
Antalet barn som söker plats efter årsskiftet förväntas öka ytterligare men det finns en god
kapacitet för nya barn. Garanittiden kommer at kunna uppfyllas även under första delen av
vårterminen, även om efterfrågan ökar.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2019-09-10 § 59 med följande förslag till beslut: Barnoch ungdomsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Paragrafen är justerad
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§ 78 2019.124 BUN

Uppdrag: Utvärdera förändringar inom kostverksamheten
Ärendebeskrivning
På Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2019-03-26 väckte Anton César initiativ om
att utvärdera förändringar inom kostverksamheten. Barn- och ungdomsnämnden beslutade
att ge förvaltningen i uppdrag att utvärdera otekostverksamheten och utreda vilka
konsekvenser införandet av tre rätter kombinerat med 12-veckorsmeny har inneburit för
arbetsmiljö, ätandefrekvens och matsvinn.
Beredning
Kostverksamheten i kommunen bedrivs sedan i maj 2010 på entreprenad och det är ISS
Facility Service som är leverantör. Det har varit två olika upphandlingar och den
kostverksamhet som levereras utgår ifrån den kravställning som kommunen har gjort.
De krav som ställdes i upphandlingen var enhetliga menyer med tre rätter till lunch i skola
samt förstärka mellanmål på fritids och förskola. Att leverera tre rätter och förstärka
mellanmål innebar att verksamheten förändrades och att det gjordes en översyn av kapacitet
i kök och matsalar. Detta medförde att det gjordes ombyggnationer samt investeringar för
cirka 6 miljoner kronor under 2010 och 2011. Det var inköp av tex kylar och större ugnar.
Många åtgärder hade fått vänta i avvaktan på hur kostverksamheten skulle bedrivas i
kommunen. Sedan 2010 har både antal barn i förskolan och antal elever skolan ökat och ett
antal nya förskolor samt en ny skola har byggts. Det är ca 150 barn fler i förskolan och ca
1200 fler elever i skolan, vilket innebär att det levereras fler portioner och mer kost till
verksamheten.
Vid övergång till extern leverantör fanns 3 olika sorters kök; serveringskök dit all mat
levererades färdigt, mottagningskök där komponenterna tillagades och där
huvudkomponenten levererades från tillagningskök samt tillagningskök där allt producerades
både till egen enhet och annan enhet. Under tiden som ISS haft uppdraget har
verksamheten förändrats genom att huvudkomponent till lunch levererats till mottagningskök
för att värmas på plats. Denna förändring innebar ett ökat behov av kyl och frys samt en
ökad arbetsbelastning för personalen. Sedan hösten 2018 leveraras endast enstaka
kartonger med huvudkomponent till mottagningskök för uppvärmning mot slutet av lunchen
för att minska svinnet och belastningen på köken.
I samband med upphandling 2016 gjordes en förändring i menyn med en utökning från en 8veckors meny till en 12-veckors meny, i syfte att förenkla arbetet med en säsongsanpassad
meny. Det innebar en del nya rätter men också att samma rätt serverades en eller flera
gånger under aktuell 12-veckorsperiod. Denna förändring innebär att det är svårare att
lagerhålla i förråd, kyl och frys för att det är fler produkter, samt innebär en fördyrande
omständighet för ISS.
Tre olika rätter innebär en ökad valfrihet för eleverna jämfört med tidigare, samtidigt som det
också innebär att det vissa dagar framförallt då det är en särskilt populär första rätt, tillagas
mat som inte går åt. ISS har fått i uppdrag att mäta svinn från kantiner och tallrikar samt att
sammanställa dessa uppgifter.
Nuläge – förändringar inom partneringavtal
En förändring i menyerna behöver återigen göras, dels utifrån nya rekommendationer från
Livsmedelsverket om att minska köttmängd dvs rött kött och charkprodukter och istället
servera mer vegetarisk kost, ägg, fisk och fågel. I menyarbetet behöver också de fördyrande
Justerandes sign
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omständigheterna som en 12-veckorsmeny inneburit tas med i beaktande. Genom ett
gemensamt arbete med förändring av menyn, av ISS och kostenheten gemensamt inom
ramen för tecknat partneringavtal, skulle en ny meny med bibehållen ätandefrekvens och
mindre svinn kunna införas. En återgång till en 8-veckorsmeny med totalt färre olika rätter
innebär också att svårigheterna med lagerhållning upphör.
Ett arbete för en förändrad meny har påbörjats under våren och prövas nu. Den aktuella
menyn innebär 11.75 rätter per vecka jämfört med 15 rätter per vecka. Det innebär att det
kommer att serveras två rätter ca 3 dagar i veckan. Elevernas önskemål behöver fortsätta att
tas tillvara i arbetet för att bevara nöjdhet och kvalitet ur ett elevperspektiv.
För att komma vidare med att kunna utreda och lägga fram förslag till förändringar i
kostavtalet behövs en testperiod under hösten 2019. Detta på grund av att det har skett stora
förändringar i verksamheten sedan 2010. Syftet är att kunna utvärdera om svinn minskar,
god kvalitet och ätandefrekvens bibehålls, samt att en förbättrad arbetsmiljö för
kostpersonalen uppnås.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2019-09-10 §60 med följande förslag till beslut:
Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att tillsammans med ISS, inom
ramen för tecknat partneringavtal, utvärdera kostverksamheten och arbeta vidare för att nå
en effektiv måltidsorganisation med bibehållen god kvalitet minskat svinn och förutsättningar
för en god arbetsmiljö och återrapportera till barn- och ungdomsnämnden i januari 2020.
Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att under höstterminen 2019
genomföra en testperiod med förändrad meny.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att tillsammans med ISS, inom
ramen för tecknat partneringavtal, utvärdera kostverksamheten och arbeta vidare för att nå
en effektiv måltidsorganisation med bibehållen god kvalitet, minskat svinn och förutsättningar
för en god arbetsmiljö och återrapportera till barn- och ungdomsnämnden i januari 2020.
Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att under höstterminen 2019
genomföra en testperiod med förändrad meny.
Paragrafen är justerad
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§ 79 2019.253 BUN

Motion om olycksfallsförsäkring för barn och gymnasieelever 2019 - Leif
Hansson (S), Anton César (S)
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott AU § 111
2019.387 KS att besvara motion angående olycksfallsförsäkring av barn och elever på lov
och fritid. Motion om olycksfallsförsäkring har lämnats av Leif Hansson (S), Anton Cesar (S)
och Birgitta Larsson (S) den 29 maj 2019, § 108. Motionen beskriver att många kommuner
försäkrar barn och elever även på fritiden och föreslår att kommunfullmäktige fattar beslut om
att försäkra barn och elever på lov och fritid ska fattas.
Barn- och ungdomsnämnden har vid flera tillfällen behandlat frågan om olycksfallsförsäkring
för barn och elever på fritiden. Sakfrågan har hanterats bland annat i arbete med
flerårsstrategi 2016-2018. Barn- och ungdomsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den
26 januari, § 2 om flerårsstrategi för nämnden. I detta ärende beslutades även att flytta
beslutet om eventuell tilläggsförsäkring i form av olycksfallsförsäkring för barn/elever på
fritiden till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2016-10-10 och avslog
då ärendet med hänsyn till kommunens ekonomiska utmaningar.

Därefter har principfrågan om vilken nämnd som kan fatta beslut om olycksfallsförsäkring för
barn och elever på fritiden hanterats. Barn- och ungdomsnämnden har den 21 februari 2017,
§ 18, överlämnat fråga till kommunstyrelsen om vilken nämnd det är som kan fatta beslut om
olycksfallsförsäkring för barn och elever på fritiden till kommunstyrelsen. 2018-11-12 fattade
kommunstyrelsen beslut i principfrågan. Beslut om införande av olycksfallsförsäkring på
fritiden för barn och elever berör flera nämnder, därför kan endast kommunfullmäktige fatta
beslut i frågan.

Beredning
Alingsås kommun har olycksfallsförsäkring för alla barn och elever under verksamhetstid,
dvs under del tid den försäkrade deltar i en av kommunen ordinarie bedriven verksamhet i
barnomsorg och skola, samt resa till och från.
Motionärerna lyfter fram att många kommuner i Sverige idag har olycksfallsförsäkring för
barn och elever som även täcker lov och fritid. Motionärerna menar att en sådan försäkring
skulle innebära ett viktigt steg för ökad trygghet för många barnfamiljer och särskilt för
familjer i socioekonomiskt utsatta grupper. Vidare menar de att många föräldrar säkert är
omedvetna om att deras barn är oförsäkrade på sin fritid.
Många familjer i såväl Alingsås som i hela Sverige har privat tecknade olycksfallsförsäkring
för sina barn vilket, i de kommuner som har olycksfallsförsäkring som täcker även lov och
fritid, innebär att barnen är dubbelt försäkrade.
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Att försäkra barn och elever i barnomsorg och grundskola på fritiden skulle innebära en
kostnad på 285 000 kronor, enligt tidigare offert. Förvaltningen ser att det kan vara svårt att
prioritera kostnaden för barn och olycksfallsförsäkring för barn och elever på fritiden i relation
till de ekonomiska utmaningar som BUN står inför och behoven i den lagstadgade
verksamheten inom BUNs ansvarsområde. Förvaltningens bedömning är därmed att ett
beslut om att teckna olycksfallsförsäkring för barn och elever på fritiden behöver hanteras
tillsammans med ett beslut om satsning med särskilt riktade medel.
Arbetsutskottets har behandlat ärendet 2019-09-10 §61 med följande förslag till beslut: Barnoch ungdomsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget. Motionen anses
besvarad.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget. Motionen anses
besvarad.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
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§ 80 2019.211 BUN

Principer för skolval och placering - revidering och förtydligande
Ärendebeskrivning
2019-06-11 antog BUN uppdaterade principer för skolval och placering vid skolenhet. Utifrån
rättspraxis under sommaren 2019 behöver gällande principer för skolval revideras ytterligare
innan skolvalsprocessen påbörjas under hösten. För att kommunen ska följa grundläggande
krav på förutsägbarhet och rättssäkerhet behöver principer och urvalskriterier vara fastställda
innan ansökningsperioden påbörjas. Regelverket får inte heller justeras under pågående
process.

Beredning
Varje kommun behöver besluta om kriterier för att klargöra hur antagning sker när det finns
fler sökande än lediga platser dvs platsbrist på en skola. Om en skolenhet blir full ska
samtliga inkomna ansökningar behandlas likvärdigt utifrån urvalskriterierna. I första hand ska
elever alltid erbjudas placering på den skola som vårdnadshavarna önskar att eleven ska gå
i.
För att följa rättspraxis har följande förändringar gjorts i det antagna regelverket;
 Ytterligare förtydligande kring urvalskriteriet Barn/elever i behov av särskilt stöd. För
att en elev ska bli placerad med anledning av kriteriet i behov av särskilt stöd krävs
utredning av berörda rektorer (förskola/skola) och Barn- och elevhälsoteam. Underlag
måste peka på att skolgången inte kan fullgöras på ett likvärdigt sätt för eleven, på en
annan skolenhet. I behov av särskilt stöd innefattar exempelvis inte var kompisarna
går i skolan. Komplettering har gjorts för att belysa hur vårdnadshavare kan initiera
en sådan utredning, samt förtydligande att utredningen måste initieras innan
skolvalsansökningarna startar den 15 november.
 Rangordningen har förtydligats genom att ge varje urvalskriterium en egen
rangordning till skillnad från tidigare nivåer.
 Urvalskriteriet att kunna erbjuda nyanlända elever förtur har avskaffats då rättspraxis
menar att urvalskriteriet saknar saklig grund.
 Möjlighet att ansöka till 3 skolenheter införs. Enligt rättspraxis definieras inte antalet
val som en vårdnadshavare kan göra i Skollagen. Enligt Överklagandenämnden ska
kommunen därmed erbjuda fler val för vårdnadshavare.
 Lottning införs som ett urvalskriterium om det förekommer fall där avståndet i relativ
närhet inte går att särskilja mellan berörda elever (exakt lika långt till en alternativ
skolenhet nära hemmet).
 Urval- och placeringsreglerna innehåller nu mer information riktat till vårdnadshavare.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2019-09-10 med följande förslag till beslut: Barn- och
ungdomsnämnden beslutar att godkänna de uppdaterade urval- och placeringsreglerna för
skolval.
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Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att godkänna de uppdaterade urval- och
placeringsreglerna för skolval.
Paragrafen är justerad
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§ 81 2015.333 BUN

Arbetsförhållanden för rektorer och förskolechefer, rapport sep 2019
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden har tidigare lyft och belyst frågan om arbetsförhållande för
rektorer (fram till 1 juli 2019 förskolechefer och rektorer). Förvaltningen fick då i uppdrag att
ta fram underlag till hur uppdrag kunde regleras i omfång, gällande antal medarbetare, antal
verksamheter att ansvara för samt hur långa resor rektor behövde göra mellan sina
arbetsplatser. Förändringar i rektorernas uppdrag genomfördes och arbetsmiljön för rektorer
har förbättrats till viss del.

Förvaltningen fick därefter i uppdrag att arbeta vidare med att utveckla enheternas inre
organisation och fortsätta arbetet med att förbättra rektorernas arbetsmiljö och återkoppla till
barn- och ungdomsnämnden.

Beredning
Arbetet med att förbättra rektorernas arbetssituation och stärka styrning och ledning
medförde att förvaltningen omorganiserades 2016-01-01 och att verksamhetsansvar för
förskola och skola har renodlats.

Antalet rektorer har utökats med volymökning under 2016 1,3 åa, 2017 med 1,0 åa, 2018
med 0,9 åa och 2019 med 0,9 åa plus 0,4 från riktat statsbidrag likvärdig skola. Rektorsrollen
har renodlats och det är nu endast 2 st rektorer som ansvarar för både förskola och skola.
Biträdande rektor har införts som funktion för att möta upp skollagens krav utifrån att varje
skolenhet endast får ha en rektor. Förvaltningen anser att det skapar bättre förutsättningar
med att ha fler rektorer vid en större skola, men ser även att det finns svårigheter med
biträdande rektorsfunktion och ett annat alternativ är att göra två skolenheter av en skola. En
sådan förändring måste göras inför ett nytt läsår. Båda möjligheterna behöver finnas utifrån
skolornas storlek. Inför innevarande läsår, 2019-2020, har Noltorpskolan delats i två
skolenheter där respektive skolenhet leds av vardera en rektor. Arbetet på Noltorpskolan
kommer att följas och motsvarande uppdelning i två skolenheter kan bli aktuell att genomföra
på fler skolor. Den biträdande rektorsfunktionen finns idag på 5 st skolor och några av dem
är av den storlek att de skulle kunna delas i två skolenheter. I dagsläget finns det 11 rektorer
för förskola, 2 rektorer för förskola och skola, 14 rektorer för grundskola, 2 rektorer för
grundsärskola och 5 biträdande rektorer, totalt 32,6 åa. Genomsnittligt antal medarbetare är
ca 35 åa.

Rektorernas arbetsmiljö har förbättrats, sjukfrånvaron har minskat från 17,53% 2016 till
10,59% hösten 2017, 5,35 % våren 2018 och ytterligare till 1,17 våren 2019, vilket framförallt
beror på minskad långtidsfrånvaro. I arbetsmiljöenkät från hösten 2018 visar att rektorerna
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har en fortsatt hög arbetsbelastning även om den totala arbetssituationen har förbättrats.
NMI för rektorer för förskolan har förbättrats från 2,5 2017 till 4,0 2018. NMI för rektorer för
skolan har förbättrats från 1,8 2017 till 3,8 2018. Dock visar enkäten att arbetsbelastningen
fortfarande är hög och att möjligheten till återhämtning är låg. Värdet för arbetsbelastning är
3,0 för rektorer för förskolan och 2,7 för rektorer för skolan. Värdet för möjligheten till
återhämtning är 3 för rektorer för förskolan och 2,9 för rektorer för skolan.

Det är ett stort antal rektorer som är nya i sina roller och det är i dagsläget 12 st rektorer som
går rektorsutbildningen och därför har rektorsresursen utökats för att ge förutsättningar för att
genomföra rektorsutbildningen. Förvaltningen ser att denna förstärkning behöver vara kvar
då det kommer fortsätta att vara många nya rektorer som går rektorsutbildningen de
kommande åren. Det är svårt att rekrytera erfarna rektorer som redan har gått klart
rektorsutbildningen, samt att det kommer att vara ett fortsatt rekryteringebehov utifrån
kommande pensionsavgångar och normal personalomsättning. Inom det närmaste året är
det ytterligare 7 rektorer som behöver påbörja rektorsutbildningen.

Organisation och framtid
Förvaltningen arbetar med förskolans och skolans inre organisation i syfte att skapa en stabil
och effektiv organisation med möjlighet till ett hållbart medarbetar- och ledarskap. Det finns
ett behov av att införa nya roller och befattningar i både förskola och skola. Den inre
organisationen behöver formas utifrån respektive förskolas och skolas lokala behov och
förutsättningar men med utgångspunkt i uppdraget att renodla uppdrag och förbättra
arbetsmiljön för alla.

Utifrån nuvarande organisation, antal enheter, storlek på förskolor/skolor och geografisk
spridning är rektorsuppdragen olika. I centralorten ökar antalet barn och elever, samtidigt
som det förändras över tid när antalet barn och elever bryts ner i delområden och per enhet,
samtidigt som det är utanför centralorten som skolledarna ansvarar för flera enheter med
större geografiskt spridning. Det är därför inte möjligt att hitta en tydlig modell för hur
rektorsresursen ska utökas i takt med volymvariationer. Bedömningar behöver göras inför
varje verksamhetsår.

Det långsiktiga målet för nämnden är att fortsätta att förbättra rektorernas arbetsmiljö och att
minska antalet årsarbetare per rektor, att förtäta och minska antalet enheter. Ytterligare
förstärkning av rektorsresursen behövs för att samtliga rektorsuppdrag ska komma i nivå
med Alingsås kommuns målsättning 30 tillsvidareaställda medarbetare per chef.
Förvaltningens bedömning är att hållbara rektorsuppdrag är en av förutsättningarna för att
arbeta vidare med förskolans och skolans inre organisation och ett systematiskt arbete för
ökad kvalitet och måluppfyllelse samt en förbättrad arbetsmiljö för alla.
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Arbetsutskottet har behandlar ärendet 2019-09-10 §53 med följande förslag till beslut: Barnoch ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med att utveckla
enheternas inre organisation och fortsätta arbetet med att förbättra skolledarnas arbetsmiljö.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med att utveckla
enheternas inre organisation och fortsätta arbetet med att förbättra skolledarnas arbetsmiljö.
Paragrafen är justerad
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§ 82 2019.086 BUN

Arbetsmiljö- Risk- och konsekvensanalyser 2018-2019
Ärendebeskrivning
Arbetsmiljöverkets författningssamling anger att arbetsgivaren vid en större förändring skall
göra en risk- och konsekvensanalys för att på detta sätt belysa eventuella hälsorisker vid
förändringen. Analysen görs av arbetsgivare tillsammans med skyddsombud och består av
tre delar; undersökning, riskbedömning och åtgärd.
Beredning
Som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet lyfts risk- och konsekvensanalyser 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 till
förvaltningen.
Under perioden mars 2019 och augusti 2019 har totalt 2 risk- och konsekvensanalyser
inkommit. Dessa båda risk- och konsekvensanalyser berör skolans arbete med inre
organisation.
I båda 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.
Arbetsutskottet har behandlar ärendet 2019-09-10 §64 med följande förslag till beslut: Barnoch ungdomsnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Paragrafen är justerad
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§ 83 2019.310 BUN

Årlig grundläggande granskning 2019
Ärendebeskrivning
De förtroendevalda kommunrevisorerna genomför årligen en grundläggande granskning av
styrelser och nämnden. Syftet med den grundläggande granskningen är att översiktligt
bedöma om styrelser och nämnder har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning,
uppföljning och kontroll av verksamheten.

Inför kommunrevisionens årliga grundläggande granskning 2019 har kommunrevisorerna
ställt frågor till samtliga nämnder som ska besvaras.

Beredning
Barn- och ungdomsnämnden har behandlat frågorna.
Arbetsutskottets har behandlar ärendet 2019-09-10 §65 med följande förslag till beslut: Barnoch ungdomsnämnden uppdrar åt förvaltningen att överlämna svaren i den årliga
granskningen 2019 till kommunrevisionen.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden uppdrar åt förvaltningen att överlämna svaren i den årliga
granskningen 2019 till kommunrevisionen.
Expedieras till
Kommunrevisorerna
KPMG
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

23

Barn- och ungdomsnämnden
Protokoll
2019-09-24

§ 84 2018.571 BUN

Anmälningar om kränkande behandlingar läsåret 2018/2019
Ärendebeskrivning
Enligt skollagen 2010:800, 6 kap 10 §, ska varje enskilt fall av kränkande behandling av barn
eller elev anmälas av rektor respektive förskolechef till huvudmannen (Barn- och
ungdomsnämnden).

Beredning
Sex anmälningar har inkommit till förvaltningen där händelserna rör barn/elever sinsemellan.
Huvudmannen bedömer att kraven för en allsidig utredning uppnåtts och att rektor vidtagit de
åtgärder som krävts i alla fallen. Det är första gången en anmälan görs kring alla barn/elever.
LPN: 11-190603-1; 11-190603-2; 11-190603-3; 11-190603-4;
Händelser där sex elever i åk 5 utsatt varandra (fyra av de inblandade eleverna) för verbala
och psykiska kränkningar. Händelserna uppmärksammades av lärare. Rektor har upprättat
handlingsplan. Vårdnadshavare är informerade.
LPN: 10-190510
Händelse rörande psykisk kränkning av elev i åk 3. Händelsen uppmärksammades av
vårdnadshavare. Kurator får av rektor i uppdrag att genomföra en utredning avseende
mobbning.
LPN: 16-190611
Händeler rörande psykisk kränkning av elev i åk 3. Händelserna uppmärksammades av
lärare och kurator. Rektor har upprättat handlingsplan. Vårdnadshavare är informerade.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2019-09-10 §66 med följande förslag till beslut: Barnoch ungdomsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Paragrafen är justerad
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§ 85 2019.331 BUN

Anmälningar om kränkande behandlingar läsåret 2019/2020
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
Tretton anmälningar har inkommit till förvaltningen, samtliga ärenden rör händelser mellan
elever. Huvudmannen bedömer att kraven för en allsidig utredning uppnåtts och att
förskolechef/rektor vidtagit de åtgärder som krävts i samtliga fall. Det är första gången en
anmälan görs i samtliga händelser.

LPN: 1-190901, 1-190902, 1-1909033
Händelse mellan tre elever i åk 9 rörande fysisk kränkning. Händelsen uppmärksammades
av lärare. Vårdnadshavare är informerade.

LPN: 1- 190904
Anmälan rör händelse rörande psykiskt kränkning av elev i åk 8. Händelsen
uppmärksammades av vårdnadshavare. En handlingsplan har upprättats.

8-190902
Anmälan rör upprepade händelser rörande kränkande behandling och fysisk karaktär mot
elev i åk 3 av klasskamrat. Vårdandshavare uppmärksammade skolan. Åtgärder är
planerade.

8-190906
Anmälan rör händelser mellan två elever i åk 6. Anmälan rör fysiskt och psykisk kränkande
behandling. Vårdnadshavare är informerade. Åtgärder är planerade.

12-190607
Anmälan rör händelse mellan pedagog och elev i åk 1 rörande fysisk kränkning. Händelsen
har uppmärksammats av vårdnadshavare.
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LPN: 17- 190910
Anmälan rör händelse angående fysisk kränkning av elev i åk 8 av elev i samma årskurs.
Händelsen uppmärksammades av elever och skolpersonal. Händelsen är anmäld till sociala
myndigheter. Vårdnadshavare är informerade.

LPN: 17-190912, 17-190912
Anmälan rör händelse där två elever i åk8 psykiskt kränkt en elev i samma klass. Händelsen
uppmärksammades av undervisande lärare. Vårdnadshavare är informerade

LPN: 9- 1909111, 9- 1909112, 9- 1909113
Anmälningarna rör händelse rörande tre elever i åk 8 angående fysisk kränkning. Händelsen
uppmärksammades av eleverna samt pedagog. Vårdnadshavare är informerade.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Paragrafen är justerad
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§ 86 2019.001 BUN

Delegationsbeslut 2019- central administration
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Besluten ska redovisas till
Barn- och ungdomsnämnden. Redovisningen innebär inte att Barn- och ungdomsnämnden
får ompröva eller fastställa delegationsbeslut. Däremot står det nämnden fritt att återkalla
lämnad delegering. Listor och underlag på besluten finns diarieförda på barn- och
ungdomskontoret.

Central administration 2019, dnr 2019.001 BUN
Förvaltningschef, H. Balte
Beslut attestlista för sommaren 2019
Beslut om tf. förvaltningschef,
Period 190531, 190607, 190614, 190627-190628, 190703-190707, 190708-190714, 190715190728, 190805-190811, 190808-190809, 190816, 190905-190906

Administrativ chef, K. Jakobsson
Beslut om avstängning från plats i förskola, 5 st
Beslut om amorteringsplan, 4 st
Beslut om avstängning från plats i fritidshem, 10 st
Beslut om avstängning från plats i förskola o fritidshem, 2 st
Yttrande till skolinspektionen, 1 st
Planeringsstrateg, M. Persson
Beslut att medge skolskjuts (juni), 41 st
Beslut att ej medge skolskjuts (juni), 6 st
Beslut att medge skolskjuts (aug), 54 st
Beslut att ej medge skolskjuts (aug), 6 st
Verksamhetschef, R. Törnell
Yttrande till skolinspektionen/Barn- och elevombudet, 3 st
Beslut om amorteringsplan, 1 st

Verksamhetschef, S. Dahlin
Beslut om fullgörande av skolplikt på annat sätt, 4 st
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Rektorer/förskolechefer 2019, dnr 2019.002 BUN

Vid läsårets början ska varje rektor besluta om följande:
- Beslut om skolarbetets förläggning, Sf 3:4
- Beslut om undervisningstidens fördelning mellan åk, Sf 9:4, 10:3
- Beslut om undervisningstidens fördelning språkval, Sf 9:5
- Beslut om undervisningstidens fördelning elevens val, Sf 9:8

Dessa rektorer har rapporterat delegationsbeslut enligt ovan:
T. Björk, K. Berndtsson Brambo, M Nääs, J. Alette, K. Thörnqvist, A Jamei, K Bjurström, L
Hurtig, I Esbjörnsson Bjärmark, C Helsén, M. von Felizen, M Friberg, M. Warberg, M
Sandwall, L. Andersson, A-C Backmark.

Rektor, K Berndtsson Brambo, Östlyckeskolan
Beslut om skolpliktens förlängning/senare upphörande, SL 7:13, 5 st
2019-2388, 2019-2389, 2019-239, 2019-2391, 2019-2392
Mottagande i grundskola av barn från annan kommun, SL 10:27, 6 st
2019-2372, 2019-2371, 2019-2373, 2019-2374, 2019-2375, 2019-2375,

Rektor, M-B Eriksson, Ängabo område
Beslut om ställföreträdande rektor, SL 2:9
Period 190625- 190705
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Rektor, I. Karlson, Nolby område
Beslut om utökad tid i förskolan, SL 8:9, 2 st
Lpn: 2019.2292; 20192293

Rektor, C. Lundh, Hemsjö/Ödenäs område
Beslut om uppskjuten skolstart, SL 7:10
Lpn: 2019-2248
Beslut om ställföreträdande rektor, SL 2:9
Period: 190906-190909, 190910-190913

Rektor, L. Hurtig, Hemsjö/Ödenäs område
Beslut om ställföreträdande rektor, SL 2:9
Period: 190909-190911, 191113-191115

Rektor, A. Andersson-Thern, Nolhaga
Beslut för mottagande i grundsärskola

Rektor, U. Andersson, Sollebrunns förskola
Beslut om utökad tid i förskolan, SL 8:7, 2 st
Lpn: 2019-2411, 2019-2419
Beslut om utökad tid i förskolan, SL 8:5, 1 st
2019-2401
Beslut om ställföreträdande rektor, SL 2:9
Period 190904-190906
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Barn- och ungdomsnämnden
Protokoll
2019-09-24

Rektor, S. Prodér, Noltorps område
Beslut om utökad tid i förskolan, SL 8:5, 1 st
Lpn: 2019:2253, 2019-2341, 2019-2379, 2019-2380,
Beslut om ställföreträdande rektor, SL 2:9
Period 190805-190809

Rektor, U. Bengtsson, Nolby område
Beslut om utökad tid i förskolan, SL 8:9,1 st
Lpn: 2019.2302

Anställningsbeslut 2018, dnr 2019.003 BUN
Sammanlagt 139 stycken beslut fattade under perioden 190329- 190819.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Paragrafen är justerad
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Barn- och ungdomsnämnden
Protokoll
2019-09-24

§ 87

Meddeladen
Ärendebeskrivning
1. Synpunkt angående giftfri förskola samt genusperspektiv i förskolan
2. Uppföljning av skolinspektionens beslut om att lämna anmälan gällande
Noltorpsskolan till Alingsås kommun
3. Synpunkt samt svar angående elevs situation i Noltorpskolan
4. Protokollsutdrag KS §107, Uppföljning av nämndernas antagna flerårsstrategier
2019-2020
5. Synpunkt på arbetsmiljöutredning, avseende Västra bodarna skola
6. Anmälan från barn- och elevombudet om kränkande behandling vid Nolbyskolan
7. Uppföljning av beslut avseende Västra bodarna skola
8. Protokollsutdrag KUN § 85 – Funktionen ”En väg ut”
9. Anmälan till skolinspektionen om kränkande behandling vid Noltorpskolan
10. Uppföljning av skolinspektionens beslut om att lämna anmälan till Alingsås kommun
11. Synpunkt angående bygget vid Stadsskogenskolans förskola
12. Fråga angående minskade barngrupper i Alingsås förskolor
13. Synpunkt samt svar angående skolstart och skola 24
14. Protokollsutdrag, KS §119, Ramberedning, Förslag till ramar 2020-2022
15. Protokollsutdrag, KS § 121, Månadsuppföljning 2019 Kommunstyrelsen, Maj
16. Synpunkt, samt svar angående förskol- och fritidspersonal
17. Frågor om skolmåltiderna
18. Synpunkt samt svar gällande skolskjuts till och från hemspråksundervisning
19. Synpunkt angående Arena för lärande
20. Protokollsutdrag KF § 123, vårbokslut 2019 för Alingsås kommun
21. Synpunkt samt tjänsteanteckning gällande Linnéskolan
Paragrafen är justerad
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