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Budgetuppföljningar 2020
Ärendebeskrivning
Enligt Alingsås kommuns styrmodells anvisningar ska löpande uppföljning av nämndens
ekonomi göras månadsvis. Vid befarade avvikelser jämfört med budget ska
handlingsprogram för en budgetbalans beslutas och rapportering ske till nämnd och
kommunstyrelse.
Beredning
Årsprognosen per februari 2020 för det ekonomiska resultatet är beräknad som budgeterat
resultat, det vill säga ett nollresultat. Lokalhyra för Noltorpskolans paviljonger blir lägre mot
planerat medan kostnader för köp av tjänst ökar på grund av fler barn och elever i fristående
verksamhet. Inom personalkostnader finns det skillnader mellan förskola och skola men totalt
blir det noll. Förvaltningen bedömer att det behövs 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.
Övergripande är det framförallt F-6 skolor som behöver anpassa organisationen utifrån
ekonomiska förutsättningar.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut i Barn- och ungdomsnämnden:
Barn- och ungdomsnämnden godkänner budgetuppföljning per februari 2020.

Utdragsbestyrkande
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Barn- och ungdomsnämnden
Månadsuppföljning ekonomi
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter

Budget
2020

Prognos
helår

Avvikelse
Utfall
prognos/budget månad
2020
februari
2020

Utfall
månad
februari
2019

Differens
2020/2019

113 584

113 584

0

18 906

11 655

7 251

Personalkostnader

-563 740

-563 740

0

-101 030

-96 089

-4 941

Lokalhyror

-128 781

-127 481

1 300

-21 991

-18 499

-3 492

Köp av tjänster

-261 011

-262 311

-1 300

-42 603

-36 069

-6 534

-18 944

-18 944

0

-1 914

-2 062

148

Verksamhetens
kostnader

-972 476

-972 476

0

-167 538

-152 719

-14 819

Verksamhetens
nettokostnader

-858 892

-858 892

0

-148 632

-141 064

-7 568

858 892

858 892

0

143 150

137 109

6 041

0

0

0

-5 482

-3 955

-1 527

Övriga kostnader

Kommunbidrag
Årets resultat

Inledande sammanfattning
Årsprognosen per februari 2020 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. Övergripande är det
framförallt F-6 skolor som behöver anpassa organisationen utifrån ekonomiska förutsättningar.
Utfall för perioden
Samtliga intäkter och kostnader följer plan utifrån förändringar enligt lagd prognos. Det kan komma
att bli förändringar till mars månad då det pågår justeringar mellan konton och verksamheter.
Jämförelse mellan åren
Totalt är det inga stora avvikelser mellan åren (1 527 tkr). Intäkter är betydligt högre år 2020, vilket
har att göra med hur tidigt i månaden som utfallet har lästs ut år 2019. Köp av tjänster fortsätter att
öka på grund av fler barn och elever i fristående verksamheter.
Prognos
Lokalhyra för Noltorpskolans paviljonger blir lägre mot planerat. Kostnader för köp av tjänst ökar på
grund av fler barn och elever i fristående verksamhet. Inom personalkostnader finns det skillnader
mellan förskola och skola men totalt blir det noll.
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Kommentarer per huvudverksamhet
Politisk +/-0 tkr
Ingen förväntad avvikelse.
Förskola – 1 000 tkr
Minskade personalkostnader för kommunens verksamhet medan högre kostnader för fristående
verksamhet gör att kostnaderna ökar totalt för förskola.
Pedagogisk omsorg + 1 000 tkr
Lägre kostnader på grund av färre barn än planerat för fristående verksamhet gör att kostnaderna
minskar för pedagogisk omsorg.
Förskoleklass +/-0 tkr
Ingen förväntad avvikelse.
Grundskola +/-0 tkr
På grund av fler elever ökar personalkostnader och kostnader för fristående verksamhet. Lokalhyra
för Noltorpskolans paviljonger blir lägre än planerat.
Grundsärskola +/-0 tkr
Ingen förväntad avvikelse.
Fritidshem +/-0 tkr
Ingen förväntad avvikelse.
Kost- och lokalvård +/-0 tkr
Ingen förväntad avvikelse.
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Kostnader och intäkter per huvudverksamhet, tkr
Belopp i tkr

Budget 2020

Prognos 2020

Avvikelse

-1 100

-1 100

0

-325 170

-326 170

-1 000

-4 247

-3 247

1 000

-29 374

-29 374

0

-505 192

-505 192

0

Grundsärskola

-26 847

-26 847

0

Fritidshem

-79 784

-79 784

0

-762

-762

0

-972 476

-972 476

0

0

0

0

38 597

38 597

0

Kostnader
Politisk verksamhet
Förskola
Pedagogisk omsorg
Förskoleklass
Grundskola

Kost och lokalvård
Summa
Intäkter
Politisk verksamhet
Förskola

735

735

0

1 308

1 308

0

52 731

52 731

0

844

844

0

18 607

18 607

0

762

762

0

Kommunbidrag

858 892

858 892

Summa

972 476

972 476

0

0

0

0

Pedagogisk omsorg
Förskoleklass
Grundskola
Grundsärskola
Fritidshem
Kost och lokalvård

Netto

Prognos antal barn och elever
Antalet barn i förskolan är 9 fler än planerat antal. Ökningen är i fristående verksamhet. Motsvarande
minskning finns i pedagogisk omsorg.
Grundskolans elever är fler än planerat. Ökningen är under vårterminen och både i kommunal och
fristående verksamhet. Det är högre inflyttning i framförallt Ingared och Stadsskogen än tidigare
prognoser.
Antalet barn i fritidshem blir inte lika många som planerat i både kommunal och fristående
verksamhet.
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Planeringsunderlag – barn och
elever
budget

prognos

2020

2020

2020

2 265

2 274

9

Pedagogisk omsorg

56

47

-9

Förskoleklass

501

501

0

4 674

4 694

+20

49

49

0

2 181

2 176

-5

Förskola

Grundskola åk 1-9

Grundsärskola

Fritidshem

avvikelse
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-03-02
Kristina Jakobsson
0322-616348
2020.040 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Budgetuppföljningar 2020
Ärendebeskrivning
Enligt Alingsås kommuns styrmodells anvisningar ska löpande uppföljning av nämndens
ekonomi göras månadsvis. Vid befarade avvikelser jämfört med budget ska
handlingsprogram för en budgetbalans beslutas och rapportering ske till nämnd och
kommunstyrelse.
Förvaltningens yttrande
Årsprognosen per februari 2020 för det ekonomiska resultatet är beräknad som budgeterat
resultat, det vill säga ett nollresultat. Lokalhyra för Noltorpskolans paviljonger blir lägre mot
planerat medan kostnader för köp av tjänst ökar på grund av fler barn och elever i fristående
verksamhet. Inom personalkostnader finns det skillnader mellan förskola och skola men totalt
blir det noll. Förvaltningen bedömer att det behövs 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.
Övergripande är det framförallt F-6 skolor som behöver anpassa organisationen utifrån
ekonomiska förutsättningar.
Ekonomisk bedömning
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner budgetuppföljning per februari 2020.

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

Helena Balte
Förvaltningschef
tjänsteskrivelse, 2020-03-02

Kristina Jakobsson
Administrativ chefHelena Balte, Godkännare
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§ 19 2020.039 BUN

Kostnadsjämförelser grundskola
Ärendebeskrivning
I ärende 2017.572 BUN Jämförelse strukturmodell tog förvaltningen fram en strukturmodell
som utgick från en rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) för att
jämföra kostnader och effektivitet med andra kommuner. I samband med rapporten
lanserades ett Excelverktyg som ett hjälpmedel att mäta kostnadseffektivitet 2015-2017.
Verktyget användes i 2017.572 BUN.
Då inget uppdaterat Excelverktyg har lanserats från Rådet för främjande av kommunala
analyser (RKA) kan förvaltningen inte mäta effektivitet så som i tidigare ärende.
Förvaltningen har istället slagit samman Jämförelse strukturmodell (2017.572 BUN) och
Nyckeltal grundskola (2018.241 BUN) till gemensamt ärende, där endast kostnad jämförs. I
analysen redovisas kostnaderna inom grundskolan i Alingsås och jämförs med
Göteborgsregionens (GR) medlemskommuner samt Koladas jämförelsegrupp Liknande
kommuner grundskola.
Beredning
Genom att jämföra sig med kommuner med liknande förutsättningar, kan en kommun få en
uppfattning om var effektiviseringar kan genomföras. Underlaget till jämförelseanalysen är
hämtat från Skolverkets sida för statistiksökningar, där en fil med kostnader fördelat på
Sveriges samtliga kommuner har hämtats för bearbetning. Skolverket presenterar uppgifter
över samtliga 290 kommuner och kostnaderna inom grundskolan. I statistiken fördelas den
totala kostnaden per elev i följande kategorier:
 Totalkostnad
 Undervisning
 Lokalkostnad
 Måltider
 Lärverktyg
 Elevhälsa
 Övrigt
Liknande kommuner är en jämförelsegrupp med 7 kommuner som strukturellt liknar den
kommun som är i fokus. Vilka som väljs ut som liknande kommuner baseras till största del på
referenskostnaden (70 procent) men också på invånarantal (30 procent). Nedan presenteras
några delar ur bilagan. Placering 1 innebär att kommunen har lägst kostnad i landet, medan
placering 290 innebär att kommunen har högst kostnad.

Totalkostnad
När det gäller totalkostnad per elev placerade sig Alingsås på plats 56 av Sveriges 290
kommuner 2018 (jmf plats 98 2017). Jämfört med riket, GR och liknande kommuner är det
tydligt att Alingsås har bibehållit kostnadsnivån medans övriga ökat mer.

Utdragsbestyrkande
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Lokalkostnad
Alingsås har en hög lokalkostnad i jämförelse med riket och ligger även bland de högsta av
GR-kommunerna och högst jämfört med liknande kommuner. Alingsås placerade sig på plats
228 2018 (jmf plats 248 2017). De minskade lokalkostnaderna för Alingsås förklaras delvis
av en hyressänkning från det kommunala bolaget FABS.
Elevhälsa
Gällande elevhälsa är kostnaderna per elev för Alingsås mycket låga jämfört med både riket,
GR och liknande kommuner. Alingsås placerar sig på plats 36 2018 (jmf plats 46 2017).
Utöver förvaltningens kostnadsjämförelse kan den genomlysning av barn- och
ungdomsnämndens ekonomiska förutsättningar, genomförd av Kommunledningskontoret,
användas för djupare analys. Kommunstyrelsen gavs, i kommunens handlingsplan för
ekonomi i balans Effekt, i uppdrag att genomlysa samtliga nämnder. Målet med
genomlysningarna är att säkerställa att nämnderna följer budgetens utpekade vilja gällande
ambitioner, kvalitet och ekonomiska ramar. Barn- och ungdomsnämnden har genomlysts
med målet att hitta områden att effektivisera för att klara den demografiska utvecklingen.
Barn- och ungdomsnämnden rekommenderas att undersöka och följa personalkostnader,
följa avgiftsintäkter och se över möjligheten till ökad extern finansiering för förskolan samt se
över fördelning av kostnader mellan olika verksamhetsformer vilket förvaltningen kommer att
göra tillsammans med övrigt arbete med att bibehålla en ekonomiskt hållbar verksamhet.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut i Barn- och ungdomsnämnden:
Barn- och ungdomsnämnden tar del av resultaten för grundskola utifrån
kostnadsjämförelsen och lägger informationen till handlingarna.
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Kommunledningskontoret Alingsås kommun

Henrik Larsson, Controller
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Genomlysning av barn- och ungdomsnämndens ekonomiska förutsättningar

Bakgrund
Kommande år står den kommunala sektorn inför omfattande utmaningar, i Alingsås kommer
den demografiska utmaningen vara extra påtaglig att hantera. Kommunen kommer därför
att behöva bedriva ett proaktivt arbete för att fortsatt kunna expandera vilket ställer krav på
en verksamhet som är kostnadseffektiv.
Grundläggande i kommunal ekonomi är att kommunen inte får förbruka mer resurser än vad
kommunen har. Ett absolut minimikrav i lagen är balanskravet, som är en undre gräns för
resultat som får budgeteras. Alingsås kommuns ekonomistyrning består av långsiktiga
finansieringsplaner där kärnan är att en nämnd inte får förbruka mer resurser än den blivit
tilldelad av kommunfullmäktige.
Genomlysningen genomförs som del i kommunstyrelsens uppsiktplikt samt svarar upp mot
de krav som fullmäktige ställt om ökad styrning och ledning.

Syfte
I kommunens handlingsplan för ekonomi i balans Effekt, under punkten Stärkt
ekonomistyrning, ges kommunstyrelsen i uppdrag att genomlysa samtliga nämnder. Målet
med genomlysningarna är att säkerställa att nämnderna följer budgetens utpekade vilja
gällande ambitioner, kvalitet och ekonomiska ramar. Barn- och ungdomsnämnden
genomlyses med målet att hitta områden att effektivisera för att klara den demografiska
utvecklingen. Genomlysningen ska även ge förslag på förbättringar på ekonomisk data och
verksamhetsdata samt att göra riskanalyser inför framtiden.

Metod och källor
Genomlysningen har genomförts genom analys av ekonomisk data från Alingsås kommun
och analys av nyckeltal från databaser. De nyckeltal som används i rapporten är främst
hämtade från databaserna Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen) och SCB
(Statistikmyndigheten statistiska centralbyrån). För att kunna utföra analys, relatera data och
förklara samband jämförs Alingsås kommun med på förhand jämförbara kommuner,
kommunerna i Göteborgsregionen och riket.
Arbetet har genomförts i samråd med barn- och ungdomsnämnden där förvaltningen varit
behjälplig med att ta fram underlag och analyserat data och dragit slutsatser utifrån sin
specifika verksamhetskunskap, vilka är invävda i genomlysningen.

Läsanvisningar
Genomlysningen av barn- och ungdomsnämnden i Alingsås är uppdelad i de tre delar som
nämnden har en referenskostnad, dvs förskola, fritidshem och grundskola, där
verksamheterna förskoleklass ingår i grundskola. Varje del innehåller en nyckeltals- och
omvärldsanalys av barn- och ungdomsnämnden där Alingsås kommun analyseras dels utifrån
förändringar senaste åren och dels i jämförelse med jämförbara kommuner.
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Genomlysning av barn- och ungdomsnämndens ekonomiska förutsättningar

Centrala begrepp
Räkenskapssammandraget
RS, Räkenskapssammandraget, är en årlig insamling av ekonomiska uppgifter från Sveriges
kommuner till SCB. Informationen utgör grund för beräkningen av kommunernas
nettokostnader. Kostnader och intäkter rapporteras in per verksamhet där den
skattefinansierade verksamheten delas in i sex block och den avgiftsfinansierade
verksamheten i ett block. För de kommuner som inte fullt ut har motsvarande
verksamhetsindelning krävs att verksamhetsgemensamma kostnader och intäkter fördelas.
Därutöver finns det kommungemensamma kostnader som ska fördelas ut på respektive
verksamhet.
Informationen i RS används av SCB för att beräkna hur mycket kommunerna ska få i det
kommunala utjämningssystemet och dels för att beräkna kommunernas nettokostnader.

Bruttokostnad
Bruttokostnad är alla kostnader för att bedriva en viss verksamhet i en kommun.

Nettokostnad
Nettokostnad är alla kostnader minus alla intäkter för att bedriva en viss verksamhet.
Därmed ska det vara den faktiska kostnaden för kommunen för verksamheten. För att få
rättvisande nettokostnader krävs att den ekonomiska informationen fördelas på rätt
verksamhet och rätt kolumn i redovisningen i RS.

Det kommunala utjämningssystemet
Den myndighet som följer upp det kommunala utjämningssystemet är Statskontoret. De
beskriver syftet med utjämningssystemet som ”[att det ska] skapa likvärdiga ekonomiska
förutsättningar för alla kommuner och regioner i landet att kunna tillhandahålla sina
invånare likvärdig offentlig service oberoende av invånarnas inkomster och andra
strukturella förhållanden”. Riksdag och regering ansvarar för anslagen till den kommunala
utjämningen och hur modellerna ska vara utformade. SCB är ansvariga för att uppdatera
data, utföra beräkningar och presentera utfallet.
Det kommunala utjämningsystemet innehåller fem delar där en del är kostnadsutjämningen.
Många av de nyckeltal som används i denna genomlysning tas fram för att SCB ska kunna
räkna fram just kostnadsutjämningen mellan kommuner. I kostnadsutjämningen
kompenseras kommunerna för opåverkbara strukturella skillnader baserat på behov av
kommunal service och förutsättningar att producera sådan service.
Kostnadsutjämningen utgörs av tio delmodeller som antingen avser en verksamhet eller ett
kostnadsslag. I varje delmodell beräknas de strukturella kostnadsskillnaderna med hjälp av
ett antal faktorer som är tänkta att spegla de strukturella behovs- och kostnadsskillnaderna
mellan kommuner.
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De fem delmodellerna för verksamheter:






Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet
Förskoleklass och grundskola
Gymnasieskola
Äldreomsorg
Individ- och familjeomsorg

De fem delmodellerna för kostnadsslag:






Barn och ungdomar med utländsk bakgrund
Befolkningsförändringar
Bebyggelsestruktur
Lönekostnader
Kollektivtrafik

Standardkostnad
I varje delmodell beräknas en, så kallad, standardkostnad av SCB. Den redovisas i kronor per
invånare för varje kommun och för riket som helhet. Om kommunens beräknade kostnad
överstiger rikets kostnad får kommunen ett tillägg och understiger kommunens kostnad
rikets kostnad får kommunen ett avdrag.

Referenskostnad
De fem kostnadsslagen i kostnadsutjämningen är inte knutna till någon specifik verksamhet
utan ska kompensera för strukturella skillnader inom den totala kommunala verksamheten.
SKR, Sveriges kommuner och regioner, tar fram ett nyckeltal per verksamhet som kallas
referenskostnad. Där fördelar SKR ut kostnaderna för de fem kostnadsslagen på de fem
verksamheterna för att få fram en förväntad kostnadsbild att därefter kunna jämföra med
kommunernas nettokostnad.

Nettokostnadsavvikelse
Avvikelsen mellan en kommuns inrapporterade nettokostnad och en kommuns
referenskostnad kallas för nettokostnadsavvikelse. Nyckeltalet redovisar skillnaden mellan
en kommuns faktiska kostnad och den kostnad som räknats fram i det kommunala
utjämningsystemet för kommunen. En positiv nettokostnadsavvikelse innebär att
kommunen har en högre kostnad än de beräknats ha i kostnadsutjämningsystemet. En
negativ nettokostnadsavvikelse innebär att kommunen förbrukar mindre resurser än de
beräknats i kostnadsutjämningssystemet.
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De verksamheter som det i denna genomlysning finns redovisade nyckeltal för
nettokostnadsavvikelse är förskola, fritidshem och en gemensam för förskoleklass och
grundskola. Därmed saknas nyckeltalet nettokostnadsavvikelse för grundsärskola och
pedagogisk omsorg. Dock finns kostnaderna för pedagogisk omsorg med i referenskostnaden
för förskola och fritidshem. Däremot ingår inte kostnaden för pedagogisk omsorg i
nettokostnaden för förskola och fritidshem utan redovisas som en egen verksamhet. Den
genomsnittliga nettokostnaden skulle vara 1,4 procent högre för hela riket om kostnaden för
pedagogisk omsorg hade ingått. Därmed är nettokostnadsavvikelsen för fritidshem och
förskola för lågt redovisade. Utfallet blir olika för olika kommuner då kommuner med mer
pedagogisk omsorg får lägre redovisade kostnader relativt de kostnader som beräknats i
referenskostnaden.

Jämförbara kommuner
Inom varje verksamhet där det finns en referenskostnad jämförs Alingsås kommun med de
sju kommuner som ur ett strukturellt perspektiv har mest likartade förutsättningar att
bedriva sin verksamhet. Vilka variabler och hur de viktas tas fram av SKR (genom Kolada,
Kommun- och landstingsdatabasen) och de tar även fram vilka kommuner Alingsås ska
jämföras med. Vilka kommuner som är ”jämförbara” varierar över tiden med hur
utvecklingen ser ut i varje kommun. Befolkningen och referenskostnaden förändras över tid i
kommuner varför sammansättningen av liknande kommuner kan komma att förändras.
Nuvarande jämförbara kommuner är nya från 2018 och därför bra jämförelsekommuner
2018. Längre bak i tiden är det inte säkert att denna jämförelsegrupp av liknande kommuner
är fullt lika jämförbara. Förutsättningarna för kommunerna är inte identiska men jämförelse
med dessa ger indikationer på vad som är kostnadsdrivande och vad som är
kostnadssänkande.
I genomlysningen jämförs Alingsås även med kommunerna i Göteborgsregionen och med
riket. Dock är jämförelser med riket och Göteborgsregionen av begränsat intresse eftersom
förutsättningarna skiljer sig. Däremot finns nyckeltal som är mer lämpliga att jämföra med
dessa grupper.
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Nyckeltalsgenomgång förskola
Jämförelsegrupp förskola
Alingsås kommun jämförs med de sju kommuner som ur ett strukturellt perspektiv har mest
likartade förutsättningar att bedriva verksamhet inom förskola. Vilka variabler och hur de
viktas tas fram av SKR (genom Kolada, Kommun- och landstingsdatabasen) och utifrån
resultaten identifieras de kommuner Alingsås bör jämföras med. De strukturella
förutsättningarna bygger på viktning av referenskostnad (70 %), och befolkning (30 %).
Jämförbara kommuner förskola 2018








Trelleborg
Enköping
Danderyd
Falkenberg
Vänersborg
Ronneby
Ängelholm

Referenskostnad förskola
Referenskostnad för förskola (inklusive öppen förskola) sammanställs av SKR men bygger på
SCB:s standardkostnader för beräkning i det kommunala kostnadsutjämningssystemet.
Standardkostnaden för förskola bygger på total kostnad för riket enligt RS
(räkenskapssammandraget) och fördelas per kommun med ålderersättning där den för
Alingsås beräknades till 6 350 kr per invånare 2018 (254,3 mnkr totalt). Åldersersättningen
multipliceras med följande variabler:





Åldersstruktur (andel 1-5 år i kommunen)
Genomsnittlig vistelsetid (2005 års nivå för kommungruppen)
Justeringsfaktor
Index KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta)

Merparten av ersättningen påverkas av antalet 1-5 åringar i kommunen. Summan
multipliceras sedan med en koefficient baserad på den genomsnittliga vistelsetiden för
kommungruppen. Koefficienten grundar sig i en föräldraenkät från 2005 och uppdateras
inte. Vistelsetiden är därutöver inte från Alingsås utan ett medel av kommunerna i Alingsås
kommungrupp från 2005, vilken är pendlingskommun nära storstad. Alingsås
åldersersättning multipliceras med koefficienten för vistelsetiden vilken 2005 var 0,964 för
kommungruppen. Spannet för landets kommuner är 0,924-1,038 där medel är 0,968.
Alingsås får därmed något lägre åldersersättning än genomsnittet för riket. Justeringsfaktorn
har haft en marginell betydelse senaste åren då den uppgått till 1-2 procent.
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Skillnaden mellan standardkostnad (SCB) och referenskostnad (SKR) för förskolan är att SKR
fördelar ut delmodellen för standardkostnad enligt parametrarna barn och ungdomar med
utländsk bakgrund, lön, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling per
verksamhetsområde. Resultatet för Alingsås blir en referenskostnad på 6 411 kr, således en
ökning med 61 kr per invånare gentemot standardkostnaden för förskola. Alingsås har en
lägre referenskostnad än jämförbara kommuner och Göteborgsregionen vilket beror på att
Alingsås har en mer gynnsam befolkningsstruktur. Hade Alingsås haft en likadan
referenskostnad per invånare 1-5 år som jämförbara kommuner hade kommunen fått en
ökad referenskostnad med 7,1 miljoner och med Göteborgsregionens referenskostnad 18,6
miljoner kronor. Detta ska ställas mot Alingsås totala referenskostnad om 263,8 miljoner
kronor.

Nettokostnadsavvikelse
Nettokostnadsavvikelse är ett nyckeltal som arbetas fram av SKR och publiceras i deras
databas Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen). I nyckeltalet jämför SKR kommunens
nettokostnad med kommunens referenskostnad. Nyckeltalet publiceras dels som antal
miljoner kronor och dels i procentform där positiva värden indikerar högre kostnadsläge än
statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat givet
en genomsnittslig ambitionsnivå. I jämförelse med andra är procentuell avvikelse mer
talande då absoluta tal även påverkas av invånarantalet i kommunen. Avvikelsen gäller för
förskola och öppen förskola men inte för pedagogisk omsorg.
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Alingsås har haft en positiv nettokostnadsavvikelse där nettokostnaden överstiger
referenskostnaden sedan den började följas upp 2015. Mellan 2017 och 2018 har
nettokostnadsavvikelsen minskat till 1,2 procent vilket motsvarar 3,1 mnkr mer i kostnad än
statistiskt förväntat. Jämförbara kommuner och Göteborgsregionen avviker negativt med 1,8
procent respektive 0,9 procent. Hade Alingsås haft motsvarande nettokostnadsavvikelse
som jämförbara kommuners hade Alingsås förskola kostat 7,8 mnkr mindre 2018.
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Andel 1-5 åringar i förskola
Referenskostnaden tar hänsyn till vistelsetid på förskolan även om nyckeltalet baseras på
hela kommungruppen och inte är uppdaterat sedan 2005. Däremot tar den inte hänsyn till
andel av 1-5 åringar som är inskrivna på förskolan. Andelen som nyttjar förskolan har får ett
genomslag på nettokostnad och nettokostnadsavvikelse genom att verksamhetsvolymen
påverkas.

Alingsås har haft fler inskrivna barn än jämförbara kommuner och rikssnittet från 2015 till
2017. 2018 sjönk dock andelen inskrivna barn i Alingsås medan den ökade i de andra
jämförda kommungrupperna. Minskningen mellan 2017 och 2018 av andelen inskrivna barn i
förskolan i Alingsås var 1,6 procentenheter. Om andelen inskrivna barn hade varit kvar på
samma nivå 2018 som 2017 hade Alingsås haft 37 fler barn i förskolan. Detta motsvarar 4,7
mnkr eller 43 procent av den totala minskningen av nettokostnadsavvikelsen om 11,0 mnkr
mellan 2017 och 2018. Detta under förutsättning att det råder ett linjärt samband mellan
verksamhetsvolym och kostnad. Samtidigt har både Göteborgsregionen och jämförbara
kommuner inte ökat sin nettokostnadsavvikelse trots ökad andel inskrivna barn. Detta beror
dock främst på att referenskostnaden ökar 2018.
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Pedagogisk omsorg
En verksamhet som inte ingår i nettokostnaden men som ingår i referenskostnaden och
därmed påverkar nettokostnadsavvikelsen för förskola är pedagogisk omsorg. Vare sig
kostnader eller inskrivna barn är inkluderade men antalet invånare påverkar
åldersstrukturen i standardkostnaden och därmed referenskostnaden som i sin tur påverkar
nettokostnadsavvikelsen. Barnen inskrivna i pedagogisk omsorg är heller inte med i
statisktien för inskrivna barn i förskolan. Därför kan en kommun med en högre andel
pedagogisk omsorg se ut att vara mer kostnadseffektiv och ha färre antal inskrivna barn i
produktion än vad som är verkligt utfall.

Alingsås har en mindre andel i pedagogisk omsorg än jämförda kommungrupper. Detta
medför att Alingsås för 2018 har samma andel inskrivna barn totalt som Göteborgsregionen
och färre barn inskrivna än jämförbara kommuner och rikssnittet i förhållande till
befolkningen 1-5 år. Viktigt att poängtera är att förskolan endast är till för barn 1-5 år
medan pedagogisk omsorg är till för barn mellan 1-12 år även om merparten av pedagogisk
omsorg är till för barn mellan 1-5 år. I diagrammet ovan har endast de barn som är mellan 15 år tagits med. Kostnaden är dock inte särkiljd i SCB:s räkenskapssammandrag (RS) utan där
redovisas ackumulerade kostnaden för pedagogisk omsorg.
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I diagrammet ovan jämförs kostnaden för förskolan med och utan pedagogisk omsorg för
Alingås och jämförbara kommuner. Jämförbara kommuner har både en högre andel totalt i
förskola och pedagogisk omsorg och därför borde Alingsås ha en möjlighet att ha en lägre
nettokostnadsavvikelse än jämförbara kommuner 2018. Det förstärks av att Alingsås ligger
under rikssnittet i andel av 1-5 år i förskola och pedagogisk verksamhet.

Nettokostnad
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Alingsås nettokostnad per invånare 1-5 år är lägre än Göteborgsregionen och i linje med
jämförbara kommuner. Alingsås har en låg nettokostnadsutvecklingen mellan 2017 och 2018
och avviker både mot jämförda kommungrupper och riket. Alingsås nettokostnadsökning var
2018 var 1,1 procent, vilket kan relateras till 5,8 procent för jämförbara kommuner. En stor
anledning till detta är förändringen av andelen inskrivna barn i förskolan. Detta då Alingsås
andel i förskolan minskade med 1,8 procent medan jämförbara kommuner ökade sin andel
med 1,8 procent. Totalt en skillnad på 3,6 procent av den totala avvikelsen mellan
kommungrupperna om 4,7 procent.

Alingsås nettokostnad per inskrivet barn har under åren varit i nivå med jämförbara
kommuner. Nettokostnaden per invånare 1-5 år ökade med 1,1 procent medan
nettokostnaden per inskrivet barn ökade med 2,6 procent. Ökningen var dock lägre än för
jämförbara kommuner.
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Avgiftsintäkter

I diagrammet ovan ingår intäkter för både avgiftsintäkter och riktade statliga bidrag. Alingsås
har lägre intäkter per inskrivet barn än både Göteborgsregionen och jämförbara kommuner.
Om Alingsås haft motsvarande intäkter som jämförbara kommuner respektive
Göteborgsregionen hade intäkten varit 9,6 mnkr respektive 5,9 mnkr högre 2018. Om
Alingsås hade haft en lika hög intäkt per inskrivet barn som jämförbara kommuner hade det
inneburit att kostnaden per inskrivet barn blivit ungefär 5 000 kr lägre än jämförbara
kommuner.
Avvikelsen väcker frågor kring om Alingsås söker och får riktade statliga bidrag i samma
utsträckning som jämförda kommungrupper och rikssnittet. Avvikelsen väcker även frågor
kring avgiftsintäkterna som förändrades och höjdes 2019.
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Antal inskrivna barn i förskolan

Antal inskrivna barn i förskolan har varit stabilt de senaste fem åren. Däremot har det skett
en förskjutning av antal barn från kommunal förskola till förskola i enskild regi motsvarande
170 barn. Det innebär en ökning med 55 procent för enskild regi och en minskning för
kommunal regi med 10 procent. Minskningen mellan 2017 och 2018 var 4,8 procent för
kommunal regi.
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Kostnad kommunala förskolan

Kostnaden per inskrivet barn i den kommunala förskolan har utvecklats i en lägre takt än
jämförda kommungrupper mellan 2017 och 2018. Alingsås kostnad per inskrivet barn har
ökat med 1,3 procent medan övriga grupper ökat med ungefär 3,5 procent. Kostnaden i den
kommunala förskolan påverkas framför allt av personalkostnader och lokalkostnader.

17

Sida 29 av 114

Genomlysning av barn- och ungdomsnämndens ekonomiska förutsättningar

Lokalkostnad

Alingsås nettokostnad för lokaler är på en liknande nivå som för jämförbara kommuner och
en lägre nivå än för Göteborgsregionen. Lokalkostnaderna har sjunkit i Alingsås mellan 2017
och 2018 medan de har ökat i jämförbara grupper. En del av förklaringen till den sjunkande
kostnaden för lokaler är en hyressänkning från det kommunala bolaget FABS. En annan del
av förklaringen är att Alingsås har ökat antalet barn i barngrupperna och i förlängningen
minskat lokalkostnaden per barn.
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Personal

Alingsås kostnadsnivå för personal per inskrivet barn 2018 är på en liknande nivå som för
jämförbara kommuner och lägre än för Göteborgsregionen och riket. Kostnaden för personal
ökar mindre och i långsammare takt mellan 2017 och 2018 än för jämförbara kommuner.
Samtidigt har personaltätheten minskat då inskriva barn per årsarbetare ökat med 5,6
procent mellan 2017 och 2018. Det indikerar att den reella kostnadsökningen per personal
är därför 7,1 procent. Hade Alingsås haft samma personaltäthet 2018 som 2017 hade
kostnaden blivit 9,7 mnkr högre.

Inskrivna barn per årsarbetare
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Andel utbildad personal

Alingsås har en högre andel anställda med förskollärarlegitimation än jämförbara kommuner
och avsevärt högre andel än rikssnittet. Genomsnittlig personalkostnad skiljer sig mellan
jämförbara kommuner och Alingsås med 39 tkr per årsarbetare (Alingsås 604 tkr, jämförbara
kommuner 564 tkr). Den högre andelen med förskollärarlegitimation är troligtvis en
bidragande förklaring till de högre lönenivåerna gentemot jämförbara kommuner men
förklararar sannolikt inte hela mellanskillnaden.
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Sammanfattande kommentarer kommunal förskola
Alingsås har en minskande volym inom den kommunala förskolan där förändringen mellan
2017 och 2018 var 4,8 procent. Om inga anpassningar hade gjorts i verksamheten skulle
därför antalet inskrivna barn per årsarbetare minska. Data visar dock motsatsen att inskrivna
barn per årsarbetare ökar. Därmed är det troligt att verksamheten under perioden 20172018 dragit ned på antalet förskoleavdelningar och haft fler barn per
förskoleavdelning/årsarbetare. Förändringen av antalet inskrivna barn per årsarbetare är en
ökning med 5,6 procent. Personalkostnaden per inskrivet barn ökar med 1,4 procent men
viktat mot förändringen av antalet inskrivna barn per årsarbetare är
personalkostnadsökningen 7,1 procent per årsarbetare. Hyrorna för den kommunala
förskolan sänktes 2018 och detta får genomslag i nyckeltalet, nettokostnad lokaler per
inskrivet barn. Lokalkostnaden per inskrivet barn har minskat. Sänkta lokalhyror är en
delförklaring och den andra att det är fler barn per förskoleavdelning.

Rekommendationer
Barn- och ungdomsnämnden rekommenderas att följa utvecklingen av avgiftsintäkterna
efter höjningen 2019 och se om den utvecklas till samma nivå som jämförda
kommungrupper.
Barn- och ungdomsnämnden bör se över möjligheten till ökad extern finansiering eftersom
Alingsås avviker i intäkter per inskrivet barn.
Barn- och ungdomsnämnden rekommenderas att undersöka ökningen av redovisad
personalkostnad då personaltätheten samtidigt sjunkit mellan 2017 och 2018. Detta för att
bilda sig en uppfattning om hur stor eventuell löneglidning nämnden haft inom den
kommunala förskolan.

21

Sida 33 av 114

Genomlysning av barn- och ungdomsnämndens ekonomiska förutsättningar

Nyckeltalsgenomgång fritidshem
Jämförelsegrupp fritidshem
Alingsås kommun jämförs med de sju kommuner som ur ett strukturellt perspektiv har mest
likartade förutsättningar att bedriva verksamhet inom fritidshem. Vilka variabler och hur de
viktas tas fram av SKR (genom Kolada, Kommun- och landstingsdatabasen) och utifrån
resultaten identifieras de kommuner Alingsås bör jämföras med. De strukturella
förutsättningarna bygger på viktning av referenskostnad (70 %), och befolkning (30 %).
Jämförbara kommuner fritidshem 2018








Vänersborg
Mark
Strängnäs
Borlänge
Landskrona
Enköping
Falköping

Referenskostnad fritidshem
Referenskostnad för fritidshem sammanställs av SKR men bygger på SCB:s
standardkostnader för beräkning i det kommunala kostnadsutjämningssystemet.
Standardkostnaden för fritidshem bygger på total kostnad för riket enligt RS
(räkenskapssammandraget) och fördelas per kommun med åldersersättning där det för
Alingsås beräknades till 1 471 kr per invånare 2018 (58,9 mnkr totalt). Åldersersättningen
multipliceras med följande variabler:





Åldersstruktur (andel 6-12 år i kommunen)
Genomsnittlig inskrivningsgrad (2011 års kommunindelning)
Justeringsfaktor (0,1 procent)
Index KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta 3,22 procent)

Merparten av ersättningen påverkas av antalet 6-12 åringar i kommunen. Summan
multipliceras sedan med andelen inskrivna för kommungruppen. För den kommungrupp
som Alingsås tillhör är inksrivningsgraden beräknad till 0,960 och spannet för landets
kommuner är 0,883 - 1,181 där medel är 1,0. Alingsås har därmed en något lägre beräknad
inskrivningsgrad än medlet för riket. Justeringsfaktorn har haft en marginell betydelse
senaste åren då den uppgått till 1-2 procent.
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Skillnaden mellan standardkostnad (SCB) och referenskostnad (SKR) för fritidshem är att SKR
fördelar ut delmodellen för standardkostnad på barn och ungdomar med utländsk bakgrund,
lön, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling per verksamhetsområde. Alingsås har en
gynnsam struktur som gör att referenskostnaden minskas mot standardkostnaden med 10 kr
per invånare eller totalt 0,4 mnkr. Per invånare 6-12 år har Alingsås en lägre referenskostnad
än jämförbara kommuner och Göteborgsregionen. Skillnaden mot jämförbara kommuner
beror framförallt på att några av de jämförbara kommunerna beräknas ha högre kostnader
med anledning av högre inskrivningsgrad i fritidshem.
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Nettokostnad

Alingsås har en högre kostnad per invånare än jämförbara kommuner och en lägre kostnad
än Göteborgsregionen. Trots en högre referenskostnad, vilket indikerar en förväntad högre
kostnad, har jämföra kommuner en lägre kostnad per invånare 6-12 år. Alingsås och
Göteborgsregionen har liknande avvikelse mellan nettokostnad som referenskostnad.

24

Sida 36 av 114

Genomlysning av barn- och ungdomsnämndens ekonomiska förutsättningar

Nettokostnadsavvikelse
Nettokostnadsavvikelse är ett nyckeltal som tas fram av SKR och publiceras i deras databas
Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen). I nyckeltalet jämför SKR kommunens
nettokostnad med kommunens referenskostnad. Nyckeltalet publiceras dels som miljoner
kronor och dels i procentform där positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt
förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. I jämförelse
med andra är procentuell avvikelse mer talande då absoluta tal även påverkas av
invånarantalet i kommunen.

Nettokostnadsavvikelsen har historiskt redovisats tillsammans med förskolan varför det inte
finns data före 2015. Åren 2015 och 2016 hade Alingsås en positiv avvikelse om 4,0 procent
respektive 4,7 procent. Åren 2017 och 2018 har avvikelsen sjunkit och är nu negativ om 8,1
procent. Alingsås har nu ungefär samma värde som Göteborgsregionen medan jämförbara
kommuner har en negativ avvikelse om 24,2 procent. Hade Alingsås haft motsvarande
nettokostnadsavvikelse som jämförbara kommuners hade Alingsås fritidshem kostat 7,3
mnkr mindre 2018.
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Andel inskrivna barn

Alingsås har en högre andel inskrivna barn än samtliga jämförda kommungrupper, störst
avvikelse har Alingsås mot jämförbara kommuner med 19 procent fler inskrivna barn. Enligt
standard- och referenskostnad beräknas jämförbara kommuner ha fler inskrivna barn. Om
Alingsås hade haft en liknande andel som jämförbara kommuner hade Alingsås haft 328 barn
färre i fritidsverksamhet. Med Alingsås enhetskostnad hade det motsvarat 9,8 mnkr. Den
lägre andelen inskrivna barn för jämförbara kommuner är den enskilt största anledningen till
deras förhållandevis stora negativa nettokostnadsavvikelse, dvs att de är mer
kostnadseffektiva än statistiskt förväntat.
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Intäkter

Intäkterna är framförallt avgiftsintäkter och statsbidrag där har Alingsås lägre intäkterper
barn 2018 än jämförbara kommuner och Göteborgsregionen. Eftersom det både är
avgiftsintäkter och statbidrag som är redovisade är det svårt att dra några slutstser utöver
att konstatera att Alingsås inte avviker i större grad per inskrivet barn.

27

Sida 39 av 114

Genomlysning av barn- och ungdomsnämndens ekonomiska förutsättningar

Bruttokostnad

Nyckeltalet ovan är bruttokostnad per inskrivet barn i kommunal förskola, vilket innebär alla
kostnader förutom köp av huvudverksamhet och att intäkter för avgifter och riktade
statsbidrag inte ingår. Alingsås bruttokostnad per inskrivet barn 2018 är lägre än för
Göteborgsregionen men är likadan som för jämförbara kommuner. Den största påverkan på
bruttokostnaden i fritidshem kostnadsposterna för lokalker och personal.
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Lokalkostnad

Alingsås har en lägre kostnad för lokaler än både jämförbara kommuner och
Göteborgsregionen. Hade Alingsås haft samma kostnad för lokaler som jämförbara
kommuner hade man haft en högre bruttokostnad om 1,7 mnkr. Vid samma lokalkostnad
som Göteborgsregionen hade Alingsås haft 7,1 mnkr högre bruttokostnad.
Göteborgsregionens högre lokalkostnader förklarar merparten av skillnaden i
nettokostnadnivå i jämförelse med Alingsås och jämförbara kommuner. En del av
förklaringen till den sänkta nettokostnaden per inskrivet barn i Alingsås och därmed den
sänkta nettokostnadsavvikelsen beror på att lokalkostnaden sjunkit.
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Personal

Alingsås har enligt nyckeltalet elever/anställd en ökande personaltäthet mellan 2016 och
2017. 2018 är det relativt små skillnader mellan jämförda kommungrupper. Jämförbara
kommuner är dock något mer kostnadseffektiva gällande personal då både har högre
bemanning och lägre kostnad. Den förhållandevis kraftiga ökningen i personaltäthet i
Alingsås (17,8 procent) mellan 2016 och 2017 borde ha inneburit en ökning av
personalkostnad per barn som översteg effekten av löneavtal. Personalkostnadsökningen är
dock under löneavtalen som gav 5,6 procent mot 2,9 procent i utfall under motsvarande
period. Detta tyder på en negativ löneglidning om 21,5 procent vilket ter sig orimligt. En
troliga förklaring är istället felaktig inrapportering av uppgifter till SCB och/eller skolverket.
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Kostnader övrigt

Övriga kostnader är högre i Alingsås än i jämförbara kommuner och Göteborgsregionen. Om
Alingsås hade haft motsvarande kostnadsläge som jämförbara kommuner hade Alingsås
fritidshem kostat 2,8 mnkr mindre 2018.
Att kostnaden avviker mot övriga är något som barn- och ungdomsnämnden bör undersöka
orsaken till.
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Sammanfattande kommentarer fritidshem
Alingsås avviker negativt mot sin referenskostnad med 8,1 procent, dock inte i samma nivå
som jämförbara kommuner som avviker med 24,2 procent. En delförklaring är att jämförbara
kommuner har lägre kostnader för sin verksamhet och högre intäkter. En annan förklaring till
jämförbara kommuner förhållandevis stora avvikelse är en lägre inskrivninggrad i fritidshem.
Alingsås har lägre lokalkostnader och lägre intäkter än jämförda kommungrupper. Trots
ungefär samma personaltäthet som jämförbara kommuner är personalkostnaden högre. En
del orimliga förändringar medför misstanke om att inrapportering av uppgifter till SCB
och/eller skolverket kan vara felaktiga.

Rekommendationer
Kostnaden för lokaler är lägre än för jämförda kommungrupper. Därför bör barn- och
ungdomsnämnden se över om fördelningen i RS (SCB:s räkenskapssammandrag) visar
korrekt fördelning av kostnaderna.
Barn- och ungdomsnämnden rekommenderas att utreda varför Alingsås avviker inom övriga
kostnader för att se om kostnadseffektiviseringar finns att göra.
Redovisade personalkostnader har förändrats stort mellan åren och är antingen för lågt
redovisade 2016 eller för högt redovisade 2017 och 2018. Barn- och ungdomsnämnden bör
därför säkerställa sin inrapportering till SCB och skolverket.
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Nyckeltalsgenomgång grundskola (F-9)
Jämförelsegrupp grundskola
Alingsås kommun jämförs med de sju kommuner som ur ett strukturellt perspektiv har mest
likartade förutsättningar att bedriva verksamhet inom grundskola. Vilka variabler och hur de
viktas tas fram av SKR (genom Kolada, Kommun- och landstingsdatabasen) och utifrån
resultaten identifieras de kommuner Alingsås bör jämföras med. De strukturella
förutsättningarna bygger på viktning av referenskostnad (70 %), och befolkning (30 %).
Jämförbara kommuner grundskola 2018








Vänersborg
Mark
Nässjö
Ronneby
Enköping
Borlänge
Falköping

Referenskostnad grundskola
Referenskostnad för grundskola sammanställs av SKR men bygger på SCB:s
standardkostnader för beräkning i det kommunala kostnadsutjämningssystemet.
Standardkostnaden för grundskolaskola bygger på total kostnad för riket enligt RS
(räkenskapssammandraget) och fördelas per kommun med ålderersättning där det för
Alingsås beräknades till 10 516 kr per invånare 2018 (445 mnkr). Åldersersättningen
multipliceras med följande variabler:






Åldersstruktur (andel 6-15 år)
Andel som är födda utanför Sverige, Norge och Danmark eller där båda föräldrarna är
födda utanför dessa länder (andel av 7-15 år i kommunen)
Tillägg/avdrag för små skolor och skolskjuts
Tillägg/avdrag för hemspråk och svenska som andraspråk
Index KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta)

Merparten av ersättningen påverkas av antalet 6-15 åringar i kommunen. Summan
multipliceras sedan med den genomsnittliga kostnaden för grupperna. Alingsås har en mer
gynnsam struktur avseende andelen med utländsk bakgrund, små skolor och skolskjuts än
genomsnittet för riket och får därför avdrag för dessa parametrar. 2017 var det 24 kronor
(1,0 miljoner) för hemspråk och svenska som andraspråk och 72 kronor (2,9 miljoner) för
små skolor och skolskjuts.
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Skillnaden mellan standardkostnad (SCB) och referenskostnad (SKR) för grundskolan är att
SKR fördelar ut delmodellen för standardkostnad på barn och ungdomar med utländsk
bakgrund, lön, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling per verksamhetsområde.
Alingsås har en gynnsam struktur som gör att referenskostnaden blir 251 kr lägre per
invånare än standardkostnaden eller totalt 10,0 mnkr. Per elev har Alingsås en lägre
referenskostnad än Göteborgsregionen och jämförbara kommuner även om avvikelsen är
relativt liten 2018. Skillnaden mot jämförbara kommuner beror framförallt på att jämförbara
kommuner har högre andel elever med utländsk bakgrund samt att de deras beräknade
behov av små skolor och skolskjuts är högre.
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Nettokostnadsavvikelse
Nettokostnadsavvikelse är ett nyckeltal som arbetas fram av SKR och publiceras i deras
databas Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen). I nyckeltalet jämför SKR kommunens
nettokostnad med kommunens referenskostnad. Nyckeltalet publiceras dels som antal
miljoner och dels i procentform där positiva värden indikerar högre kostnadsläge än
statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. I
jämförelse med andra är procentuell avvikelse mer talande då absoluta tal även påverkas av
invånarantalet i kommunen. Avvikelsen gäller för grundskola 6-15 år.

Alingsås har en negativ nettokostnadsavvikelse där nettokostnaden är lägre än
referenskostnaden. 2018 var avvikelsen - 3,3 procent och motsvarade 15,9 mnkr. Jämförbara
kommuner avviker med -4,1 procent och Göteborgsregionen har en positiv avvikelse på 2,4
procent. Hade Alingsås haft motsvarande nettokostnadsavvikelse som jämförbara
kommuner hade verksamheten kostat 4,1 mnkr lägre och hade Alingsås haft motsvarande
avvikelse som Göteborgsregionens hade kostnaden varit 27,6 mnkr högre.
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Nettokostnad

2018 var Alingsås nettokostnad per elev F-9 lägre än Göteborgsregionen men i princip lika
hög som för jämförbara kommuner. Alingsås hade en högre nettokostnadsökning än
jämförbara kommuner mellan 2015 och 2016 men lägre mellan 2016 – 2018.
Nettokostnaden i den kommunala grundskolan påverkas framförallt av lokalkostnad och
personalkostnad men det finns även en rad andra kostnader och intäker som påverkar.
Exempelvis kostnader för måltider, elevhälsa, lärverktyg och hur mycket riktade statliga
bidrag kommunen söker och får.
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Antal elever

Digrammet ovan visar antalet elever skrivna i Alingsås kommun fördelat mellan egen regi
(kommunala skolor i Alingsås) och elever hos andra huvudmän (friskolor och kommunala
skolor i andra kommuner). Mellan 2013 och 2018 har antalet elever i Alingsås ökat med 739
elever eller 17 procent. Den största ökningen var mellan 2013 och 2016 för att därefter
plana ut mellan 2016 och 2018. Andelen elever i egen regi har legat på den stabil nivå över
tiden men har ökat något mellan 2013 och 2018. Elever som är skrivna i andra kommuner
men som har sin skolgång i Alingsås skolor är inte med i diagrammet. Denna elevgrupp är
relativt liten och uppgick 2018 till 59 elever. Vi kan därmed konstatera att
grundskolemarknaden i Alingsås är stabil över perioden.
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Kommunal grundskola
Elever per lärare
Hur effektiv och vilken ambitionsnivå som bedrivs i kommunens egna regi är påverkar
kommunens kostnad direkt och indirekt. Det ersättningsbidrag som betalas ut till fristående
(privata) skolor baseras på den budgeterade enhetskostnad per elev som kommunen har.
Kostnader per elev är därför centrala nyckeltal vid analys av hur kostnadseffektiv en
kommuns grundskola är. Viktigt att beakta när kostnader per elev jämförs är personaltäthet
eller nyckeltalet hur många elever en kommun har per lärare. En hög andel elever per lärare
indikerar att kommunen bör vara mer kostnadseffektiv då den har möjlighet att fördela mer
fasta och halvfasta kostnader på fler elever. Det gäller i synnerhet personalkostnader och
lokalkostnader men kan även vara andra kostnader.

Antalet elever per lärare är ett sätt att mäta lärartätheten och ju högre värde desto fler barn
är det per lärare och därmed lägre lärartäthet. Alingsås har under hela perioden haft en
lägre lärartäthet än jämförbara kommuner och 2018 hade Alingsås även en lägre lärartäthet
än genomsnittet i Göteborgsregionen. Jämförbara kommuner har två barn eller 17,2 procent
färre barn än Alingsås per lärare. Detta indikerar att Alingsås bör ha en lägre kostnad för
personal i skolan än jämförbara kommuner.
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Personal (undervisningskostnad)

Undervisningskostnaderna i Alingsås och jämförda kommungrupper följer varandra över
perioden. Alingsås kostnadsutveckling är dock något lägre då den ökat med 32 procent per
elev mellan 2013 och 2018 medan både jämförbara kommuner och Göteborgsregionen ökat
med 38 procent. Grafen indikerar att det finns en korrelation mellan personaltäthet och
undervisningskostnad per elev för Alingsås och Göteborgsregionen. Däremot har jämförbara
kommuner nästan samma kostnad som Alingsås trots att de har en täthet av lärare och
annan pedagogisk personal som är 17,2 % högre. Avvikelsen gentemot jämförbara
kommuner gällande undervisningskostnad för den pedagogiska personalen är därmed
betydande.
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Lokalkostnad

Alingsås har en högre nettokostnad för lokaler än både jämförbara kommuner och
Göteborgsregionen. Kostnaden för lokaler har ökat under perioden. Tänkbara förklaringar till
ökningen relativt jämförda kommungrupper över perioden kan vara fler och kostsamma
renoveringar av gamla skolor och nybyggnation av nya skolor. Alingsås har en nybyggnation
av Stadsskogens skola och om- och nybyggnation av Hemsjö skola. Vi har dock ingen
sammanställd data på jämförda kommungrupper. Mellan 2017 och 2018 minskar kostnaden
för Alingsås och en del av förklaringen till det är en hyressänkning från det kommunala
bolaget FABS. Förändringen av lokalkostnader skulle även kunna relateras till att antalet
elever i den kommunala skolan i Alingsås ökar. Om Alingsås hade haft en liknande kostnad
för lokaler per elev som jämförbara kommuner hade kostnaden varit 21,4 mnkr lägre i
Alingsås. Vid liknande lokalkostnad som Göteborgsregionen hade Alingsås haft 7,0 mnkr
lägre kostnad.
Det är inte exakt samma kommuner som är jämförbara med Alingsås gällande grundskola
och fritidshem men fem av sju är det och skillnaderna är begränsade i detta nyckeltalen för
lokaler. Studeras Alingsås kostnad mot jämförbara kommuner för grundskolan avviker
grundskolan avseende lokalkostnad per elev med 3 255 kr mer inom grundskolan men 1 552
kr mindre per inskrivet barn inom fritidshemsverksamheten. Avvikelsen medför att barn- och
ungdomsnämnden bör se över om fördelningen i RS är korrekt.
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Elevhälsa

Kostnaden per elev för elevhälsa har varit förhållandevis stabil i Alingsås mellan 2013 och
2018. Göteborgsregionen och jämförbara kommuner har under samma period haft en trend
med kostnadsökningar. Jämförbara kommuners kostnad är 45 procent högre än Alingsås
2018 och Göteborgsregionens kostnad är 53 procent högre 2018. Hade Alingsås haft en
kostnad på samma nivå som jämförbara kommuner hade kostnaden varit 4,7 mnkr högre
och med en liknande kostnad som Göteborgsregionen hade kostnaden varit 5,5 mnkr högre.
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Lärverktyg

I diagrammet ovan redovisas kostnaden per elev för lärverktyg vilket exempelvis är
läroböcker och datorer. 2018 var kostnaden för lärverktyg ungefär på samma nivå för
Alingsås och jämförda kommungrupperna. Den stora till synes stora ökningen 2017 beror på
bokföringstekniska olikheter gällande fördelningen av lärverktyg och övriga kostnader i
rapporteringen till RS 2017 och övriga år. Det finns dock en reell minskning mellan 2017 och
2018 som är hänförlig till prisrevidering av interna IT-tjänster.
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Övriga kostnader

Under övriga kostnader redovisas bland annat overhead, elevassistenter, kurser och
konferenser, elevförsäkringar, tolkkostnader och statliga intäkter. Med så olika och stora
kostnader och intäkter samlade är det svårt att dra större analyser men Alingsås har en lägre
nettokostnad per elev under hela perioden förutom utgångsåret 2013. 2018 motsvarar
avvikelsen mot Göteborgsregionen 18,2 mnkr och för jämförbara kommuner 11,3 mnkr sett
till Alingsås verksamhetsvolym.
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Skolskjuts

Alingsås och Göteborgsregionen har ungefär samma kostnad per elev för skolskjuts medan
jämförbara kommuner har en kostnad som är drygt dubbelt så hög. Om Alingsås haft en
kostnad på samma nivå som jämförbara kommuner hade kostnaden varit 8,8 mnkr högre.
Beräknade högre kostnader för skolskjuts är något som jämförbara kommuner kompenseras
för i det kommunala kostnadsutjämningssystemet.
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Socioekonomiska förutsättningar
Olika socioekonomiska förutsättningar kompenseras inte i referenskostnaden annat än för
andelen med utländsk bakgrund och behovet av modersmålsundervisning. Däremot finns
dock ett statsbidrag riktat mot stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling. Bidraget kom
under 2018 och betalades ut för kostnader under höstterminen 2018. I teorin ska det riktade
statsbidraget kompensera för socioekonomiska ojämlikheter. Bidraget uppgick till knappt 1
mdkr och 2020 utgår 4,9 mdkr för Sveriges kommuner. Om bidraget är tillräckligt för att
kompensera för skillnaderna i socioekonomiska förutsättningar är oklart men bidraget har
ökat kraftigt mellan 2018 och 2020. Oaktat det, är det något att ha med sig vid analys av
grundskolans bruttokostnad men även nettokostnad. 2018 var Alingsås del 3,2 mnkr och
genomsnittet av jämförbara kommuner var 4,7 mnkr. Motsvarande siffror för 2020 är 14,8
mnkr för Alingsås och genomsnittet av jämförbara kommuner 22,6 mnkr. Således tycks
Alingsås ha en mer gynnsam socioekonomisk struktur som inte framkommer i
referenskostnaden.

Ett viktigt nyckeltal för att bedöma elevers förutsättningar att uppnå kunskapskraven är
föräldrars utbildningsbakgrund. Andelen med eftergymnasial utbildning ökar i hela riket
eftersom andelen som har eftergymnasial utbildning ökar mellan generationer. Alingsås
avviker gentemot jämförbara kommuner och har en lägre andel elever vars föräldrar har
eftergymnasial utbildning.
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Jämförbara kommuner har en högre andel elever med utländsk bakgrund och även en högre
andel elever som är nyinvandrade. Kompensationen i standardkostnad och referenskostnad
är låg och istället fås kompensation genom riktade statsbidrag från framför allt
migrationsverket.
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Meritvärde

Utvecklingen av meritvärde är relativt stabilt över perioden. Det finns en korrelation mellan
föräldrarnas utbildningsbakgrund och med hur meritvärdena är fördelade mellan de
jämförda kommungrupperna. Korrelationen framträder genom att samma förhållanden
mellan jämförelsegrupperna som finns i meritvärderna även återfinns i andel elever vars
föräldrar har eftergymnasial utbildning.
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Kostnad per betygspoäng

Nyckeltalet kostnad per betygspoäng beskriver hur mycket resurser en kommun lägger för
att uppnå sitt genomsnittliga meritvärde för sina elever. Kostnaden per betygspoäng har
ökat, framförallt mellan 2016 och 2017 då det var en liknande trend för samtliga
jämförelsegrupper. Kostnaden har ökat med drygt 25 procent medan meritpoängen inte har
ökat i motsvarande takt. Alingsås har en lägre kostnad per betygspoäng vilket beror på ett
högre meritvärde än jämförbara kommuner eftersom kostnaden är liknande.
Lokalkostnaderna är exkluderade i nyckeltaket och där avviker Alingsås med högre kostnad
än övriga. Nyckeltalet indikerar oaktat det en högre kostnadseffektivitet i förhållande till
meritvärdet i Alingsås än för både jämförbara kommuner och Göteborgsregionen.
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Genomlysning av barn- och ungdomsnämndens ekonomiska förutsättningar

Sammanfattande kommentarer grundskolan
Alingsås avviker negativt mot sin referenskostnad och har lägre kostnader per elev för
undervisningskostnad (personal), elevhälsa, skolskjuts och övriga kostnader än jämförbara
kommuner. Alingsås har dock högre kostnader för både lärverktyg och lokaler. Därutöver har
Alingsås en lägre personaltäthet men trots det har Alingsås ett bättre meritvärde än
jämförbara kommuner. Detta medför en mer resurseffektiv verksamhet per betygspoäng för
Alingsås kommunala grundskola.

Rekommendationer
Kostnaden för lokaler är högre än för jämförda kommungrupper. Därför bör barn- och
ungdomsnämnden se över om fördelningen i RS (SCB:s räkenskapssammandrag) visar
korrekt fördelning av kostnaderna.
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Kostnadsjämförelser grundskola
Barn- och ungdomsförvaltningen

2020.039 BUN

Sida 62 av 114

Inledning
I ärende 2017.572 BUN tog förvaltningen fram en strukturmodell som utgick från en
rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) för att jämföra
kostnader och effektivitet med andra kommuner.
I samband med rapporten lanserades ett Excelverktyg som ett hjälpmedel att mäta
kostnadseffektivitet 2015-2017. Verktyget användes i 2017.572 BUN.
Då inget uppdaterat Excelverktyg har lanserats från Rådet för främjande av
kommunala analyser (RKA) har förvaltningen slagit samman 2017.572 BUN och
2018.241 BUN till en gemensam jämförelseanalys. I analysen redovisas
kostnaderna inom grundskolan i Alingsås och jämförs med Göteborgsregionens
(GR) medlemskommuner samt Koladas jämförelsegrupp Liknande kommuner
grundskola.
Genom att jämföra sig med kommuner med liknande förutsättningar, kan en
kommun få en uppfattning om var effektiviseringar kan genomföras. Underlaget till
jämförelseanalysen är hämtat från Skolverkets sida för statistiksökningar, där en fil
med kostnader fördelat på Sveriges samtliga kommuner har hämtats för
bearbetning. Skolverket presenterar uppgifter över samtliga 290 kommuner och
kostnaderna inom grundskolan. I statistiken fördelas den totala kostnaden per elev i
följande kategorier:
•
•
•
•
•
•
•

Totalkostnad
Undervisning
Lokalkostnad
Måltider
Lärverktyg
Elevhälsa
Övrigt

Liknande kommuner är en jämförelsegrupp med 7 kommuner som strukturellt liknar
den kommun som är i fokus.
Vilka som väljs ut som liknande kommuner baseras till största del på
referenskostnaden (70 procent) men också på invånarantal (30 procent).
Referenskostnaden bygger på kostnadsutjämningen och indikerar vad respektive
verksamhet borde kosta, enligt kostnadsutjämningssystemet, om kommunen
bedriver den verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet. De
kommuner som ligger närmast varandra vad gäller förväntad kostnad för en
verksamhet samt invånarantal bildar alltså en jämförelsegrupp. Liknande kommuner
är därför framförallt relevant för kostnadsjämförelser.
Jämförelsekommunerna varierar över tid med hur utvecklingen ser ut i kommunen
(ändras referenskostnaden så ändras även de liknande kommunerna). De liknande
kommunerna i analysen avser 2018. I kostnadsjämförelsen jämförs Alingsås även
med kommunerna i Göteborgsregionen och riket.
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Kostnadsjämförelse per kostnadskategori
Nedan presenteras tabeller över respektive kostnadskategori samt en visualisering
av förändringen mellan 2017-2018. Under varje kostnadskategori nämns Alingsås
placering bland rikets 290 kommuner. Placering 1 innebär att kommunen har lägst
kostnad i landet, medan placering 290 innebär att kommunen har högst kostnad.
Se nyckeltalsdefinitioner på sid 7 för beskrivning av vad som ingår inom respektive
kategori
Förändring 2017-2018

Totalkostnad per elev
2017

2018

115 771
112 392
111 660
109 029
109 208
106 200
105 900
104 000

4 111

Riket

3 183

300
Alingsås

Alingsås

5 029

Riket

GR (exkl Liknande
Alingsås) kommuner
2018

GR (exkl Liknande
Alingsås) kommuner
2018

När det gäller totalkostnad per elev placerade sig Alingsås på plats 56 av Sveriges
290 kommuner 2018 (jmf plats 98 2017). Jämfört med riket, GR och liknande
kommuner är det tydligt att Alingsås har bibehållit kostnadsnivån medans övriga
ökat mer.
Undervisningskostnad per elev
2017

Förändring 2017-2018
3 742

2018

64 224
61 967
61 609
59 700
60 029
58 225
58 700
57 414

2 616
1 000

Alingsås
Alingsås

Riket

2 614

GR (exkl Liknande
Alingsås) kommuner
2018

Riket

GR (exkl Liknande
Alingsås) kommuner
2018

Gällande undervisningskostnad per elev placerade sig Alingsås på plats 87 2018
(jmf plats 114 2017). Jämfört med 2017 har riket, GR och liknande kommuner ökat
sina undervisningskostnader mer än Alingsås kommun.
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Lokalkostnad per elev
2017
21 400
20 500

Förändring 2017-2018

2018
1 186

18 717
17 753
18 958
16 657
17 414
15 471

339
Alingsås

Alingsås

Riket

GR (exkl Liknande
Alingsås) kommuner
2018

Riket

GR (exkl Liknande
Alingsås) kommuner
-242

-900

Alingsås har en hög lokalkostnad i jämförelse med riket och ligger även bland de
högsta av GR-kommunerna och högst jämfört med liknande kommuner. Alingsås
placerade sig på plats 228 2018 (jmf plats 248 2017). De minskade
lokalkostnaderna för Alingsås förklaras delvis av en hyressänkning från det
kommunala bolaget FABS.
Måltidskostnad per elev
2017

5 000

5 300

2018

Förändring 2017-2018
300

7 286
6 823
6 200 7 029
6 648
6 192

257
175
8

Alingsås
Alingsås

Riket

GR (exkl Liknande
Alingsås) kommuner
2018

Riket

GR (exkl Liknande
Alingsås) kommuner
2018

Gällande måltidskostnader per elev är Alingsås kostnader låga jämfört riket och GR.
I relation till de liknande kommunerna är skillnaden stor. Alingsås placering är 44
2018 (jmf plats 37 2017). Förändringen mellan 2017-2018 är liknande för Alingsås,
liknande kommuner samt riket medan övriga GR-kommuner ligger kvar på samma
nivå som 2017.
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Lärverktyg, kostnad per elev
2017
6 500

Förändring 2017-2018

2018
929

5 329
4 572
4 617
4 800
4 525 4 400
4 710

138
Alingsås

Alingsås

Riket

GR (exkl Liknande
Alingsås) kommuner
2018

Riket

GR (exkl Liknande
Alingsås) kommuner
-92

-1 700

När det gäller kostnad för lärverktyg per elev placerade sig Alingsås på plats 152
2018 (jmf plats 251 2017). Jämfört med riket och GR och liknande kommuner har
Alingsås en hög kostnad för lärverktyg. Kostnaden för lärverktyg har minskat kraftigt
i Alingsås mellan 2017 och 2018 vilket bland annat beror på att alla elever i åk 7-9
har Cromebooks istället för Macdator från och med hösten 2018. En Chromebook
kostar ungefär hälften så mycket som en Macdator. En annan faktor är en
prisrevidering av interna IT-tjänster.

Elevhälsa, kostnad per elev
2017

2 520

2 660

Förändring 2017-2018
420

2018

4 193
3 871
3 794 3 954
3 570
3 451

140

Alingsås
Alingsås

Riket

GR (exkl Liknande
Alingsås) kommuner
2018

224

Riket

238

GR (exkl Liknande
Alingsås) kommuner
2018

Gällande elevhälsa är kostnaderna per elev för Alingsås mycket låga jämfört med
både riket, GR och liknande kommuner. Alingsås placerar sig på plats 36 2018 (jmf
plats 46 2017).
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Övrigt, kostnad per elev

Förändring 2017-2018

2017
2018
18 462 17 275
16 214
17 844
16 800
15 843
13 100
11 800

Alingsås

Riket

GR (exkl Liknande
Alingsås) kommuner
2018

1 300
618

Alingsås

Riket

GR (exkl Liknande
Alingsås) kommuner
-475

-371

Alingsås placerade sig på plats 64 2018 (jmf plats 50 2017) när det gäller övriga
kostnader per elev. I kategorin ingår kostnader som inte redovisas inom andra
kostnadsposter, t.ex. kostnader för barn- och ungdomskontoret, skolledning,
elevassistenter, talpedagoger, skolvärdar och fritidspersonal, utvecklingsarbete och
kompetensutvecklig t.ex. kursavgifter, konferenser etc.
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Nyckeltalsdefinitioner från Skolverket
Genomsnittligt elevantal Medeltal av antalet elever (inkl. integrerade
grundsärskoleelever) 15 oktober redovisat år och 14
oktober året innan.
Totalt

Den totala kostnaden i tusentals kronor för valt år.

Undervisning

Den totala kostnaden för undervisning i tusentals kronor
för valt år. I statistiken ingår kostnader för: alla läro- och
timplanebundna aktiviteter, främst löner, lönekostnader
för lärare/personal under tid för kompetensutveckling
samt kostnader för ev. vikarier.

Totalt per elev

Den totala kostnaden per elev för valt år. I statistiken
ingår kostnader för: lokaler och inventarier, skolmåltider,
elevvård, undervisning, lärverktyg, utrustning och
skolbibliotek, övriga kostnader, till exempel SYVverksamhet, skolledning och administration samt
grundskolans del av kommungemensam verksamhet
såsom kompetensutveckling av lärare och personal,
elevassistenter och skolvärdar. I statistiken ingår inte
kostnader för skolskjutsar.

Undervisning per elev

Kostnaden för undervisning per elev för valt år. I
statistiken ingår kostnader för: alla läro- och
timplanebundna aktiviteter, främst löner, lönekostnader
för lärare/personal under tid för kompetensutveckling
samt kostnader för ev. vikarier. I statistiken ingår inte
kostnader för kompetensutveckling såsom kurs- och
seminarieavgifter.

Lokaler per elev

Kostnaden för lokaler och inventarier per elev för valt år. I
statistiken ingår kostnader för lokaler och inventarier,
inklusive underhåll, städning och kostnader för
vaktmästare avseende fastighetsskötsel. I kostnaden kan
interna hyror vara självkostnadsberäknade. I statistiken
ingår inte kostnader för övriga vaktmästartjänster.

Måltider per elev

Kostnaden för skolmåltider per elev för valt år. I
statistiken ingår kostnader för skolmåltids- och
caféverksamhet, dvs. kostnader för personal, livsmedel,
transporter, administrativa kostnader, t.ex. för
kostkonsulent och intäkter från t.ex. försäljning till
fristående skolor och sameskolan. I statistiken ingår inte
lokalkostnader. Lokaler m.m. kan ingå för de kommuner
som via entreprenad köper skolmåltider. För kommuner
är kostnaden för skolmåltidsverksamheten nettoräknad
så att intäkter för t.ex. försäljning har dragits från
kostnaderna.
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Lärverktyg per elev

Kostnaden för lärverktyg, utrustning och skolbibliotek per
elev för valt år. I statistiken ingår kostnader för:
lärverktyg, dvs. skön- och facklitteratur, tidningar,
tidskrifter, broschyrer och annat tryckt material samt för
kopior framtagna för undervisningen. Datorer, maskiner
och verktyg som används i undervisningen. Bild och
ljudmedier, förbrukningsmaterial och programvara för
undervisning. Kapital och servicekostnader för datorer,
maskiner etc. Kostnader för resor i samband med
studiebesök, kulturaktiviteter och lägerskolor. Bokinköp
till skolbibliotek. Skolbibliotekarie.

Elevhälsa per elev

Kostnaden för elevhälsa per elev för valt år. I statistiken
ingår kostnader för: skolläkare och skolsjuksköterskor,
skolkuratorer och skolpsykologer, köpta tjänster, t.ex.
från landsting. I statistiken ingår inte kostnader för
lokaler, elevassistenter, personliga assistenter,
skolvärdar och elevförsäkringar.

Övrigt per elev

Övriga kostnader per elev för valt år. I statistiken ingår
kostnader som inte redovisas inom andra
kostnadsposter, t.ex. kostnader för barn- och
ungdomskontoret/motsvarande och som fördelas ut på
olika verksamhetsformer administration, skolledning,
SYV, elevförsäkringar, elevassistenter, talpedagoger,
skolvärdar och fritidspersonal, utvecklingsarbete och
kompetensutvecklig t.ex. kursavgifter, konferenser etc. I
statistiken ingår inte lönekostnader för vikarier under den
tid ordinarie personal deltar i kompetensutveckling.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-03-02
Emma Brask Thor
0322-617073
2020.039 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Kostnadsjämförelser
Ärendebeskrivning
I ärende 2017.572 BUN Jämförelse strukturmodell tog förvaltningen fram en strukturmodell
som utgick från en rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) för att
jämföra kostnader och effektivitet med andra kommuner. I samband med rapporten
lanserades ett Excelverktyg som ett hjälpmedel att mäta kostnadseffektivitet 2015-2017.
Verktyget användes i 2017.572 BUN.
Då inget uppdaterat Excelverktyg har lanserats från Rådet för främjande av kommunala
analyser (RKA) kan förvaltningen inte mäta effektivitet så som i tidigare ärende.
Förvaltningen har istället slagit samman Jämförelse strukturmodell (2017.572 BUN) och
Nyckeltal grundskola (2018.241 BUN) till gemensamt ärende, där endast kostnad jämförs. I
analysen redovisas kostnaderna inom grundskolan i Alingsås och jämförs med
Göteborgsregionens (GR) medlemskommuner samt Koladas jämförelsegrupp Liknande
kommuner grundskola.
Förvaltningens yttrande
Genom att jämföra sig med kommuner med liknande förutsättningar, kan en kommun få en
uppfattning om var effektiviseringar kan genomföras. Underlaget till jämförelseanalysen är
hämtat från Skolverkets sida för statistiksökningar, där en fil med kostnader fördelat på
Sveriges samtliga kommuner har hämtats för bearbetning. Skolverket presenterar uppgifter
över samtliga 290 kommuner och kostnaderna inom grundskolan. I statistiken fördelas den
totala kostnaden per elev i följande kategorier:








Totalkostnad
Undervisning
Lokalkostnad
Måltider
Lärverktyg
Elevhälsa
Övrigt

Liknande kommuner är en jämförelsegrupp med 7 kommuner som strukturellt liknar den
kommun som är i fokus. Vilka som väljs ut som liknande kommuner baseras till största del på
referenskostnaden (70 procent) men också på invånarantal (30 procent). Nedan presenteras
några delar ur bilagan. Placering 1 innebär att kommunen har lägst kostnad i landet, medan
placering 290 innebär att kommunen har högst kostnad.
Totalkostnad
När det gäller totalkostnad per elev placerade sig Alingsås på plats 56 av Sveriges 290
kommuner 2018 (jmf plats 98 2017). Jämfört med riket, GR och liknande kommuner är det
tydligt att Alingsås har bibehållit kostnadsnivån medans övriga ökat mer.
Lokalkostnad
Alingsås har en hög lokalkostnad i jämförelse med riket och ligger även bland de högsta av
GR-kommunerna och högst jämfört med liknande kommuner. Alingsås placerade sig på plats
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228 2018 (jmf plats 248 2017). De minskade lokalkostnaderna för Alingsås förklaras delvis
av en hyressänkning från det kommunala bolaget FABS.
Elevhälsa
Gällande elevhälsa är kostnaderna per elev för Alingsås mycket låga jämfört med både riket,
GR och liknande kommuner. Alingsås placerar sig på plats 36 2018 (jmf plats 46 2017).
Utöver förvaltningens kostnadsjämförelse kan den genomlysning av barn- och
ungdomsnämndens ekonomiska förutsättningar, genomförd av Kommunledningskontoret,
användas för djupare analys. Kommunstyrelsen gavs, i kommunens handlingsplan för
ekonomi i balans Effekt, i uppdrag att genomlysa samtliga nämnder. Målet med
genomlysningarna är att säkerställa att nämnderna följer budgetens utpekade vilja gällande
ambitioner, kvalitet och ekonomiska ramar. Barn- och ungdomsnämnden har genomlysts
med målet att hitta områden att effektivisera för att klara den demografiska utvecklingen.
Barn- och ungdomsnämnden rekommenderas att undersöka och följa personakostnader,
följa avgiftsintäkter och se över möjligheten till ökad extern finansiering för förskolan samt se
över fördelning av kostnader mellan olika verksamhetsformer vilket förvaltningen kommer att
göra tillsammans med övrigt arbete med att bibehålla en ekonomiskt hållbar verksamhet.

Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av resultaten för grundskola utifrån
kostnadsjämförelsen och lägger informationen till handlingarna.

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

Helena Balte
Förvaltningschef

Emma Brask Thor
Ekonom
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storlek i förskolan
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2016.157 BUN
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Barn- och
ungdomsnämndens
arbetsutskott
Protokoll
2020-03-10

§ 20 2016.157 BUN

Nuläge och målsättning rörande barngruppernas storlek i förskolan
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden beslutade 2016-06-07 § 45 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 §93, 2018-1218 §116 och 2019-10-22 §90 som då gett förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med
former för att organisera för mindre barngrupper. Förvaltningen arbetar vidare med
uppdraget att skapa mindre barngrupper vilket återrapporteras nu i mars 2020.
Beredning
Förvaltningen arbetar med att fortsätta utveckla förskolans organisation utifrån de
förutsättningar som finns i beslutad Budget 2020-2022. 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, behov och lokaler.
Förskolorna har en ny organisation, på hela eller delar av förskolan, likt det som
rapporterades i oktober 2019. Varje förskola har fortsatt arbetet med att få en fungerande
organisation runt minskade grupperingar i förskolan.
Nuläge i verksamheten
För vidare utveckling krävs ett fortsatt långsiktigt arbete med fokus på
verksamhetsutveckling, lokaler och personalfrågor. Verksamheten behöver fortsätta
att utvecklas utifrån respektive förskolas förutsättningar. Förändringsarbete tar tid och stöter
på olika utmaningar på vägen.
Flera förskolor har haft en period med svårigheter att få till en bra bemanning vid personals
frånvaro. Det har inneburit att mycket tid lagts på att forma en hållbar organisation, då det
kräver en annan organisering än med de större grupperna.
Flera rektorer ser en större arbetsglädje hos pedagogerna samt en utmaning i arbetet som
flera menar är positivt och därmed lyfter många pedagoger. Pedagoger visar på
engagemang och försöker hitta nya vägar. Flera rektorer lyfter att en framgångsfaktor är att
bygga på det som fungerar och få utveckla det.
De förskolor som får stadsbidrag når fortfarande generellt fler timmar för barnet i mindre
sammanhang än de förskolor som inte får statsbidrag. Det finns utmaningar i att utifrån en
hög pedagogisk ambition, skapa en hållbar organisation inom ekonomisk ram, viket periodvis
skapar frustration i personalgrupper.
Det finns idag i huvudsak två befattningar i förskolan, barnskötare och förskollärare.
Förskollärare är ett legitimationsyrke med tydliga kompetenskrav och tydliga
ansvarsområden i styrdokumenten. I styrdokumenten är det också tydligt att barnskötare är
en viktig kompetens i verksamheten. Inom barnskötargruppen är det idag en stor spridning
vad avser utbildningsbakgrund och erfarenhet. I flertalet GR-kommuner saknar en stor del av
de som är anställda som barnskötare en barnskötarutbildning och det råder brist på utbildade
barnskötare att rekrytera. Det finns därför en efterfrågan och behov av att tydliggöra
uppdraget och kompetenskraven för barnskötare, vilket förväntas bidra till att höja statusen
Utdragsbestyrkande
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Protokoll
2020-03-10

för yrket. Branschråd Förskola som drivs inom GR:s utbildningsavdelning arbetar som stöd
till kommunerna i syfte att bidra till god kompetensförsörjning i förskolan. Ett av
branschrådets uppdrag är arbete med en ny befattning förskoleassistent. I det fortsatta
arbetet med förskolans inre organisation, mindre barngrupper och kompetensförsörjning
kommer möjligheterna med befattningen förskoleassistent att ses över tillsammans med
behoven av ytterligare uppdrag såsom exempelvis förskollärare med särskilt ansvar.
Förändringsarbetet behöver vidhållas så att rektorer och pedagoger tillsammans når
förståelse för de strukturella och pedagogiska förändringar som behöver göras. Det behövs
ett fortsatt arbete för att stärka rektors pedagogiska ledarskap samt mod och uthållighet i
förändringsarbetet på alla nivåer.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut i Barn- och ungdomsnämnden:
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.

Utdragsbestyrkande
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-03-02

Barn- och ungdomsnämnden

Maria Johansson
2016.157 BUN

Nuläge och målsättning rörande barngruppernas storlek i
förskolan
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden beslutade 2016-06-07 § 45 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 §93, 2018-1218 §116 och 2019-10-22 §90 som då gett förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med
former för att organisera för mindre barngrupper. Förvaltningen arbetar vidare med
uppdraget att skapa mindre barngrupper vilket återrapporteras nu i mars 2020.

Beredning
Förvaltningen arbetar med att fortsätta utveckla förskolans organisation utifrån de
förutsättningar som finns i beslutad Budget 2020-2022. 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, behov och lokaler.
Förskolorna har en ny organisation, på hela eller delar av förskolan, likt det som
rapporterades i oktober 2019. Varje förskola har fortsatt arbetet med att få en fungerande
organisation runt minskade grupperingar i förskolan.
Nuläge i verksamheten
För vidare utveckling krävs ett fortsatt långsiktigt arbete med fokus på
verksamhetsutveckling, lokaler och personalfrågor. Verksamheten behöver fortsätta att
utvecklas utifrån respektive förskolas förutsättningar. Förändringsarbete tar tid och stöter på
olika utmaningar på vägen.
Flera förskolor har haft en period med svårigheter att få till en bra bemanning vid personals
frånvaro. Det har inneburit att mycket tid lagts på att forma en hållbar organisation, då det
kräver en annan organisering än med de större grupperna.
Flera rektorer ser en större arbetsglädje hos pedagogerna samt en utmaning i arbetet som
flera menar är positivt och därmed lyfter många pedagoger. Pedagoger visar på
engagemang och försöker hitta nya vägar. Flera rektorer lyfter att en framgångsfaktor är att
bygga på det som fungerar och få utveckla det.
De förskolor som får stadsbidrag når fortfarande generellt fler timmar för barnet i mindre
sammanhang än de förskolor som inte får statsbidrag. Det finns utmaningar i att utifrån en
hög pedagogisk ambition, skapa en hållbar organisation inom ekonomisk ram, viket periodvis
skapar frustration i personalgrupper.
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Ett arbete med respektive yrkeskategoriers olika uppdrag pågår som en del i att
implementera LpFö18, samt för vidare organisering och personalplanering. Ett stöd i
processen är pågående arbete i Branschråd Förskola som drivs inom GR:s
utbildningsavdelning. Branschrådet har bland annat arbetat med att ta fram en ny befattning
för förskolan. Den nya befattningen, förskoleassistent, kan komplettera traditionella
befattningar som förskollärare och barnskötare. I det fortsatta arbetet kommer möjligheterna
med befattningen förskoleassistent att ses över tillsammans med behoven av ytterligare
uppdrag såsom exempelvis förskollärare med särskilt ansvar.
Förändringsarbetet behöver vidhållas så att rektorer och pedagoger tillsammans når
förståelse för de strukturella och pedagogiska förändringar som behöver göras. Det behövs
ett fortsatt arbete för att stärka rektors pedagogiska ledarskap samt mod och uthållighet i
förändringsarbetet på alla nivåer.
Ekonomisk bedömning
Uppdraget utförs inom ekonomisk ram.
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.

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

Helena Balte
Verksamhetschef

Maria Johansson
Verksamhetschef förskola
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Handlingsplan pandemi
5
2020.082 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-03-17
Helena Balte
0322-616422
2020.082 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Handlingsplan Pandemi
Ärendebeskrivning
Med anledning av att Folkhälsomyndigheten har bedömt smittrisken för Covid-19 inom landet
som mycket hög har förvaltningen tagit fram en handlingsplan för Pandemi.
Beredning
Förvaltningens arbete har utgått från befintlig Pandemiplan (2009.247 BUN). Planen syftar till
att tydligöra ansvarfördelning och möjlig omställning för att upprätthålla de mest kritiska
verksamheterna inom förvaltningen samt kommunen vid ett stort influensautbrott eller
liknande. Planen gäller vid ett större utbrott som väsentligt påverkar samhällets funktioner
under en kortare tid. Om ett utbrott varar under längre tid behöver planen revideras
alternativt en ny beredskapsplan tas fram. Planen utgör en grund för arbetet som också
behöver anpassas i relation till aktuell händelseutveckling.

Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att fastställa handlingsplan pandemi.

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

Helena Balte
Förvaltningschef
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Handlingsplan för team vid allvarlig sjukdomssmitta /pandemi
Allmänt
•
Förbered lokal eventuellt tillförordnad rektor
•
Utökad handhygien
•
Undvik stora samlingar
•
Sprid ut måltidstiderna efter bästa förmåga
•
Kan några elever eller barn äta på annan plats än i matsal
•
Verksamhet kan bedrivas i andra lokaler i första hand inom varje team. I andra hand
förvaltningsövergripande.
•
Vid smittspridning inom något hus, verksamhet behöver särskilda planer göras.
•
•
•
•

Information
Meddela personal om att information finns på kommunportalen
Håll kontakt inom teamet.
Håll närmsta chef uppdaterad om läget på enheten, kort information mejlas
Lokal information till personal och föräldrar – vid behov

•
•
•
•
•

Organisation
Organisation av undervisning, utevistelse?
Ordinarie scheman gäller tills rektor meddelar annat.
Ordinarie frånvarorutin gäller för barn, elever och personal
Tid för pedagogisk planering och möten minimeras och att viss verksamhet slås samman.
Vid stor frånvaro barn och personal kan förskolor och skolor slås ihop.

Hur kan vi på enheten arbeta förebyggande för att minska risken för/konsekvenserna av en
allvarlig sjukdomssmitta/pandemi?
Insats och åtgärd

Ansvarig

Handhygien barn/elever

Alla

Färre samlingar

Rektor

Sätt upp information på samtliga
toaletter om hur man undviker smitta
och tvättar händer

Skolsköterska

Utse personal per enhet för daglig
rapportering till köket om antal
barn/elever

Rektor

Utökad städning, framför allt kontaktytor Kost- och lokalvårdsenheten för samtal
med upphandlade företag
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Kontinuerlig information till personal och Rektor
föräldrar om aktuellt läge
Morgonsamling alt. mejlinformation
med personal för att samordna dagens
situation

Rektor och administratör

Dialog med vårdnadshavare om
egenansvar för smittspridning

Alla

Digitala lösningar för fjärrundervisning
grundskola 7-9

Rektor

Eventuellt lokala insatser och åtgärder

Insats och åtgärd

Ansvarig
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Verksamheter

Verksamhet

Nyckelbefattningar (namn Prioritering (vilka funktioner
Ord. Bemanning Lägsta bemanning (0 om verksamheten kan
skrivs
i
fliken måste finnas med bland den
(antal)
stängas)
"Nyckelpersoner")
personal som är på plats)

Samtliga förskolor

Förskola
1-5
år
Grundläggande omsorg
av
barn
vars
vårdnadshavare arbetar
och studerar.

50-80% 50% beroende på barns frånvaro. 80%
genom att tid för pedagogisk planering och möten
minimeras och att viss verksamhet slås samman.
Vid stor frånvaro barn och personal kan förskolor
och skolor slås ihop. Vid smittspridning inom något
utifrån ordinarie
Personalgrupper
inom
hus, verksamhet behöver särskilda planer göras.
bemanning
pedagogisk verksamhet
Utöka tiden för vistelse.
Verksamhet kan bedrivas i andra lokaler i första
hand inom varje team. I andra hand
förvaltningsövergripande. 15-timmars barn kan få
förändrad vistelsetid.

Nattugglan

Dygnetrunt
förskola
Grundläggande omsorg
utifrån ordinarie
av
barn
vars
Minst 1 personal under kväll och natt
bemanning
vårdnadshavare arbetar
och studerar.

Avdelning eller enhet

Familjedaghem 1-12 år
Grundläggande omsorg
Samtliga Familjedaghem 1av
barn
vars
12 år
vårdnadshavare arbetar
och studerar.

Känd och erfaren personal,
tillfällig placering av personal
Personalgrupper
inom
kan förekomma. 1:a hand
pedagogisk verksamhet
inom teamet, 2:a hand
förvaltningsövergripande

50-80% 50% beroende på barns frånvaro. 80%
genom att tid för pedagogisk planering och möten
minimeras och att viss verksamhet slås samman.
Vid stor frånvaro barn och personal kan förskolor
och skolor slås ihop. Vid smittspridning inom något
utifrån ordinarie
Personalgrupper
inom
hus, verksamhet behöver särskilda planer göras.
bemanning
pedagogisk verksamhet
Utöka tiden för vistelse.
Verksamhet kan bedrivas i andra lokaler i första
hand inom varje team. I andra hand
förvaltningsövergripande. 15-timmars barn kan få
förändrad vistelsetid.

Sida 82 av 114

Erfaren personal, tillfällig
placering av personal kan
förekomma. 1:a hand inom
teamet,
2:a
hand
förvaltningsövergripande

Erfaren personal, tillfällig
placering av personal kan
förekomma. 1:a hand inom
teamet,
2:a
hand
förvaltningsövergripande

1

Handlingsplan Pandemi BUN 20200311

Verksamheter

Avdelning eller enhet

Öppen förskola

Samtliga fritidshem

Verksamhet

Nyckelbefattningar (namn Prioritering (vilka funktioner
Ord. Bemanning Lägsta bemanning (0 om verksamheten kan
skrivs
i
fliken måste finnas med bland den
(antal)
stängas)
"Nyckelpersoner")
personal som är på plats)
Tillfällig
placering
av
personal
till
annan
Personalgrupper
inom
verksamhet. 1:a hand inom
pedagogisk verksamhet
teamet,
2:a
hand
förvaltningsövergripande

Öppen förskola 1-5 år

utifrån ordinarie
0 personal
bemanning

Fritidshem 6-12 år
Grundläggande omsorg
av
barn
vars
vårdnadshavare arbetar
och studerar.

50-80% 50% beroende på barns frånvaro. 80%
genom att tid för pedagogisk planering och möten
minimeras och att viss verksamhet slås samman.
Vid stor frånvaro barn och personal kan förskolor
utifrån ordinarie och skolor slås ihop. Vid smittspridning inom något Personalgrupper
inom
bemanning
hus, verksamhet behöver särskilda planer göras. pedagogisk verksamhet
Utöka tiden för vistelse.
Verksamhet kan bedrivas i andra lokaler i första
hand inom varje team. I andra hand
förvaltningsövergripande.

50-80% 50% beroende på barns frånvaro. 80%
genom att tid för pedagogisk planering och möten
minimeras och att viss verksamhet slås samman.
Vid stor frånvaro elever och personal kan förskolor
Grundskola F-6 Följa
Samtliga
grundskolor
utifrån ordinarie och skolor slås ihop. Vid smittspridning inom något Personalgrupper
inom
uppdrag i kursplan och
Förskoleklass till år 6
bemanning
hus, verksamhet behöver särskilda planer göras. pedagogisk verksamhet
läroplan
Utöka tiden för vistelse.Verksamhet kan bedrivas i
andra lokaler i första hand inom varje team. I
andra hand förvaltningsövergripande.
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Erfaren personal, tillfällig
placering av personal kan
förekomma. 1:a hand inom
teamet,
2:a
hand
förvaltningsövergripande

Erfaren personal, tillfällig
placering av personal kan
förekomma. 1:a hand inom
teamet,
2:a
hand
förvaltningsövergripande

2
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Verksamheter

Avdelning eller enhet

Verksamhet

Nyckelbefattningar (namn Prioritering (vilka funktioner
Ord. Bemanning Lägsta bemanning (0 om verksamheten kan
skrivs
i
fliken måste finnas med bland den
(antal)
stängas)
"Nyckelpersoner")
personal som är på plats)

Steg 1: 50-80% 50% beroende på barns frånvaro.
80% genom att tid för pedagogisk planering och
möten minimeras och att viss verksamhet slås
samman. Vid stor frånvaro elever och personal kan
Grundskola 7-9 Följa
förskolor och skolor slås ihop. Vid smittspridning
utifrån ordinarie
Personalgrupper
inom
Samtliga grundskolor 7-9 uppdrag i kursplan och
inom något hus, verksamhet behöver särskilda
bemanning
pedagogisk verksamhet
läroplan
planer göras. Utöka tiden för vistelse. Verksamhet
kan bedrivas i andra lokaler i första hand inom
varje team. I andra hand förvaltningsövergripande.
Steg 2: Hemundervisning, digitalt

Grundsärskola
och Nolhaga

Ängabo

Grundsärskola 1-9

50-80% 50% beroende på barns frånvaro. 80%
genom att tid för pedagogisk planering och möten
minimeras och att viss verksamhet slås samman.
Vid stor frånvaro barn och personal kan förskolor
utifrån ordinarie och skolor slås ihop. Vid smittspridning inom något Personalgrupper
inom
bemanning
hus, verksamhet behöver särskilda planer göras. pedagogisk verksamhet
Utöka tiden för vistelse.
Verksamhet kan bedrivas i andra lokaler i första
hand inom varje team. I andra hand
förvaltningsövergripande.
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Erfaren personal, tillfällig
placering av personal kan
förekomma. 1:a hand inom
teamet,
2:a
hand
förvaltningsövergripande

Erfaren och känd personal,
tillfällig placering av personal
kan förekomma. 1:a hand
inom teamet, 2:a hand
förvaltningsövergripande
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Verksamheter

Avdelning eller enhet

Skolsköterskor

Elevhälsa

Verksamhet

Nyckelbefattningar (namn Prioritering (vilka funktioner
Ord. Bemanning Lägsta bemanning (0 om verksamheten kan
skrivs
i
fliken måste finnas med bland den
(antal)
stängas)
"Nyckelpersoner")
personal som är på plats)

Elevhälsans medicinska utifrån ordinarie
75%
insats
bemanning

Kuratorer
psykologer

Skolsköterskor

och utifrån ordinarie
75%
bemanning

Kuratorer och psykologer
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Vaccination
enligt
basprogram Den personal
som
förvaltningschefen
utser, enligt krisledningsplan
utifrån
vilka
samhällsfunktioner
som
behövs Tillfällig placering av
personal kan förekomma.
1:a hand inom förvaltning,
2:a
hand
kommunövergripande
Den
personal
som
förvaltningschefen
utser,
enligt
krisledningsplan
utifrån
vilka
samhällsfunktioner
som
behövs. Tillfällig placering av
personal till andra uppdrag
inom förvaltningen kan
förekomma. En flexibilitet av
andra arbetsuppgifter krävs.
1:a hand inom förvaltning,
2:a
hand
kommunövergripande
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Verksamheter
Nyckelbefattningar (namn Prioritering (vilka funktioner
Ord. Bemanning Lägsta bemanning (0 om verksamheten kan
skrivs
i
fliken måste finnas med bland den
(antal)
stängas)
"Nyckelpersoner")
personal som är på plats)

Avdelning eller enhet

Verksamhet

Samtliga Team

Ledning,
vaktmästeri utifrån ordinarie
75%
och administration
bemanning

Barnungdomskontoret

Tillfällig placering till andra
Rektor, Biträdande rektor,
uppdrag inom teamet kan
Vaktmästare,
förekomma. En flexibilitet av
Teamadministratör
andra arbetsuppgifter krävs.

Förvaltningschef Den
personal som
förvaltningschefen utser,
enligt krisledningsplan.
25 % Två personer på varje befattningskort, 8
Tillfällig placering av
Förvaltningschef
Den
Personal samt kanslifunktion, mottagare av
personal till andra uppdrag
och Administration,
stab, utifrån ordinarie
personal
som
funktionsbrevlåda, inkomna synpunkter, telefon
inom förvaltningen kan
stöd och utveckling
bemanning
förvaltningschefen utser,
och diarieföring
förekomma. En flexibilitet av
enligt krisledningsplan
andra arbetsuppgifter krävs.
1:a hand inom förvaltning,
2:a hand
kommunövergripande
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Delegation med anledning
av ny förordning och ny
lagstiftning inom
skolområdet
6
2020.081 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-03-20
Karin Berg

Barn- och ungdomsnämnden

2020.081 BUN

Delegation med anledning av ny förordning och ny
lagstiftning inom skolområdet
Ärendebeskrivning
Den 13 mars utfärdade regeringen ”Förordning om utbildning i vissa skolformer i
skolväsendet vid spridning av viss smitta” (2020:115). Bestämmelserna i förordningen får
tillämpas om det behövs för att elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,
specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska kunna tillförsäkras
sin rätt till utbildning enligt skollagen (2010:800).
Den 19 mars beslutade riksdagen om ”Lag om tillfällig stängning av verksamheter på
skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid”. I lagen finns bestämmelser om tillfällig
stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid

Förvaltningens yttrande
Förordningen innebär möjligheter att utforma utbildningen på ett annat sätt än vad skollagen
idag föreskriver, om något av kriterierna ovan är uppfyllda. Förordningen berör, för barn- och
ungdomsnämndens ansvarområde, lärotider, undervisningens fördelning, undervisningens
utformning, utbildningens förläggning vid viss skolenhet samt beslut om betyg. För samtliga
områden ligger ansvar och beslutsmandat på huvudman med undantag för betyg där rektor
har ett uttryckt beslutsmandat.
Lag om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i
fredstid reglerar möjligheter och förutsättningar för tillfällig stängning av förskoleenheter,
skolenheter, fritidshem eller andra verksamheter enligt skollagen (2010:800). Stängning kan
ske antigen utifrån initiativ från regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer,
eller på initiativ från huvudman.
Beslut med stöd i förordningen kan behöva beslutas med kort varsel varför delegation är
lämpligt. Barn- och ungdomsnämnden får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller
ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5-8 §§.
Förvaltningen föreslår därför att nämnden delegerar samtliga beslut som ankommer på
huvudmannen i både förordningen som lagen till nämndens ordförande. För att skapa
bredare politiskt förankring innan beslut fattas, ska samråd först ske med vice ordförande i
Barn- och ungdomsnämnden.
Ekonomisk bedömning
Klicka här för att skriva hur ditt förslag ska finansieras.
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Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att beslut av huvudman med stöd i ”Förordning om
utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta” (2020:115) kan fattas
av Barn- och ungdomsnämnden ordförande efter samråd med vice ordförande.

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att beslut av huvudman med stöd i ”Lag om tillfällig
stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid” kan fattas
av Barn- och ungdomsnämnden ordförande efter samråd med vice ordförande.

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

Helena Balte
Förvaltningschef

Karin Berg
Verksamhetsutvecklare
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Framtida skolorganisation
kommundel Bjärke
7
2020.037 BUN
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Barn- och
ungdomsnämndens
arbetsutskott
Protokoll
2020-03-10

§ 21 2020.037 BUN

Framtida skolorganisation kommundel Bjärke
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden beslutade 2019-11-26 om vision för framtida förskole- och
skolorganisation. Visionen för framtida förskole- och skolorganisation är en samlad och
likvärdig förskola och skola för barn och elever i Alingsås kommun. Arbete med att utveckla
organisation för förskola och skola ska göras för att förbättra kvaliteten i verksamheten ur ett
barn- och elevperspektiv och för att möta de framtida utmaningar som förskola och skola står
inför. I samband med att visionen antogs fick förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till
framtida förskole- och skolorganisation i respektive delområde; kommundel Bjärke,
kommundel Långared, Alingsås södra kommundel, förskolor i centralorten, F-6 skolor i
centralorten samt 7-9 skolor i centralorten. Aktuellt ärende avser framtida förskole- och
skolorganisation i kommundel Bjärke.
Beredning
För att möta framtidens utmaningar och samtidigt bibehålla och utveckla god kvalitet behöver
en förskola ha kapacitet för att ta emot 120-160 barn med möjlighet att organisera i treenheter och mindre grupper. En grundskola behöver ha kapacitet för minst 550-600 elever
för att kunna skapa en hållbar klassorganisation och på ett resurseffektivt sätt kunna leva
upp till författningarnas krav på bemanning, undervisning och betygssättning. Möjlighet att
forma en hållbar organisation utifrån lärarbehörigheter men också gällande uppdrag för barnoch elevhälsa samt rektorer bedöms avgörande för att möta framtidens
kompetensförsörjningsutmaning. Som en del i att möta framtidens utmaningar behöver en
likvärdig utbildning i hela kommunen säkerställas. Det behövs en genomlysning dels av
elevernas skoldag och undervisning och dels av försörjningen av legitimerade lärare, både
rörande att rekrytera legitimerade lärare till skolorna, men också att säkerställa att
ämnesbehöriga lärare finns för undervisning i samtliga ämnen. Utöver det måste även den
garanterade undervisningstiden säkerställas i relation till elevernas skoldag med avseende
på återhämtning och pauser samt restid mellan skolorna under skoldagen.
I kommundelen finns idag 5 förskolor med maxkapacitet för totalt 220 barn. Gräfsnäs
förskola och Rävlyans förskolor med kapacitet för vardera upp till 40 barn, Sollebrunns
förskola och Stora Mellby förskola med kapacitet för vardera upp till 60 barn samt Magra
förskola med kapacitet upp till 20 barn. I kommundelen finns idag totalt 522 elever i
grundskola F-9 varav 367 elever på Sollebrunn skola, 91 elever på Stora Mellby skola och 64
elever på Magra skola. Totalt antal elever i årskurs F-6 är idag 377 elever. Samtliga tre
skolor har färre elever än riktmärket 550-600. Elever på Magra och Stora Mellby skolor får en
del av undervisningen på Sollebrunn skola och elever på Magra får ytterligare del av
undervisning på Stora Mellby skola. Sollebrunn skola som är en F-9 skola och
kommundelens största skola har kapacitet att ta emot ytterligare elever, enligt tidigare
kapacitetsmätning från 2013.
I det fortsatta arbetet behövs en säkerställd prognos för antalet barn och elever samt en
översyn och kapacitetsmätning av befintliga lokaler. Lokalförutsättningar för förskola och
grundskola ska utgå från tidigare antagna Ramprogram för förskola respektive Ramprogram
Utdragsbestyrkande
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för grundskola. Lokaler ska likväl som organisation och förhållningssätt främja tillgängliga
lärmiljöer för barn och elever.
För att kartlägga utvecklingen av barn och elever inskrivna i kommunal verksamhet arbetar
förvaltningen med en egen befolkningsprognos. Prognosen bygger på en elevframskrivning,
där klassplacerade barn förväntas gå kvar i verksamheten kommande år. Modellen
kompletteras sedan med att lägga en prognos över elever som flyttar in till Alingsås.
Inflyttningen baseras på de senaste 4 åren. Antalet elever som antas börja i kommunal
verksamhet beräknas sedan fram genom en historisk beläggningsprocent, dvs hur stor andel
av de folkbokförda eleverna brukar välja kommunal verksamhet. Den senaste prognosen
över barn och elever i Bjärke gjordes i februari 2020. Beräkningarna pekar mot ett förväntat
barn- och elevantal inom den kommunala verksamheten på ca 500 elever i F-9 varav ca 350
elever i F-6 läsår 24/25. I arbetet med att planera för utveckling av förskole- och
skolorganisationen behövs aktuella och säkerställda prognoser. Förvaltningens egen
prognos gällande grundskola behöver samköras med underlag från Statisticon. Statisticons
prognos innehåller även barn i förskoleålder, något som krävs för att förvaltningen ska kunna
beräkna andel inskrivna i kommunal förskola. Statisticon är Alingsås kommuns upphandlade
leverantör för befolkningsprognoser. En ny kommunprognos beräknas levereras under
våren.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut i Barn- och ungdomsnämnden:
Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en genomlysning av
elevernas skoldag och undervisning samt en genomlysning av försörjningen av legitimerade
lärare.
Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att säkerställa prognos för antalet
barn och elever i kommundel Bjärke.
Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra kapacitetsmätningar
utifrån den lokalplanering som utgör grunden i Ramprogam för förskola respektive
Ramprogram för grundskola.
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Barn- och ungdomsnämnden

Framtida förskole- och skolorganisation Bjärke
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden beslutade 2019-11-26 om vision för framtida förskole- och
skolorganisation. Visionen för framtida förskole- och skolorganisation är en samlad och
likvärdig förskola och skola för barn och elever i Alingsås kommun. Arbete med att utveckla
organisation för förskola och skola ska göras för att förbättra kvaliteten i verksamheten ur ett
barn- och elevperspektiv och för att möta de framtida utmaningar som förskola och skola står
inför. I samband med att visionen antogs fick förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till
framtida förskole- och skolorganisation i respektive delområde; kommundel Bjärke,
kommundel Långared, Alingsås södra kommundel, förskolor i centralorten, F-6 skolor i
centralorten samt 7-9 skolor i centralorten. Aktuellt ärende avser framtida förskole- och
skolorganisation i kommundel Bjärke.
Förvaltningens yttrande
För att möta framtidens utmaningar och samtidigt bibehålla och utveckla god kvalitet behöver
en förskola ha kapacitet för att ta emot 120-160 barn med möjlighet att organisera i treenheter och mindre grupper. En grundskola behöver ha kapacitet för minst 550-600 elever
för att kunna skapa en hållbar klassorganisation och på ett resurseffektivt sätt kunna leva
upp till författningarnas krav på bemanning, undervisning och betygssättning. Möjlighet att
forma en hållbar organisation utifrån lärarbehörigheter men också gällande uppdrag för barnoch elevhälsa samt rektorer bedöms avgörande för att möta framtidens
kompetensförsörjningsutmaning. Som en del i att möta framtidens utmaningar behöver en
likvärdig utbildning i hela kommunen säkerställas. Det behövs en genomlysning dels av
elevernas skoldag och undervisning och dels av försörjningen av legitimerade lärare, både
rörande att rekrytera legitimerade lärare till skolorna, men också att säkerställa att
ämnesbehöriga lärare finns för undervisning i samtliga ämnen. Utöver det måste även den
garanterade undervisningstiden säkerställas i relation till elevernas skoldag med avseende
på återhämtning och pauser samt restid mellan skolorna under skoldagen.
I kommundelen finns idag 5 förskolor med maxkapacitet för totalt 220 barn. Gräfsnäs
förskola och Rävlyans förskolor med kapacitet för vardera upp till 40 barn, Sollebrunns
förskola och Stora Mellby förskola med kapacitet för vardera upp till 60 barn samt Magra
förskola med kapacitet upp till 20 barn. I kommundelen finns idag totalt 522 elever i
grundskola F-9 varav 367 elever på Sollebrunn skola, 91 elever på Stora Mellby skola och 64
elever på Magra skola. Totalt antal elever i årskurs F-6 är idag 377 elever. Samtliga tre
skolor har färre elever än riktmärket 550-600. Elever på Magra och Stora Mellby skolor får en
del av undervisningen på Sollebrunn skola och elever på Magra får ytterligare del av
undervisning på Stora Mellby skola. Sollebrunn skola som är en F-9 skola och
kommundelens största skola har kapacitet att ta emot ytterligare elever, enligt tidigare
kapacitetsmätning från 2013.
I det fortsatta arbetet behövs en säkerställd prognos för antalet barn och elever samt en
översyn och kapacitetsmätning av befintliga lokaler. Lokalförutsättningar för förskola och
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grundskola ska utgå från tidigare antagna Ramprogram för förskola respektive Ramprogram
för grundskola. Lokaler ska likväl som organisation och förhållningssätt främja tillgängliga
lärmiljöer för barn och elever.
För att kartlägga utvecklingen av barn och elever inskrivna i kommunal verksamhet arbetar
förvaltningen med en egen befolkningsprognos. Prognosen bygger på en elevframskrivning,
där klassplacerade barn förväntas gå kvar i verksamheten kommande år. Modellen
kompletteras sedan med att lägga en prognos över elever som flyttar in till Alingsås.
Inflyttningen baseras på de senaste 4 åren. Antalet elever som antas börja i kommunal
verksamhet beräknas sedan fram genom en historisk beläggningsprocent, dvs hur stor andel
av de folkbokförda eleverna brukar välja kommunal verksamhet. Den senaste prognosen
över barn och elever i Bjärke gjordes i februari 2020. Beräkningarna pekar mot ett förväntat
barn- och elevantal inom den kommunala verksamheten på ca 500 elever i F-9 varav ca 350
elever i F-6 läsår 24/25. I arbetet med att planera för utveckling av förskole- och
skolorganisationen behövs aktuella och säkerställda prognoser. Förvaltningens egen
prognos gällande grundskola behöver samköras med underlag från Statisticon. Statisticons
prognos innehåller även barn i förskoleålder, något som krävs för att förvaltningen ska kunna
beräkna andel inskrivna i kommunal förskola. Statisticon är Alingsås kommuns upphandlade
leverantör för befolkningsprognoser. En ny kommunprognos beräknas levereras under
våren.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inte några ekonomiska förändringar i nuläget.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en genomlysning av
elevernas skoldag och undervisning samt en genomlysning av försörjningen av legitimerade
lärare.
Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att säkerställa prognos för antalet
barn och elever i kommundel Bjärke.
Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra kapacitetsmätningar
utifrån den lokalplanering som utgör grunden i Ramprogam för förskola respektive
Ramprogram för grundskola.
Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.
Helena Balte
Förvaltningschef
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§ 22 2020.038 BUN

Framtida skolorganisation Långared
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden beslutade 2019-11-26 om vision för framtida skolorganisation.
Visionen för framtida förskole- och skolorganisation är en samlad och likvärdig förskola och
skola för barn och elever i Alingsås kommun. Arbete med att utveckla organisation för
förskola och skola ska göras för att förbättra kvaliteten i verksamheten ur ett barn- och
elevperspektiv och för att möta de framtida utmaningar som förskola och skola står inför. I
samband med att visionen antogs fick förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till framtida
skolorganisation i respektive delområde; kommundel Bjärke, kommundel Långared, Alingsås
södra kommundel, förskolor i centralorten, F-6 skolor i centralorten, 7-9 skolor i centralorten.
Aktuellt ärende avser framtida förskole- och skolorganisation i kommundel Långared.
Beredning
För att möta framtidens utmaningar och samtidigt bibehålla och utveckla god kvalitet behöver
en förskola ha kapacitet för att ta emot 120-160 barn med möjlighet att organisera i treenheter och mindre grupper. En grundskola behöver ha kapacitet för minst 550-600 elever
för att kunna skapa en hållbar klassorganisation och på ett resurseffektivt sätt kunna leva
upp till författningarnas krav på bemanning, undervisning och betygssättning. Möjlighet att
forma en hållbar organisation utifrån lärarbehörigheter men också gällande uppdrag för barnoch elevhälsa samt rektorer bedöms avgörande för att möta framtidens
kompetensförsörjningsutmaning. Som en del i att möta framtidens utmaningar behöver en
likvärdig utbildning i hela kommunen säkerställas. Det behövs en genomlysning dels av
elevernas skoldag och undervisning och dels av försörjningen av legitimerade lärare, både
rörande att rekrytera legitimerade lärare till skolorna, men också att säkerställa att
ämnesbehöriga lärare finns för undervisning i samtliga ämnen. Utöver det måste även den
garanterade undervisningstiden säkerställas i relation till elevernas skoldag med avseende
på återhämtning och pauser samt restid mellan skolorna under skoldagen.
I Långared finns idag 1 förskola med maxkapacitet för totalt 80 barn samt en grundskola där
det idag går 127 elever. Elever på Långareds skola får även en del av undervisningen på
Gustav Adolfskolan i Alingsås centralort.
I det fortsatta arbetet behövs en säkerställd prognos för antalet barn och elever samt en
översyn och kapacitetsmätning av befintliga lokaler. Lokalförutsättningar för förskola och
grundskola ska utgå från tidigare antagna Ramprogram för förskola respektive Ramprogram
för grundskola. Lokaler ska likväl som organisation och förhållningssätt främja tillgängliga
lärmiljöer för barn och elever.
För att kartlägga utvecklingen av barn och elever inskrivna i kommunal verksamhet arbetar
förvaltningen med en egen befolkningsprognos. Prognosen bygger på en elevframskrivning,
där klassplacerade barn förväntas gå kvar i verksamheten kommande år. Modellen
kompletteras sedan med att lägga en prognos över elever som flyttar in till Alingsås.
Inflyttningen baseras på de senaste 4 åren. Antalet elever som antas börja i kommunal
verksamhet beräknas sedan fram genom en historisk beläggningsprocent, dvs hur stor andel
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av de folkbokförda eleverna brukar välja kommunal verksamhet Den senaste prognosen över
barn och elever i Långared gjordes i februari 2020. Beräkningarna pekar mot ett förväntat
barn- och elevantal inom den kommunala verksamheten. Beräkningarna pekar mot ett
förväntat barn- och elevantal inom den kommunala verksamheten, årskurs F-6, på 118
elever inför läsår 24/25. I arbetet med att planera för utveckling av förskole- och
skolorganisationen behövs aktuella och säkerställda prognoser. Förvaltningens egen
prognos gällande grundskola behöver samköras med underlag från Statisticon. Statisticons
prognos innehåller även barn i förskoleålder, något som krävs för att förvaltningen ska kunna
beräkna andel inskrivna i kommunal förskola. Statisticon är Alingsås kommuns upphandlade
leverantör för befolkningsprognoser. En ny kommunprognos beräknas levereras under
våren.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut i Barn- och ungdomsnämnden:
Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en genomlysning av
elevernas skoldag och undervisning samt en genomlysning av försörjningen av legitimerade
lärare.
Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att säkerställa prognos för antalet
barn och elever i kommundel Långared.
Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra kapacitetsmätningar
utifrån den lokalplanering som utgör grunden i Ramprogam för förskola respektive
Ramprogram för grundskola.
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Barn- och ungdomsnämnden

Framtida förskole- och skolorganisation Långared
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden beslutade 2019-11-26 om vision för framtida skolorganisation.
Visionen för framtida förskole- och skolorganisation är en samlad och likvärdig förskola och
skola för barn och elever i Alingsås kommun. Arbete med att utveckla organisation för
förskola och skola ska göras för att förbättra kvaliteten i verksamheten ur ett barn- och
elevperspektiv och för att möta de framtida utmaningar som förskola och skola står inför. I
samband med att visionen antogs fick förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till framtida
skolorganisation i respektive delområde; kommundel Bjärke, kommundel Långared, Alingsås
södra kommundel, förskolor i centralorten, F-6 skolor i centralorten, 7-9 skolor i centralorten.
Aktuellt ärende avser framtida förskole- och skolorganisation i kommundel Långared.
Förvaltningens yttrande
För att möta framtidens utmaningar och samtidigt bibehålla och utveckla god kvalitet behöver
en förskola ha kapacitet för att ta emot 120-160 barn med möjlighet att organisera i treenheter och mindre grupper. En grundskola behöver ha kapacitet för minst 550-600 elever
för att kunna skapa en hållbar klassorganisation och på ett resurseffektivt sätt kunna leva
upp till författningarnas krav på bemanning, undervisning och betygssättning. Möjlighet att
forma en hållbar organisation utifrån lärarbehörigheter men också gällande uppdrag för barnoch elevhälsa samt rektorer bedöms avgörande för att möta framtidens
kompetensförsörjningsutmaning. Som en del i att möta framtidens utmaningar behöver en
likvärdig utbildning i hela kommunen säkerställas. Det behövs en genomlysning dels av
elevernas skoldag och undervisning och dels av försörjningen av legitimerade lärare, både
rörande att rekrytera legitimerade lärare till skolorna, men också att säkerställa att
ämnesbehöriga lärare finns för undervisning i samtliga ämnen. Utöver det måste även den
garanterade undervisningstiden säkerställas i relation till elevernas skoldag med avseende
på återhämtning och pauser samt restid mellan skolorna under skoldagen.
I Långared finns idag 1 förskola med maxkapacitet för totalt 80 barn samt en grundskola där
det idag går 127 elever. Elever på Långareds skola får även en del av undervisningen på
Gustav Adolfskolan i Alingsås centralort.
I det fortsatta arbetet behövs en säkerställd prognos för antalet barn och elever samt en
översyn och kapacitetsmätning av befintliga lokaler. Lokalförutsättningar för förskola och
grundskola ska utgå från tidigare antagna Ramprogram för förskola respektive Ramprogram
för grundskola. Lokaler ska likväl som organisation och förhållningssätt främja tillgängliga
lärmiljöer för barn och elever.
För att kartlägga utvecklingen av barn och elever inskrivna i kommunal verksamhet arbetar
förvaltningen med en egen befolkningsprognos. Prognosen bygger på en elevframskrivning,
där klassplacerade barn förväntas gå kvar i verksamheten kommande år. Modellen
kompletteras sedan med att lägga en prognos över elever som flyttar in till Alingsås.
Inflyttningen baseras på de senaste 4 åren. Antalet elever som antas börja i kommunal
verksamhet beräknas sedan fram genom en historisk beläggningsprocent, dvs hur stor andel
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av de folkbokförda eleverna brukar välja kommunal verksamhet Den senaste prognosen över
barn och elever i Långared gjordes i februari 2020. Beräkningarna pekar mot ett förväntat
barn- och elevantal inom den kommunala verksamheten. Beräkningarna pekar mot ett
förväntat barn- och elevantal inom den kommunala verksamheten, årskurs F-6, på 118
elever inför läsår 24/25. I arbetet med att planera för utveckling av förskole- och
skolorganisationen behövs aktuella och säkerställda prognoser. Förvaltningens egen
prognos gällande grundskola behöver samköras med underlag från Statisticon. Statisticons
prognos innehåller även barn i förskoleålder, något som krävs för att förvaltningen ska kunna
beräkna andel inskrivna i kommunal förskola. Statisticon är Alingsås kommuns upphandlade
leverantör för befolkningsprognoser. En ny kommunprognos beräknas levereras under
våren.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inte några ekonomiska förändringar i nuläget.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en genomlysning av
elevernas skoldag och undervisning samt en genomlysning av försörjningen av legitimerade
lärare.
Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att säkerställa prognos för antalet
barn och elever i kommundel Långared.
Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra kapacitetsmätningar
utifrån den lokalplanering som utgör grunden i Ramprogam för förskola respektive
Ramprogram för grundskola.

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

Helena Balte
Förvaltningschef
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Framtida skolorganisation Alingsås södra kommundel
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden beslutade 2019-11-26 om vision för framtida skolorganisation.
Visionen för framtida förskole- och skolorganisation är en samlad och likvärdig förskola och
skola för barn och elever i Alingsås kommun. Arbete med att utveckla organisation för
förskola och skola ska göras för att förbättra kvaliteten i verksamheten ur ett barn- och
elevperspektiv och för att möta de framtida utmaningar som förskola och skola står inför. I
samband med att visionen antogs fick förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till framtida
skolorganisation i respektive delområde; kommundel Bjärke, kommundel Långared, Alingsås
södra kommundel, förskolor i centralorten, F-6 skolor i centralorten, 7-9 skolor i centralorten.
Aktuellt ärende avser framtida förskole- och skolorganisation i Alingsås södra kommundel.
Beredning
För att möta framtidens utmaningar och samtidigt bibehålla och utveckla god kvalitet behöver
en förskola ha kapacitet för att ta emot 120-160 barn med möjlighet att organisera i treenheter och mindre grupper. En grundskola behöver ha kapacitet för minst 550-600 elever
för att kunna skapa en hållbar klassorganisation och på ett resurseffektivt sätt kunna leva
upp till författningarnas krav på bemanning, undervisning och betygssättning. Möjlighet att
forma en hållbar organisation utifrån lärarbehörigheter men också gällande uppdrag för barnoch elevhälsa samt rektorer bedöms avgörande för att möta framtidens
kompetensförsörjningsutmaning. Som del i att möta framtidens utmaningar behöver en
likvärdig utbildning i hela kommunen säkerställas. Det behövs en genomlysning dels av
elevernas skoldag och undervisning och dels av försörjningen av legitimerade lärare, både
rörande att rekrytera legitimerade lärare till skolorna, men också att säkerställa att
ämnesbehöriga lärare finns för undervisning i samtliga ämnen. Utöver det måste även den
garanterade undervisningstiden säkerställas i relation till elevernas skoldag med avseende
på återhämtning och pauser samt restid mellan skolorna under skoldagen.
I kommundelen finns idag 4 förskolor med maxkapacitet för totalt 420 barn. Ödenäs förskola
med kapacitet för upp till 40 barn, Hemsjö förskola och Västra Bodarna förskola med vardera
kapacitet upp till 100 barn och Ingareds förskola med kapacitet för 180 barn. I kommundelen
finns idag totalt 592 elever i grundskola F-6 varav 46 elever på Ödenäs skola, 172 elever på
Hemsjö skola, 224 på Ingared skola och 150 på Västra Bodarna skola. Samtliga fyra skolor
har färre elever än riktmärket 550. Elever på Ödenäs skola och Hemsjö skola får en del av
undervisningen på Ingared skola och elever på Ödenäs skola får ytterligare undervisning på
Hemsjö skola. Elever från samtliga skolor i kommundelen får del av undervisningen på
Gustav Adolfskolan i Alingsås centralort.
Ingared är ett område som växer med nybyggnation av bostäder och det finns möjlighet att
bygga en ny förskola i området med kapacitet för 120-160 barn. Inför en nybyggnation och
fortsatt planering av förskole- och skolorganisation i området behövs en säkerställd prognos
för antalet barn och elever samt en översyn och kapacitetsmätning av befintliga lokaler.
Lokalförutsättningar för förskola och grundskola ska utgå från tidigare antagna Ramprogram
för förskola respektive Ramprogram för grundskola. Lokaler ska likväl som organisation och
Utdragsbestyrkande

Sida
Sida101
1 avav2114

Barn- och
ungdomsnämndens
arbetsutskott
Protokoll
2020-03-10

förhållningssätt främja tillgängliga lärmiljöer för barn och elever.
För att kartlägga utvecklingen av barn och elever inskrivna i kommunal verksamhet arbetar
förvaltningen med en egen befolkningsprognos. Prognosen bygger på en elevframskrivning,
där klassplacerade barn förväntas gå kvar i verksamheten kommande år. Modellen
kompletteras sedan med att lägga en prognos över elever som flyttar in till Alingsås.
Inflyttningen baseras på de senaste 4 åren. Antalet elever som antas börja i kommunal
verksamhet beräknas sedan fram genom en historisk beläggningsprocent, dvs hur stor andel
av de folkbokförda eleverna brukar välja kommunal verksamhet Den senaste prognosen över
barn och elever i Alingsås södra kommundel gjordes i februari 2020. Beräkningarna pekar
mot ett förväntat barn och elevantal inom den kommunala verksamheten årskurs F-6 på ca
640 elever inför läsår 24/25, med en ökning framförallt i området Ingared. I arbetet med att
planera för utveckling av förskole- och skolorganisationen behövs aktuella och säkerställda
prognoser. Förvaltningens egen prognos gällande grundskola behöver samköras med
underlag från Statisticon. Statisticons prognos innehåller även barn i förskoleålder, något
som krävs för att förvaltningen ska kunna beräkna andel inskrivna i kommunal förskola.
Statisticon är Alingsås kommuns upphandlade leverantör för befolkningsprognoser. En ny
kommunprognos beräknas levereras under våren.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut i Barn- och ungdomsnämnden:
Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en genomlysning av
elevernas skoldag och undervisning samt en genomlysning av försörjningen av legitimerade
lärare.
Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att säkerställa prognos för antalet
barn och elever i Alingsås södra kommundel.
Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra kapacitetsmätningar
utifrån den lokalplanering som utgör grunden i Ramprogam för förskola respektive
Ramprogram för grundskola.

Utdragsbestyrkande
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-03-03
Helena Balte
0322-616422
2020.057 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Framtida förskole- och skolorganisation Alingsås södra
kommundel
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden beslutade 2019-11-26 om vision för framtida skolorganisation.
Visionen för framtida förskole- och skolorganisation är en samlad och likvärdig förskola och
skola för barn och elever i Alingsås kommun. Arbete med att utveckla organisation för
förskola och skola ska göras för att förbättra kvaliteten i verksamheten ur ett barn- och
elevperspektiv och för att möta de framtida utmaningar som förskola och skola står inför. I
samband med att visionen antogs fick förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till framtida
skolorganisation i respektive delområde; kommundel Bjärke, kommundel Långared, Alingsås
södra kommundel, förskolor i centralorten, F-6 skolor i centralorten, 7-9 skolor i centralorten.
Aktuellt ärende avser framtida förskole- och skolorganisation i Alingsås södra kommundel.
Förvaltningens yttrande
För att möta framtidens utmaningar och samtidigt bibehålla och utveckla god kvalitet behöver
en förskola ha kapacitet för att ta emot 120-160 barn med möjlighet att organisera i treenheter och mindre grupper. En grundskola behöver ha kapacitet för minst 550-600 elever
för att kunna skapa en hållbar klassorganisation och på ett resurseffektivt sätt kunna leva
upp till författningarnas krav på bemanning, undervisning och betygssättning. Möjlighet att
forma en hållbar organisation utifrån lärarbehörigheter men också gällande uppdrag för barnoch elevhälsa samt rektorer bedöms avgörande för att möta framtidens
kompetensförsörjningsutmaning. Som del i att möta framtidens utmaningar behöver en
likvärdig utbildning i hela kommunen säkerställas. Det behövs en genomlysning dels av
elevernas skoldag och undervisning och dels av försörjningen av legitimerade lärare, både
rörande att rekrytera legitimerade lärare till skolorna, men också att säkerställa att
ämnesbehöriga lärare finns för undervisning i samtliga ämnen. Utöver det måste även den
garanterade undervisningstiden säkerställas i relation till elevernas skoldag med avseende
på återhämtning och pauser samt restid mellan skolorna under skoldagen.
I kommundelen finns idag 4 förskolor med maxkapacitet för totalt 420 barn. Ödenäs förskola
med kapacitet för upp till 40 barn, Hemsjö förskola och Västra Bodarna förskola med vardera
kapacitet upp till 100 barn och Ingareds förskola med kapacitet för 180 barn. I kommundelen
finns idag totalt 592 elever i grundskola F-6 varav 46 elever på Ödenäs skola, 172 elever på
Hemsjö skola, 224 på Ingared skola och 150 på Västra Bodarna skola. Samtliga fyra skolor
har färre elever än riktmärket 550. Elever på Ödenäs skola och Hemsjö skola får en del av
undervisningen på Ingared skola och elever på Ödenäs skola får ytterligare undervisning på
Hemsjö skola. Elever från samtliga skolor i kommundelen får del av undervisningen på
Gustav Adolfskolan i Alingsås centralort.
Ingared är ett område som växer med nybyggnation av bostäder och det finns möjlighet att
bygga en ny förskola i området med kapacitet för 120-160 barn. Inför en nybyggnation och

Sida 103 av 114

fortsatt planering av förskole- och skolorganisation i området behövs en säkerställd prognos
för antalet barn och elever samt en översyn och kapacitetsmätning av befintliga lokaler.
Lokalförutsättningar för förskola och grundskola ska utgå från tidigare antagna Ramprogram
för förskola respektive Ramprogram för grundskola. Lokaler ska likväl som organisation och
förhållningssätt främja tillgängliga lärmiljöer för barn och elever.
För att kartlägga utvecklingen av barn och elever inskrivna i kommunal verksamhet arbetar
förvaltningen med en egen befolkningsprognos. Prognosen bygger på en elevframskrivning,
där klassplacerade barn förväntas gå kvar i verksamheten kommande år. Modellen
kompletteras sedan med att lägga en prognos över elever som flyttar in till Alingsås.
Inflyttningen baseras på de senaste 4 åren. Antalet elever som antas börja i kommunal
verksamhet beräknas sedan fram genom en historisk beläggningsprocent, dvs hur stor andel
av de folkbokförda eleverna brukar välja kommunal verksamhet Den senaste prognosen över
barn och elever i Alingsås södra kommundel gjordes i februari 2020. Beräkningarna pekar
mot ett förväntat barn och elevantal inom den kommunala verksamheten årskurs F-6 på ca
640 elever inför läsår 24/25, med en ökning framförallt i området Ingared. I arbetet med att
planera för utveckling av förskole- och skolorganisationen behövs aktuella och säkerställda
prognoser. Förvaltningens egen prognos gällande grundskola behöver samköras med
underlag från Statisticon. Statisticons prognos innehåller även barn i förskoleålder, något
som krävs för att förvaltningen ska kunna beräkna andel inskrivna i kommunal förskola.
Statisticon är Alingsås kommuns upphandlade leverantör för befolkningsprognoser. En ny
kommunprognos beräknas levereras under våren.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inte några ekonomiska förändringar i nuläget.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en genomlysning av
elevernas skoldag och undervisning samt en genomlysning av försörjningen av legitimerade
lärare.
Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att säkerställa prognos för antalet
barn och elever i Alingsås södra kommundel.
Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra kapacitetsmätningar
utifrån den lokalplanering som utgör grunden i Ramprogam för förskola respektive
Ramprogram för grundskola.
Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.
Helena Balte
Förvaltningschef
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Val av ledamöter och
ersättare till BUN/AU 20192022
10
2018.601 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-03-20
Karin Berg

Barn- och ungdomsnämnden

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. Laila Freiholtz (S) lämnar sitt uppdrag i Barn- och
ungdomsnämnden. Då Freiholtz var personlig ersättare för Maria Katris (S) i arbetsutskottet
måste ny ersättare utses.
Beredning
Annika Olofsson (S) förslås som personlig ersättare Maria Katris (KD) i Barn- och
ungdomsnämndens arbetsutskott för tiden fram till och med den 31 december 2022

Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att Annika Olofsson (S) blir personlig ersättare för
Maria Katris (S) i Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott för tiden fram till och med den
31 december 2022.

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

Helena Balte
Förvaltningschef

Karin Berg
Verksamhetsutvecklare
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Anmälningar om kränkande
behandlingar läsåret
2019/2020
11
2019.331 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-03-17
Karin Berg

Barn- och ungdomsnämnden

2019.331 BUN

Anmälan om kränkande behandling läsåret 19/20 till BUN
mars
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
38 ärenden har inkommit. Samtliga ärenden rör kränkningar mellan elever.
Tabell 1, Inkomna 3 februari till 17 mars 2020
Löpnummer

ÅK

Typ av kränkning Vem uppmärksammade

8-200316
40-200316
8-200310
8-200316
5-200313
5-2003131
1-200310
14-200310
11-200309
17-200309
32-200309
15-200305
42-200120

2
Förskola
6
2
6
6
7
2
3
7
Förskola
1
Förskola

Verbal
Fysisk
Psykisk
Fysisk
Psykisk
Psykisk
Psykisk
Psykisk
Verbalt
Fysisk
Fysisk
Fysisk
Trakaserier pga
etnicitet
Verbal
Psykisk

14-200121 2
2-200227 4

Är
Är det första
vårdnadshavare gången en
informerade?
anmälan
görs?
Pedagog
Ja
Ja
Vårdnadshavare Ja
Ja
Kurator
Ja
Nej, tredje
Pedagog
Ja
Ja
Pedagog
Ja
Ja
Elev/pedagog
Ja
Nej, andra
Pedagog
Ja
Ja
Pedagog
Ja
Ja
Pedagog
Ja
Ja
Vårdnadshavare Ja
Ja
Pedagog
Ja
Ja
Andra elever
Ja
Ja
Pedagog
Ja
Ja
Pedagog
Pedagog
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Ja
Ja

Ja
Nej, andra

Tabell 2, Inkomna 12 februari till 2 mars 2020, rapporterade vid AU
Löpnummer

ÅK

Typ av kränkning Vem uppmärksammade

15-200212
3-200212
3-200212
3-2002121
3-2002122
3-2002123

3
3
F-klass
F-klass
1
1

Fysisk
Verbal
Fysisk
Verbal
Fysisk
Sexuella
trakasserier
Fysisk & Sexuella
trakasserier
Fysisk
Fysisk
Fysisk
Verbal
Fysisk
Psykisk
Psykisk
Psykisk
Verbal
Psykisk
Fysisk
Verbal
Fysisk

15-2002121 3
15-2002122
8-200212
12-200214
16-200207
8-200218
11-200218
10-200220
17-200221
7-200225
8-200226
11-090512
8-200228
13-200218
13-200219
13-200226
7-200206

6
3
2
2
3
3
5
9
1
3
4
6
5
4
F-klass
6

Fysisk
Fysisk

Pedagog
Pedagog
Pedagog
Pedagog
pedagpg
Pedagog

Är
Är det första
vårdnadshavare gången en
informerade?
anmälan
görs?
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Pedagog

Ja

Ja

Pedagog
Pedagog
Pedagog
Pedagog
Pedagog
Pedagog
Vårdadshavare
Personal
Pedagog
Elev/pedagog
Pedagog
Pedagog
Pedagog
Pedagog
Pedagog
Elever + pedagog

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

N
Ja
Nej, andra
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej, tredje
Ja
Ja
Ja
Ja

Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga kostnader
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
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Helena Balte
Förvaltningschef

Karin Berg
Verksamhetsutvecklare
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Delegationsbeslut 2020central administration
12
2020.001 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-03-17
Karin Berg

Barn- och ungdomsnämnden

2020.001 BUN

Delegationslista till BUN mars 2020
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 2020, dnr 2020.001 BUN
Ordförande, K. Perciwall
Beslut om att tillfälligt stänga öppen förskola, 200316-200327
Förvaltningschef, H. Balte
Beslut om tf. Förvaltningschef
Yttrande till skolinspektionen, 2 st
Beslut om terminstider (studiedag 200316)
Administrativ chef, K. Jakobsson
Uppsägning/avstängning av plats inom barnomsorgen, 9 st
Yttrande till Skolväsendets överklagandenämnd överklagan nekande plats skolval läsår
20/21, 8 st
Planeringsstrateg, M. Persson
Beslut att medge skolskjuts (feb), 8 st

Rektorer 2020, dnr 20120.002 BUN
Rektor B. Kroon, Ängabo område
Beslut om ställföreträdande rektor
20200219

Rektor L. Andersson, Noltorp område
Beslut om ställföreträdande rektor
20200311-20200323

Rektor A. Jamei, Stadsskogens område
Plats i fritidshem, SL 14:5, 1 st
Rektor S. Gustafsson, Stadsskogens område
Beslut om uppskjuten skolplikt, 2 st
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Rektor U. Bengtsson, Nolby område
Beslut om utökad tid i förskolan, SL 8:7, 1 st
Rektor C. Lundh, Hemsjö område
Beslut om utökad tid i förskolan, SL 8:5, 1 st
Rektor C Lundh, Hemsjö Ödenäs område
Beslut om utökad tid i förskolan, SL 8:5, 1 st
Rektor I. Karlsson, Nolby område
Beslut om utökad tid i förskolan, SL 8:5, 1 st
Rektor A. Sundvall, Ängabo område
Beslut om utökad tid i förskolan, SL 8:5, 1 st
Rektor U. Andersson, Bjärke område
Beslut om utökad tid i förskolan, SL 8:5, 1 st
Beslut om utökad tid i förskolan, SL 8:7, 1 st

Rektor, A-C. Backmark, Nolbyskolan
Nekande beslut ang. placering i grundskolan, SL 9:15, 3 st
Rektor, M. Sandwall, Noltorpskolan
Nekande beslut ang. placering i grundskolan, SL 9:15, 1 st
tf. Rektor, C. Ferm, Ängaboskolan
Nekande beslut ang. placering i grundskolan, SL 9:15, 6 st
Rektor, M. von Feilitzen, Nolhagaskolan
Nekande beslut ang. placering i grundskolan, SL 10:30, 43 st
Rektor, K. Sondefors, Gustav Adolfskolan
Nekande beslut ang. placering i grundskolan, SL 10:30, 9 st
Anställningsbeslut 2020, dnr 2020.003 BUN
Sammanlagt 38 stycken beslut fattade under perioden 190628-200220

Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar det av informationen och lägger den till handlingarna.
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Helena Balte
Förvaltningschef

Karin Berg
Verksamhetsutvecklare
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