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Förvaltningschefens information
Budgetuppföljningar 2019
Nuläge och målsättning rörande barngruppernas storlek i förskolan
Uppföljning av anmälningar om kränkande behandlingar läsåret 2018/2019
Sammanställning av anmälningsärenden till Skolinspektionen/BEO, läsåret
2018/2019
Uppföljning av Biblioteksplan 2019-2022 för Alingsås kommun
Personaltäthet för kommunala och fristående förskolor och fritidshem 2019
Val av ledamöter och ersättare till BUN/AU 2019-2022
Anmälningar om kränkande behandlingar läsåret 2019/2020
Delegationsbeslut 2019- central administration
Meddelanden
Uppdrag: Uppföljning av resultat från Lärarförbundets Ranking "Svergies
bästa skolkommun"
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§ 88

Förvaltningschefens information
Ärendebeskrivning
- Budgetberedning och styrmodell
- Lärarassistenter
- Lärarförbundets rankning av svenska skolkommuner, förvaltningen ges i uppdrag att följa
upp de resultat som rankingen visar på. Se §99 vid mötet.
- Beslut efter tillsyn från skolinspektionen
Paragrafen är justerad
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§ 89 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 september 2019 för det ekonomiska resultatet är beräknad till plus 1 550
tkr. Årsprognosen skiljer sig mot budget på grund av att verkställighet av minskade
barngrupper har påbörjats under året och därmed har det riktade kommunbidraget inte
nyttjats fullt ut under våren.

Prognosen skiljer sig mellan de olika verksamheterna och därmed bedömer förvaltningen att
det behövs fortsatt arbete med att anpassa organisationen, utifrån nuvarande ekonomiska
förutsättningar. Förskole- och skolenheterna har olika förutsättningar bland annat utifrån
antal barn- och elever i verksamheterna.

Utfall per september, + 27 005 tkr, löper enligt budget.
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 10 oktober 2019 med
följande förslag till beslut: Redovisningen godkänns.
Beslut
Redovisningen godkänns.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
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§ 90 2016.157 BUN

Nuläge och målsättning rörande barngruppernas storlek i förskolan
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden beslutade 2016-06-07 § 40 att ge förvaltningen i uppdrag att ta
fram förslag till en fastställd målsättning för barngruppernas storlek utifrån Skolverkets
allmänna råd för förskola. Arbete för att förändra förskolans organisation, med utgångspunkt i
Skolverkets Allmänna Råd för Förskola, mot riktmärke om barngruppernas storlek pågår.
Ärendet har återrapporterats till Barn- och ungdomsnämnden den 2017-10-24 och 2018-1218 som då gett förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med former för att organisera för
mindre barngrupper.
I flerårsstrategi 2019-2021 åtar sig Barn- och ungdomsnämnden uppdrag från
kommunfullmäktige att, med stöd av riktat kommunbidrag, forma mindre barngrupper i
riktning mot skolverkets rekommendationer för barngruppernas storlek med fokus på de
yngsta barnen. Förvaltningen arbetar vidare med uppdraget att skapa mindre barngrupper
utifrån ovan målsättning för barngruppernas storlek och förutsättningar, vilket återrapporteras
nu i oktober 2019.
Beredning
Förvaltningen arbetar med att utveckla förskolans organisation med de förutsättningar som
finns i beslutad Flerårsstrategi 2019-2021. Arbetet utgår ifrån barnens behov, verksamhetens
bästa och lokala förutsättningar. För att nå barngrupper av mindre storlek behöver barnen
delas in i fler olika grupper på respektive förskola. Skolverkets riktmärke är vägledande
liksom hänsyn till barnens ålder, utveckling och behov. Antalet grupper varierar mellan olika
förskolor men med ett riktvärde att två avdelningar ersätts av tre grupper. Två traditionella
avdelningar ersätts då av tre-enheter om 36-45 barn, där ett arbetslag om 6-7 pedagoger har
ett gemensamt ansvar samt ett uppdrag att dela upp hur de följer barnen i mindre grupper
under huvuddelen av dagen.
Flertalet förskolor har en ny organisation, på hela eller delar av förskolan, från höstterminens
start. Resterande förskolor kommer genomföra motsvarande förändring under året. 10
förskolor har beviljats statsbidrag för minskade barngrupper om totalt ca 6 miljoner för
innevarande verksamhetsår. Statsbidraget är ett stimulansbidrag som kan användas till
personalförstärkning samt till investeringar för att utveckla förskolans lärmiljöer. Det innebär
olika förutsättningar för förskolorna i arbetet med att minska barngrupperna. Barn- och
ungdomsnämnden har riktat kommunbidrag under 2019, motsvarande en förstärkning om ca
0,2 åa per treenhet till samtliga förskolor.
Utgångspunkt i arbetet är tillsammans med skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek
och barn- och ungdomsnämndens uppdrag att minska barngrupperna också aktuella
förtydliganden i förskolans reviderade läroplan, Lpfö18, som började gälla från och med 1 juli
2019. I läroplanen förtydligas förskolans roll som det första steget i barnens utbildning,
innehåll tydliggörs för att öka kvalitén i undervisningen i förskolan och därmed förskolans
kvalitet och måluppfyllelse. I läroplanen förtydligas personalens olika roller, förskollärarens
särskilda ansvar stärks vilket ställer ytterligare krav i arbetet med utveckling av förskolans
organisation.
Långsiktig målsättning
För vidare utveckling krävs långsiktigt arbete med fokus på verksamhetsutveckling, lokaler
och personalfrågor. Verksamheten behöver utvecklas utifrån respektive förskolas
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8

Barn- och ungdomsnämnden
Protokoll
2019-10-22

förutsättningar. De förskolor som har fyra avdelningar eller fler har bäst förutsättningar att
förändra inre organisation och samverka för en god verksamhet hela dagen. På sikt behöver
små förskolor fasas ut och ersättas av större förskolor.
Att arbeta med mindre barngrupper innebär att varje förskollärare och barnskötare i förskolan
behöver ha kompetens och vara trygga i att arbeta självständigt med respektive barngrupp.
När pedagoger har huvudansvar för ett mindre antal barn var skapas en ökad möjlighet att
utgå mer från varje barns intresse, nyfikenhet och behov. Det innebär därmed möjlighet till
en än mer utforskade verksamhet där barnen ges ett större inflytande, vilket är en viktig del i
förskolans kvalitetsarbete. Förvaltningen bedriver pedagogiskt utvecklingsarbete i syfte att
stärka samtliga pedagoger. Ett arbete med respektive yrkeskategoriers olika uppdrag har
inletts som en del i att implementera LpFö18, samt för vidare organisering och
personalplanering. Förändringsarbetet behöver fortsätta så att rektorer och pedagoger
tillsammans når förståelse för de strukturella och pedagogiska förändringar som behöver
göras. Ett stöd i processen är pågående arbete i Branschråd Förskola som drivs inom GR:s
utbildningsavdelning. Ett av branschrådets uppdrag är att ta fram förslag till kompetterande
befattningar inom förskolan ex förskoleassistent och förskollärare med särskilt ansvar.
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 10 oktober 2019 §69
med följande förslag till beslut:
Barn- och ungdomsnämnden tar del av uppföljningen och lägger den till handlingarna.
Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med att skapa
mindre barngrupper utifrån aktuellt uppdrag för barngruppernas storlek och förutsättningar.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av uppföljningen och lägger den till handlingarna.
Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med att skapa
mindre barngrupper utifrån aktuellt uppdrag för barngruppernas storlek och förutsättningar.
Paragrafen är justerad
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§ 91 2019.337 BUN

Uppföljning av anmälningar om kränkande behandlingar läsåret
2018/2019
Ärendebeskrivning
Diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2012:800) reglerar förskolans och skolans
skyldigheter både vad gäller förebyggande arbete och vidtagande av åtgärder när en
diskriminering eller kränkning ägt rum. Enligt skollagen 6 kap 10 § är all personal inom
skolan skyldig att anmäla om ett barn eller elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande
behandling till rektorn. En rektor som i sin tur får kännedom om att ett barn eller en elev
anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig
att anmäla detta till huvudmannen.
Barn- och ungdomsnämnden har beslutat att årligen följa upp hur många anmälningar som
har inkommit till huvudmannen varje läsår, som en del i det systematiska kvalitetsarbetet.
Beredning
Under läsåret 2018/2019 har 75 anmälningar om kränkande behandling inkommit till
förvaltningen. Antalet anmälningar som inkommer till förvaltningen har succesivt ökat,
föregående läsår inkom 48 anmälningar och läsåret 2016/2017 inkom 28 anmälningar. Den
största andelen (56%) av anmälningar som inkommit rör anmälningar för elever i åk 4-6, 24
procent av anmälningar rör elever i förskoleklass till och med årskurs 3, elva respektive nio
procent rör elever i högstadiet respektive förskola. Anmälan om kränkande behandling gäller
den elev som utsätts för kränkande behandling, flera anmälningar kan gälla samma elev. 33
av anmälningar gäller flickor och 42 gäller pojkar. I tabellen nedan redovisas antalet
kränkningar per typ av kränkningar och utbildningsstadie.
Typ av
Verbal & Verbal &
Fysisk Psykisk Verbal
IU
Totalt
kränkning
psykisk fysisk
Förskola

1

6

7

F-Åk 3

5

6

3

2

ÅK 4-6

4

16

12

5

ÅK 7-9

2

1

5

Totalt

12

29

20

4

2

18

1

42
8

7

4

3

75

Förvaltningen konstaterar att psykiska och verbala kränkningar är de vanligaste
kränkningsgrunderna. Resultatet indikerar att de flesta verksamheterna ytterligare behöver
arbeta med värdegrund och elevernas språkbruk.
I fråga om vem som kränker är det i 27 anmälningar en annan elev/annat barn som utfört
kränkningen. I 22 anmälningar är flera barn/elever som utfört kränkningen/arna. I fyra
anmälningar saknas uppgift om vem som utfört kränkningen och i 15 fall är det lärare eller
annan pedagog som utpekas som den kränkande. Mer utförlig statistik redovisas i bilaga.
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Rutinen för att anmäla, utreda och vidta åtgärder när det gäller kränkande behandling,
diskriminering och trakasserier följs i allt större utsträckning. Det är synligt genom att antalet
anmälningar ökar, inom framförallt grundskolan. Det ska ses som något positivt då det är en
effekt av att barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter följer skollagens
bestämmelser och tar barns och elevers signaler och upplevelser om att kränkande
behandling kan ha skett på allvar. Förvaltningen ser behov av att på skolenhetsnivå utveckla
både det förebyggande och det åtgärdande arbetet mot kränkande behandling. Ytterligare
arbete för att främja barn- och elevers trygghet och studiero krävs i förvaltningens samtliga
verksamheter. Som ett stöd för enheternas systematiska arbete med trygghet och studiero
behövs en förvaltningsövergripande struktur som stöd till enheternas arbete med att
systematiskt kartlägga, analysera och följa upp barn- och elevers trygghet och studiero, på
såväl individ, grupp och skolenhetsnivå.
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 10 oktober 2019 §70
med följande förslag till beslut:
Barn- och ungdomsnämnden tar del av uppföljningen och lägger den till handlingarna.
Barn- och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att ta fram en
struktur för att systematiskt kartlägga, analysera och följa upp barn- och elevers trygghet och
studiero, på såväl individ, grupp och skolenhetsnivå. Uppdraget ska redovisas till barn- och
ungdomsnämnden under våren 2020.
Förslag till beslut på sammanträdet
Anton César (S), Annika Olofsson (S), Laila Freiholtz (S), Luzaan Eisa (S) och Jenny
Helgesson (S) föreslår ett tillägg i beslut om uppdrag till förvaltningen som föreslås ges
följande formulering:
Barn- och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att ta fram en
struktur för att systematiskt kartlägga, analysera och följa upp barn- och elevers trygghet och
studiero, på såväl individ, grupp och skolenhetsnivå. Särskilt fokus ska läggas på att
motverka upprepad kränkande behandling (mobbing). Uppdraget ska redovisas till barn- och
ungdomsnämnden under våren 2020.
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot förslag från Anton César (S), Annika
Olofsson (S), Laila Freiholtz (S), Luzaan Eisa (S) och Jenny Helgesson (S) och finner att
förslag från Anton César (S) m.fl. bifalls.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av uppföljningen och lägger den till handlingarna.
Barn- och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att ta fram en
struktur för att systematiskt kartlägga, analysera och följa upp barn- och elevers trygghet och
studiero, på såväl individ, grupp och skolenhetsnivå. Särskilt fokus ska läggas på att
motverka upprepad kränkande behandling (mobbing). Uppdraget ska redovisas till barn- och
ungdomsnämnden under våren 2020.
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Expedieras till
Rektorer
Paragrafen är justerad
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§ 92 2019.338 BUN

Sammanställning av anmälningsärenden till Skolinspektionen/BEO,
läsåret 2018/2019
Ärendebeskrivning
Som en del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbetet görs årligen en sammanställning
av antalet ärenden till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet. Skolinspektionen är
tillsynsmyndighet för barn- och ungdomsnämndens verksamheter. Alla, till exempel föräldrar
och elever, kan lämna uppgifter om missförhållanden till Skolinspektionen. Det kan handla
om kränkningar eller om uteblivet stöd till en elev, men också om andra problem.
Skolinspektionen utreder frågorna och fattar ett beslut om vad förskolan och skolan behöver
göra. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen. BEO är
utsedd av regeringen och tar ställning till anmälningar om kränkningar i förskola och skola.
BEO kan för barns och elevs räkning kräva skadestånd från huvudmannen.

Beredning
Under läsåret har 12 ärenden inkommit från skolinspektionen. Anmälningarna gäller rätt till
utbildning/rätt till särskilt stöd (6), skolans skyldighet att motverka och utreda kränkande
behandling (4) samt elevers arbetsmiljö och trygghet/tillsyn och säkerhet (6). En anmälan
kan innehålla flera anmälningsgrunder. Anmälningar rör sex flickor och sex pojkar.
Ärenden läsåret 28/19 per skola
Skola
Pågående
Avslutade
Noltorpskolan
2
2
Stora Mellby skola
1
1
Sollebrunn skola
1
1
Nolby skola
1
Stadsskogen
2
Långared skola
1
Ängabo
1
Tidigare år har antalet anmälningar redovisats med antalet pågående respektive avslutade
ärenden. Tabellen nedan visar en jämförelse med antalet ärenden.
Jämförelse över tid (motsvarande tidpunkt)
Läsår
16/17 17/18 18/19
Pågående 9
11
5
Avslutade 5
16
10

Förelägganden
Sedan sammanställning och analys gjordes till barn- och ungdomsnämnden rörande läsåret
Justerandes sign
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2017/2018 har skolinspektionen fattat beslut om förelägganden i sju ärenden, varav två är
ärenden från läsåret 2018/2019 och övriga från föregående år. För läsåret 17/18 fick
Alingsås fem förelägganden.
I fem av ärendena förelägger skolinspektionen Alingsås kommun att vidta åtgärder så att
skollagens krav att motverka kränkande behandling uppfylls. Det handlar dels om att
skyndsamt utreda och även vidta åtgärder för att förhindra framtida kränkningar och dels om
att säkerställa att anmälan om kränkande behandling görs till rektor och huvudman.
Föreläggandena berör Västra Bodarna skola, Långareds skola, Ingaredsskolan,
Ängaboskolan samt Noltorpskolan. Vidare har huvudmannen fått föreläggande att vid
Sollebrunns skola vidta åtgärder så att elevens rätt till särskilt stöd tillgodoses. I detta ingår
att rektor ska i tillräcklig omfattning utreda elevens behov av särskilt stöd (3 kap. 8 §
skollagen (2010:800)), samt att rektor ska utifrån utredningen upprätta ett nytt
åtgärdsprogram som uppfyller skollagens krav (3 kap. 9 § skollagen). I ett ärende rörande
Noltorpsskolan ges huvudmannen ett föreläggande för att åtgärda brister både vad gäller
brister i hantering av ärenden rörande kränkande behandling och brister kring hantering av
elevs behov av särskilt stöd.

Analys och fortsatt arbete
Barn- och ungdomsförvaltningen ser behov av att utveckla arbetet med trygghet och studiero
vid förskolor och skolor. Arbetet handlar om att se över processer för det förebyggande och
främjande arbetet för att stärka barn och elevers arbetsmiljö och minska kränkningar. Ett
aktivt arbete med barns och elever trivsel, trygghet och studiero på respektive skolenhet är
en central del i arbetet. Uppföljning och analys av elevers frånvaro är en annan del som
förvaltningen avser att utveckla framåt. Vidare identifierar förvaltningen behov av ytterligare
kompetensutveckling för rektorer och andra nyckelfunktioner i processen kring att anmäla
och utreda fall av kränkande behandling. Som ett resultat av skolinspektionens anmälningar
rörande trygghet/tillsyn arbetar förvaltningen med att tydliggöra det ansvar som förskola,
skola och fritidshem har för barns och elevers trygghet och säkerhet. Vidare identifierar
förvaltningen behovet av fortsatt stöd till rektorer i de arbetsprocesser och rutiner som gäller
för arbetet med särskilt stöd.
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 10 oktober 2019 §71
med följande förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden tar del av uppföljningen och
lägger den till handlingarna
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av uppföljningen och lägger den till handlingarna
Paragrafen är justerad
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§ 93 2019.345 BUN

Uppföljning av Biblioteksplan 2019-2022 för Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 27 februari 2019 § 34 ”Biblioteksplan 2019-2022 för Alingsås
kommun”. Biblioteksplanen presenterar biblioteksverksamheten i Alingsås kommun och är
ett strategiskt dokument som anger riktningen för de fokusområden som biblioteken ska att
arbeta med under fyraårsperioden 2019-2022. Uppföljning av biblioteksplanen sker
kontinuerligt och ska följas upp i de biblioteksansvariga nämnderna kultur- och
utbildningsnämnden och barn- och ungdomsnämnden i oktober varje år.
Beredning
Enligt biblioteksplanen ska biblioteken i Alingsås arbete med följande fokusområden:
 Tillgänglighet
 Brett utbud samt fokus på barn och unga
 Stöd i ett livslångt lärande
 Rätten till ett språk
 Skolbiblioteken - en pedagogisk resurs
Biblioteksplanen anger också att ett biblioteksråd ska finnas vilket ska styra och utveckla
samordningen av biblioteksverksamheten i kommunen. Biblioteksrådet består av
representanter från kultur- och utbildningsförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen.
Under årets första nio månader har tre biblioteksråd ägt rum.
Uppföljning av biblioteksplanens fokusområden sker i separat skrivelse daterad den 7
oktober.
Beslut
Uppföljning av biblioteksplanen godkänns.
Expedieras till
Kultur- och utbildningsnämnden
Paragrafen är justerad
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§ 94 2019.121 BUN

Personaltäthet för kommunala och fristående förskolor och fritidshem
2019
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsförvaltningen mäter personaltäthet i kommunal och fristående förskoleoch fritidshemsverksamhet. Från 2019 sker mätningen två gånger per år. Mättillfällena är
april och september månad. Mätningen avser barn inskrivna i verksamheten per den 15:e.

Beredning
Rapporten som delges nämnden innehåller olika mått för personaltäthet i förskola och
fritidshem på kommunnivå, för både kommunal- och fristående verksamhet.
Personaltätheten bygger på grundbemanning. Grundbemanning speglas av årsarbetare i
barngruppen.

Nytt i och med denna rapport är att fritidsscheman nu hämtas från skola24, där alla
vårdnadshavare nu har lagt sina uppdaterade fritidsscheman.

Inför nästa mätning, i april 2020, föreslås att Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i
uppdrag att se över vilka naturliga utvecklingsområden som finns gällande modellen för
personaltäthet. En av fördelarna med en ny modell skulle kunna vara att belysa den faktiska
närvaron per barn i både förskola och fritidshem för de kommunala verksamheterna. I
nuvarande modell rapporteras endast planerad schematid.
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 10 oktober 2019 §72
med följande förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden lägger informationen till
handlingarna och ger förvaltningen i uppdrag att se över en ny modell för personaltäthet inför
2020.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden lägger informationen till handlingarna och ger förvaltningen i
uppdrag att se över en ny modell för personaltäthet inför 2020.
Paragrafen är justerad
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§ 95 2018.601 BUN

Val av ledamöter och ersättare till BUN/AU 2019-2022
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden måste utse ett arbetsutskott bestående av fem ledamöter och
fem personliga ersättare inklusive ordförande och vice ordförande för tiden fram till och med
den 31 december 2022. Noomi Hellgren (KD) lämnar sitt uppdrag i Barn- och
ungdomsnämnden. Då Hellgren var personlig ersättare för Kent Perciwall (KD) i
arbetsutskottet måste ny ersättare utses.

Beredning
Anders Svan (KD) förslås som personlig ersättare för Kent Perciwall (KD) i Barn- och
ungdomsnämndens arbetsutskott för tiden fram till och med den 31 december 2022
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 10 oktober 2019 §73
med följande förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden beslutar att Anders Svan (KD)
blir personlig ersättare för Kent Perciwall (KD) i Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
för tiden fram till och med den 31 december 2022.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att Anders Svan (KD) blir personlig ersättare för Kent
Perciwall (KD) i Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott för tiden fram till och med den
31 december 2022.
Paragrafen är justerad
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§ 96 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
Tre anmälningar har inkommit till förvaltningen, samtliga ärenden rör händelser mellan
elever. Huvudmannen bedömer att kraven för en allsidig utredning uppnåtts och att rektor
vidtagit de åtgärder som krävts i samtliga fall. Det är första gången en anmälan görs i
samtliga händelser.
LNR: 16-190912
Anmälan rörande upprepade händelser av psykisk kränkande behandling av elev i åk 4.
Vårdandshavare har uppmärksammat problematiken. En handlingsplan är upprättad. Det är
andra gången an anmälan görs.
LPN: 8-1909241
Anmälan rör händelse rörande fysisk kränkande behandling av i elev i åk 4. Kurator
uppmärksammade händelsen. Vårdnadshavare är informerade. Det är första gången en
anmälan görs.
LPN: 8-1909242
Anmälan rör händelse rörande fysisk kränkande behandling av i elev i åk 4. Kurator
uppmärksammade händelsen. Vårdnadshavare är informerade. Det är första gången en
anmälan görs.
LPN: 8-190911
Anmälan rör händelse rörande fysisk kränkande behandling av i elev i åk 6. Kurator
uppmärksammade händelsen. Vårdnadshavare är informerade. Andra gången en anmälan
görs.
LPN: 8-190925
Anmälan rör händelse rörande verbal kränkande behandling av i elev i åk 2. Kurator
uppmärksammade händelsen. Första gången en anmälan görs.
LPN: 8-1909251
Anmälan rör händelse rörande verbal kränkande behandling av i elev i åk 2. Lärare
uppmärksammade händelsen. Vårdnadshavare är informerade. Första gången en anmälan
görs.
LPN: 8-1909252
Anmälan rör händelse rörande verbal kränkande behandling av i elev i åk 2. Lärare
Justerandes sign
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uppmärksammade händelsen. Vårdnadshavare är informerade. Första gången en anmälan
görs.
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 10 oktober 2019 §74
med följande förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden lägger informationen till
handlingarna.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Paragrafen är justerad
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§ 97 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 om fullföljande av skolplikt på annat sätt (nekande) 3 st
Beslut om fullföljande av skolplikt på annat sätt 2 st
Beslut om beslutsattestanter, 15 st
Administrativ chef, K. Jakobsson
Beslut om avstängning från plats i förskola, 1 st
Beslut om amorteringsplan, 2 st
Beslut om avstängning från plats i förskola o fritidshem, 3 st
Planeringsstrateg, M. Persson
Beslut att medge skolskjuts (sep), 21 st
Beslut att ej medge skolskjuts (sep), 2 st
Verksamhetschef, R. Törnell
Beslut om beslutsattestanter, 7 st

Rektorer/förskolechefer 2019, dnr 2019.002 BUN
Rektor, K Berndtsson Brambo, Östlyckeskolan
Beslut om ställföreträdande rektor, SL 2:9
Period: 190927-191002 -19; 191016-191023
Rektor, M Varberg, Västra bodarna område
Beslut om ställföreträdande rektor, SL 2:9
Period: 191009-191010, 191010-191010
Rektor, L. Hurtig, Hemsjö/Ödenäs område
Justerandes sign
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Beslut om plats i fritidshem, SL 14:5
Lpn: 2019.2438
Beslut om plats i fritidshem, SL 14:5
Lpn: 2019.2439
Rektor, U. Bengtsson, Nolby område
Beslut om utökad tid i förskolan, SL 8:7,1 st
Lpn: 2019.2429,
Beslut om utökad tid i förskolan, SL 8:5,1 st
Lpn: 2019.2440
Rektor, U. Andersson, Sollebrunns förskola
Beslut om ställföreträdande rektor, SL 2:9
Period 191004-191013
Rektor, A. Jamei, Kullingsbergsskolan
Beslut om plats i fritidshem, SL 14:6,1 st
Lpn: 2019.2434
Anställningsbeslut 2018, dnr 2019.003 BUN
Sammanlagt 42 stycken beslut fattade under perioden 190529- 190919
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Paragrafen är justerad
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§ 98

Meddelanden
Ärendebeskrivning
1. Synpunkt på skolmaten i högstadieskolan
2. Synpunkt på mellanmålet i förskolan
3. Synpunkter samt svar på maten i Hemsjö förskola
4. Protokollsutdrag KUN, Motion om olycksfallsförsäkring för barn och gymnasieelever
2019 – Leif Hansson (S) och Anton César (S)
5. Beslut att överlämna anmälan mot Sollebrunn skola till Alingsås kommun
6. Synpunkter samt svar på skolmaten i Nolhagaskolan
7. Fråga angående eventuell utbyggnad av skola och förskola i Ingared
8. Beslut efter tillsyn i Stora Mellby skola och Nolbyskolan
Paragrafen är justerad
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§ 99

Uppdrag: Uppföljning av resultat från Lärarförbundets Ranking "Svergies
bästa skolkommun"
Ärendebeskrivning
Kent Perciwall (KD) och Anton César (S) lämnar vid dagens sammanträde följande förslag till
barn- och ungdomsnämnden för beslut:
Ordförande Kent Perciwall (KD) och vice ordförande Anton César (S) yrkar att förvaltningen
analyserar resultat från Lärarförbundets skolranking "Sveriges bästa skolkommun" och
återkommer vid nämndens sammanträde i februari med åtgärder på de brister som visas i
resultat på skolrankingen.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att ge barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att
analysera resultat från Lärarförbundets skolranking "Sveriges bästa skolkommun" och
återkomma vid nämndens sammanträde i februari med åtgärder på de brister som visas i
resultat på skolrankingen.
Paragrafen är justerad
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