Kallelse/föredragningslista

Sammanträde med Barn- och ungdomsnämnden
Tid:

2020-10-20, kl. 14:00-18:00

Plats:

Sparbankssalen
Socialdemokraterna, Parti KD+M+C+L och
Sverigedemokraterna kallar till gruppmöte innan barn- och
ungdomsnämndens sammanträde. Parti S träffas i Sörhaga kl. 13.0013.45 S och V träffas 13:45-14:00, Parti KD+M+C+L träffas i Dammen kl.
13.00-14.00 och Parti SD och V kontaktar sekreterare om lokal önskas.

Kent Perciwall (KD),
Ordförande

Karin Berg,
Sekreterare

Ärendelista
1.

Information och överläggningar

2.

Förvaltningsorganisation
Skolverkets officiella statistik
Hantering av personuppgifter
Kvalitetsgranskningar skolinspektionen
Budgetberedning
Budgetuppföljningar 2020, 2020.040 BUN

3.

Nuläge och målsättning rörande barngruppernas storlek i förskolan,
2016.157 BUN

4.

Framtida skolorganisation förskolor i centralorten, 2020.257 BUN

5.

Framtida skolorganisation F-6 skolor i centralorten, 2020.256 BUN

6.

Uppföljning av Biblioteksplan 2020, 2020.258 BUN

7.

Barn-och ungdomsnämndens årsplanering 2020, 2019.419 BUN
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8.

Delegationsbeslut 2020- central administration, 2020.001 BUN

9.

Anmälningar om kränkande behandlingar läsåret 2020/2021, 2020.197
BUN

10.

Meddelanden
1. Synpunkt angående antal timmar i förskoleklass
2. Uppföljning av beslut från Skolinspektionen angående Nolbyskolan
3. Beslut från Skolinspektionen att överlämna anmälan avseende Nolbyskolan till
Alingsås kommun
4. Beslut från Skolinspektionen om ej prövning med anledning av anmälan mot
Sollebrunns skola
5. Protokollsutdrag KF §101, Upphävande av miljöpolicy
6. Protokollsutdrag KF §102, Revidering av lokala miljömål
7. Protokollsutdrag KF §104, Upphävande av nuvarande riktlinjer för
invånardialog i Alingsås kommun
8. Protokollsutdrag KF §105, Upphävande av nuvarande regler för sponsring
inom Alingsås kommun
9. FSG-protokoll
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Budgetuppföljningar 2020
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Barn- och
ungdomsnämndens
arbetsutskott
Protokoll
2020-10-06

§ 62 2020.040 BUN

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 september 2020 för det ekonomiska resultatet är beräknad minus 3 411
tkr. Det är en förbättring mot föregående prognos med 944 tkr. I denna prognos ingår den
statliga ersättning för sjuklönekostnader dag 1-14 som har utbetalats under augusti månad
medan personalkostnader för längre vikariat i samband med Coronapandemin inte är
kompenserade. Nämnden har högre kostnader på grund av fler elever i både kommunal och
fristående verksamhet samt ett fortsatt arbete med kommunala grundskolors anpassning
utifrån ekonomiska förutsättningar behövs.
Pågående arbete med att anpassa skolors inre organisation utifrån ekonomiska ramar är
inräknat i prognosen. Arbetet ger redan nu en positiv skillnad mellan lagd prognos augusti
och september för verksamheten. Övergripande är det framförallt F-6 skolor som har fortsatt
arbete med att anpassa organisationen ytterligare utifrån ekonomiska förutsättningar.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut:
Barn- och ungdomsnämnden godkänner budgetuppföljning per september 2020.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida41av
av39
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-10-02
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 september 2020 för det ekonomiska resultatet är beräknad minus 3 411
tkr. Det är en förbättring mot föregående prognos med 944 tkr. I denna prognos ingår den
statliga ersättning för sjuklönekostnader dag 1-14 som har utbetalats under augusti månad
medan personalkostnader för längre vikariat i samband med Coronapandemin inte är
kompenserade. Nämnden har högre kostnader på grund av fler elever i både kommunal och
fristående verksamhet samt ett fortsatt arbete med kommunala grundskolors anpassning
utifrån ekonomiska förutsättningar behövs.
Pågående arbete med att anpassa skolors inre organisation utifrån ekonomiska ramar är
inräknat i prognosen. Arbetet ger redan nu en positiv skillnad mellan lagd prognos augusti
och september för verksamheten. Övergripande är det framförallt F-6 skolor som har fortsatt
arbete med att anpassa organisationen ytterligare utifrån ekonomiska förutsättningar.
Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner budgetuppföljning per september 2020.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Helena Balte
Förvaltningschef

Kristina Jakobsson
Administrativ chef

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-10-02
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Barn- och ungdomsnämnden
Månadsuppföljning ekonomi
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter

Budget
2020

Prognos
helår

Avvikelse
Utfall
prognos/budget månad
2020
september
2020

Utfall
Differens
månad
2020/2019
september
2019

113 584

122 484

8 900

95 653

88 382

7 271

Personalkostnader

-563 740

-571 500

-7 760

-410 513

-397 667

-12 846

Lokalhyror

-128 781

-129 400

-619

-95 897

-83 684

-12 213

Köp av tjänster

-261 011

-265 551

-4 540

-197 072

-183 649

-13 423

-18 944

-18 336

608

-13 984

-13 361

-623

Verksamhetens
kostnader

-972 476

-984 787

-12 311

-717 466

-678 361

-39 105

Verksamhetens
nettokostnader

-858 892

-862 303

-3 411

-621 813

-589 979

-31 834

858 892

858 892

0

644 168

616 984

27 184

0

-3 411

-3 411

22 355

27 005

-4 650

Övriga kostnader

Kommunbidrag
Årets resultat

Inledande sammanfattning
Årsprognosen per september 2020 för det ekonomiska resultatet är beräknad minus 3 411 tkr. Det är
en förbättring mot föregående prognos med 944 tkr. I denna prognos ingår den statliga ersättning för
sjuklönekostnader dag 1-14 som har utbetalats under augusti månad medan personalkostnader för
längre vikariat i samband med Coronapandemin inte är kompenserade. Nämnden har högre
kostnader på grund av fler elever i både kommunal och fristående verksamhet samt ett fortsatt
arbete med kommunala grundskolors anpassning utifrån ekonomiska förutsättningar.
Utfall för perioden
Totalt följer intäkter och kostnader plan utifrån förändringar enligt lagd prognos. Kostnader
relaterade till Coronapandemin är 2 992 tkr för perioden. Det är till största delen personal i förskola
och grundskola F-6 som redovisar dessa kostnader. Under september är sjuklönen återigen hög
medan utfall för månadslön är lägre. Personalens ökade sjukfrånvaro påverkar den höga sjuklönen.
Samtidigt är kostnaden för timanställda lägre jämfört med föregående år. Den uppbokade
semesterskulden, personalkostnad som genereras under året av samtliga månadsanställda och
betalas ut när personalen har semester framförallt under semestermånaderna juni-augusti, uppgår
till 17 811 tkr (jmf 19 411 tkr år 2019) för januari-september.

Jämförelse mellan åren
Total avvikelsen mellan åren är 4 650 tkr. Intäkter är högre år 2020. Köp av tjänster fortsätter att öka
på grund av fler barn och elever i fristående verksamheter, lokalhyra ökar i och med ombyggnationen
Noltorpsskolan. Personalkostnaderna har ökat med 12 846 tkr vid jämförelse september 2019. En
1
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stor del av skillnaden är löneökning och ökat personalomkostnadspålägg. Kostnaden för sjuklön är 4
322tkr högre år 2020 jämfört med samma period år 2019 medan kostnaden för timlöner är 1 056tkr
lägre år 2020 jämfört med samma period år 2019 .
Prognos
Intäktsökning består till största delen av statsbidrag för sjuklöner i samband med Corona pandemi,
lärarassistenter och minskade barngrupper. Dessa intäkter möts upp av en högre personalkostnad.
Personalkostnaderna är även högre på grund av att flera skolor inte fullt ut har anpassat
organisationen inför läsåret. Pågående arbete med att anpassa skolors inre organisation utifrån
ekonomiska ramar är inräknat i prognosen. Arbetet ger redan nu en positiv skillnad mellan lagd
prognos augusti och september för verksamheten. Övergripande är det framförallt F-6 skolor som
har fortsatt arbete med att anpassa organisationen ytterligare utifrån ekonomiska förutsättningar.
Kostnader för köp av tjänst ökar på grund av fler elever i både kommunal och fristående verksamhet.
Övriga kostnader är lägre på grund av återhållsamhet utifrån ekonomin.
Prognosförändring
Personalkostnaderna prognostiseras 944 tkr lägre än föregående prognos, vilket innebär att
nämndens totala prognos har förbättras med 944 tkr. Arbete med anpassningar inför höstterminen
utifrån föregående månads prognos har förbättrat prognos per september. Samtliga enheter arbetar
med att anpassa organisation efter ekonomiska ramar men ser utmaningar med att komma i balans
under året. I prognosen ingår enheternas planerade åtgärder.
Kommentarer per huvudverksamhet
Politisk +/-0 tkr
Ingen förväntad avvikelse.
Förskola + 5 527 tkr
Personalanpassningar utifrån färre barn i kommunens verksamheter gör att intäkterna och
kostnaderna är lägre för förskola. Fler barn i fristående verksamhet ger något högre kostnader
utifrån denna prognos.
Pedagogisk omsorg + 400 tkr
Lägre kostnader på grund av färre barn än planerat för fristående verksamhet gör att kostnaderna
minskar för pedagogisk omsorg.
Förskoleklass -833 tkr
Fördelning av lokalhyrorna för skollokalerna ökar förskoleklassens kostnader. Fler elever än planerat
ger ökade kostnader i form av personal och köpta tjänster.
Grundskola – 7 200 tkr
På grund av fler elever ökar kostnader för fristående verksamhet. Fördelning av lokalhyrorna för
skollokalerna minskar grundskolans kostnader. Personalkostnaderna är högre på grund av att
anpassning till ekonomiska förutsättningar inte har verkställts på alla skolor. Verksamhetschefer och
ekonomer arbetar tillsammans med de enheter som behöver anpassa organisationen utifrån
ekonomi. Det krävs fortsatt arbete med och uppföljning av både inre och yttre organisation.
Grundsärskola -65 tkr
Fördelning av lokalhyrorna för skollokalerna minskar grundsärskolans kostnader medan
personalkostnaderna ökar. Intäkt för sjuklön dag 1-14 är 280 tkr.
2
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Fritidshem – 1 240 tkr
Fördelning av lokalhyrorna för skollokalerna ökar fritidshemmets kostnader.
Kost- och lokalvård +/-0 tkr
Ingen förväntad avvikelse.

Kostnader och intäkter per huvudverksamhet, tkr
Belopp i tkr

Budget 2020

Prognos 2020 Avvikelse

Kostnader
Politisk verksamhet

-1 100

-1 100

0

-325 170

-324 876

294

-4 247

-3 847

400

-29 374

-30 294

-920

-505 192

-515 692

-10 500

Grundsärskola

-26 847

-27 192

-345

Fritidshem

-79 784

-81 024

-1 240

Förskola
Pedagogisk omsorg
Förskoleklass
Grundskola

Kost och lokalvård
Summa

-762

-762

0

-972 476

-984 787

-12 311

Intäkter
0

0

0

38 597

43 830

5 233

735

735

0

1 308

1 395

87

52 731

56 031

3 300

844

1 124

280

18 607

18 607

0

762

762

0

Kommunbidrag

858 892

858 892

0

Summa

972 476

981 376

8 900

0

-3 411

-3 411

Politisk verksamhet
Förskola
Pedagogisk omsorg
Förskoleklass
Grundskola
Grundsärskola
Fritidshem
Kost och lokalvård

Netto

3
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Prognos antal barn och elever
Antalet barn i förskolan är 23 färre än planerat antal. Minskningen av antalet barn i förskola är i
kommunal verksamhet medan antalet barn i fristående verksamhet ökar. Även antal barn i
pedagogisk omsorg minskar, det gäller för både kommunal och fristående verksamhet. I förskolan
och pedagogisk omsorg påverkas antal timmar av föräldrars omsorgsbehov.
Förskoleklassens och grundskolans elever är 24 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. Antal barn i fritidshem påverkas av föräldrars omsorgsbehov. I rådande Coronapandemi
kan antalet barn i fritidshemsverksamheten förändras snabbt.
Planeringsunderlag – barn och
elever, antal
budget

prognos

2020

2020

2020

2 265

2 242

-23

Pedagogisk omsorg

56

40

-16

Förskoleklass

501

511

+10

4 674

4 688

+14

49

49

0

2 181

2 074

-107

Förskola

Grundskola åk 1-9

Grundsärskola

Fritidshem

avvikelse

4
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Nuläge och målsättning
rörande barngruppernas
storlek i förskolan
3
2016.157 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-09-28
Jonas Nordlander

Barn- och ungdomsnämnden

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, 2019-10-22 §90 och 2020-03-24 §20 som då gett förvaltningen i uppdrag att arbeta
vidare med former för att organisera för mindre barngrupper.

Förvaltningens yttrande
Förvaltningen arbetar med att fortsätta utveckla förskolans organisation utifrån de
förutsättningar som finns i beslutad budget. 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 mars 2020. Varje förskola har fortsatt arbetet med att få en fungerande
organisation runt minskade grupperingar i förskolan.

Nuläge i verksamheten
I förskolornas verksamhetsuppföljningar för 2019-2020 anges att arbetet med minskade
barngrupper ger barnen större trygghet och självkänsla, samtidigt som personalen upplever
att barn får större utrymme än tidigare. Detta upplevs gynnsamt för alla barn och specifikt för
barn i behov av särskilt stöd. Flera förskolor ser också andra positiva effekter, såsom lugnare
social samvaro, större delaktighet och större valfrihet, möjlighet att vara kvar i samma lekoch lärsituation, samt färre konflikter.
Svårigheter som lyfts fram är sårbarhet vid personalfrånvaro, större andel ensamarbete och
mindre flexibla personalscheman. Vårens situation med pandemi har haft olika effekter på
olika förskolor. Vissa förskolor upplever att det varit enklare att arbeta med mindre
barngrupper på grund av stor sjukfrånvaro bland barnen. Andra förskolor upplever att det
varit svårare att bedriva arbetet på grund av hög sjukfrånvaro bland personalen.
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.
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Förskolorna har olika förutsättningar i befintliga lokaler. På de flesta förskolor har det blivit
mer relevant att prata om mindre sammanhang för barnen snarare än minskade
barngrupper. Det sistnämnda begreppet ger intryck av att antal barn på förskolan ska
minska, vilket det sällan finns möjlighet för. Det handlar om att skapa mindre sammanhang
för barnen utifrån varje förskolas förutsättningar.
År 2019 fick 10 förskolor statsbidrag på nära 6 miljoner kronor för minskade barngrupper. År
2020 fick 6 förskolor statsbidrag på totalt 3,6 miljoner kronor. Generellt sett upplever
förskolorna det lättare att få till en hållbar organisation under de år de fått statsbidrag, men
många förskolor utan bidrag har också kommit långt i förändringsarbetet.
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 den nya befattningen att ses över. Detta ska ske i kombination med översyn av behovet
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 sammanhang för barnen utifrån aktuellt uppdrag för barngruppernas storlek och
förutsättningar.

Helena Balte
Förvaltningschef

Jonas Nordlander
Barnomsorgssamordnare
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Barn- och
ungdomsnämndens
arbetsutskott
Protokoll
2020-10-06

§ 63 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, 2019-10-22 §90 och 2020-03-24 §20 som då gett förvaltningen i uppdrag att arbeta
vidare med former för att organisera för mindre barngrupper.
Beredning
Förvaltningen arbetar med att fortsätta utveckla förskolans organisation utifrån de
förutsättningar som finns i beslutad budget. 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 mars 2020. Varje förskola har fortsatt arbetet med att få en fungerande
organisation runt minskade grupperingar i förskolan.

Nuläge i verksamheten
I förskolornas verksamhetsuppföljningar för 2019-2020 anges att arbetet med minskade
barngrupper ger barnen större trygghet och självkänsla, samtidigt som personalen upplever
att barn får större utrymme än tidigare. Detta upplevs gynnsamt för alla barn och specifikt för
barn i behov av särskilt stöd. Flera förskolor ser också andra positiva effekter, såsom lugnare
social samvaro, större delaktighet och större valfrihet, möjlighet att vara kvar i samma lekoch lärsituation, samt färre konflikter.
Svårigheter som lyfts fram är sårbarhet vid personalfrånvaro, större andel ensamarbete och
mindre flexibla personalscheman. Vårens situation med pandemi har haft olika effekter på
olika förskolor. Vissa förskolor upplever att det varit enklare att arbeta med mindre
barngrupper på grund av stor sjukfrånvaro bland barnen. Andra förskolor upplever att det
varit svårare att bedriva arbetet på grund av hög sjukfrånvaro bland personalen.
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.
Utdragsbestyrkande
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Barn- och
ungdomsnämndens
arbetsutskott
Protokoll
2020-10-06

Förskolorna har olika förutsättningar i befintliga lokaler. På de flesta förskolor har det blivit
mer relevant att prata om mindre sammanhang för barnen snarare än minskade
barngrupper. Det sistnämnda begreppet ger intryck av att antal barn på förskolan ska
minska, vilket det sällan finns möjlighet för. Det handlar om att skapa mindre sammanhang
för barnen utifrån varje förskolas förutsättningar.
År 2019 fick 10 förskolor statsbidrag på nära 6 miljoner kronor för minskade barngrupper. År
2020 fick 6 förskolor statsbidrag på totalt 3,6 miljoner kronor. Generellt sett upplever
förskolorna det lättare att få till en hållbar organisation under de år de fått statsbidrag, men
många förskolor utan bidrag har också kommit långt i förändringsarbetet.
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 den nya befattningen att ses över. Detta ska ske i kombination med översyn av behovet
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:
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 sammanhang för barnen utifrån aktuellt uppdrag för barngruppernas storlek och
förutsättningar.
Paragrafen är justerad

Utdragsbestyrkande
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Har fått statsbidrag 2019 och 2020
Förskola
Lendahl
Linden
Lövhyddan
Nolby
Nolhaga
Nolängen

HT 18
1
4
4
2
2
2

Ht 19
3
6
6
4
3
4

Ht 20
3
6
6
4
4-5
4

Tid Ht 20
9.15-14.00
9.00-11.30
7.30-12.30
8.00-14.00
9.15-14.00
8.45-13.30

Antal dagar/vecka
5
3
3-5
5
4
5

Ht 19
8
6 el 7
4
6

Ht 20
8
5
3
6

Tid Ht 20
9.30-11.00
9.00-14.00
2 timmar
9.00-13.30

Antal dagar/vecka
4
4-5
5
5

Ht 19
6
2-3
3
7
3
18
3
4
3
3
7
4
6
4
10
5
5
5
5
3

Ht 20
4
4
3
10
6
18
3
5
3
5
5
4
9
7
8-12
7
5
5
6-7
3

Tid Ht 20
Hela dagen
1,5 timme
8.00-15.00
830/9.30-14.30
8.30-10.00
9.30-11.30 (ibland em)
Större delen av dagen
9.00-12.00
1,5 timme
2 timmar
9.30-11.30/Hela dagen
9.00-14.00
8.30-10.00
2 timmar
9.30-11.00/15.00-16.00
Varierande
9.30-11.00
9.30-11.30/Hela dagen
8.30-10.00/12.30-14.00
9.00/9.30-14.30

Antal dagar/vecka
5
2
5
5
3
3
3
3
5
4
4
3
3
3
3-4
3-5
3
4
4
5

Har fått statsbidrag 2019
Förskola
Bolltorp
Brogården
Sollebrunn
Östlyckan

HT 18
4
4
3
4

Har inte fått statsbidrag
Förskola
Ekskogen
Gräfsnäs
Hasselgatan
Hemsjö
Herrgården
Ingared
Kastanjen
Långared
Magra
Rävlyan
Stadsskogen
Stocken
Stockslycke
Stora Mellby
Tegelslagaren
Västra Bodarna
Åkershult
Älvdansen
Ängabo
Ödenäs

HT 18
4
2
2
5
2
7
2
4
1
2
4
3
5
3
5
4
3
4
3
2
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Förskolor i Alingsås centralort
Stadsskogen
Stadsskogens fsk
Älvdansen
Ekskogen
Kastanjen
Hasselgatan
Noltorp
Lövhyddan
Tegelslagaren
Nolängen
Nolhaga

Maxkapacitet
100
80
80
40
40

80
100
26
40

Lendahl
Linden
Lendahls musikfsk
Åkershult

70
40
60

Nolby
Stocken
Nolby
Östlyckan
Brogården
Bolltorp

60
40
50
80
80

Ängabo
Ängabo fsk
Stockslycke
Herrgården

60
100
70
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2020-09-28
Helena Balte
0322-616422
2020.257 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Framtida förskoleorganisation Alingsås centralort
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
förskoleorganisation i centralorten.

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 större förskola ger förbättrade möjligheter till en
personalplanering som ger högre personaltäthet när det är flest barn, samt större möjlighet
till samarbete vid personalfrånvaro. Det ger i sin tur färre nya vuxenkontakter för barnen.
Möjlighet att forma en hållbar organisation utifrån olika yrkeskategorier och
förskollärarbehörighet men också gällande uppdrag för specialpedagoger och rektorer
bedöms avgörande för att möta framtidens kompetensförsörjningsutmaning. Som en del i att
möta framtidens utmaningar behöver en likvärdig utbildning i hela kommunen säkerställas.
I Alingsås finns idag totalt 20 förskolor belägna i olika geografiska områden i centralorten.
Den minsta är Nolängens förskola med en maxkapacitet på 26 barn och de största är
Stadsskogens, Tegelslagarens och Stockslyckes förskolor som vardera har en maxkapacitet
på 100 barn. Förskolan på Brogården är under ombyggnad och kommer när den står klar
hösten 2021 att kunna ta emot upp till 140 barn. Förskolan är om byggd utifrån antaget
Ramprogram för förskola och är kommunens första förskola med lokaler utformade utifrån
treenheter och hemvister för mindre barngrupper. Både inomhus- och utomhusmiljö
utformas så att barnen får möjlighet att vistas i mindre sammanhang vilket tillsammans med
den större förskolans förbättrade förutsättningar för personalplanering ska ge en ökad
kvalitet för barnen.
I nuläget finns behovstäckning av antalet förskoleplatser i centralorten men med en variation
mellan olika geografiska områden men för att kunna möta efterfrågan av förskoleplatser och
lagkravet om rätt till barnomsorg framåt behövs ytterligare förskoleplatser i centrum. Tre
förskolor inryms i skollokaler vilka i en långsiktigt hållbar lokalplanering behövs för skolans
verksamhet. Två förskolor, Stockens förskola och Nolhaga förskola, är belägna i tillfälliga
paviljonger. Verksamheten kan bedrivas i lokalerna fram till och med 2022 och måste
därefter flyttas till andra lokaler. Det pågår en förprojektering för byggnation av en ny förskola

Sida 18 av 39

i Nolhaga vilken beräknas stå färdig under 2023. Förskolan kommer kunna ta emot 120 barn
och avser att täcka behovet för de barn som idag går i paviljonger i Nolhaga och delvis för de
förskolor som är belägna i skolor och som behöver utrymmas för att ge plats åt skolans
verksamhet.
I det fortsatta planeringsarbetet behövs en så säkerställd prognos som möjligt för behovet av
förskoleplatser i Alingsås kommuns centralort samt per delområde. Prognoser för barn i
förskoleålder är svåra att säkerställa men krävs likväl för det fortsatta arbetet. Enligt prognos
från Statisticon, som är Alingsås kommuns upphandlade leverantör för
befolkningsprognoser, beräknas barnantalet att öka med drygt 100 barn de närmaste fem
åren. För att kartlägga utvecklingen av barn och elever inskrivna i kommunal verksamhet
arbetar förvaltningen med även med en egen befolkningsprognos. I prognosen används
Statisticons delområdesprognos i kombination med en historisk beläggningsprocent för de
olika geografiska förskole områdena i Alingsås. Beläggningsprocenten beräknar hur stor
andel av de folkbokförda barnen som brukar välja kommunal förskoleverksamhet. Därtill
kommer behov av förskoleplatser vid planering av nya och förtätade bostadsområden. I
nuläget finns ett positivt planbesked för byggnation av ny förskola i Noltorp. Det behövs
fortsatt strategisk lokalplanering och ett långsiktigt arbete för att forma en hållbar
organisation av både förskola och skola i centralorten och beslut om var ny förskola bör
placeras.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inte några ekonomiska förändringar i nuläget.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att säkerställa prognos för antalet
barn i förskoleålder i centralorten och respektive område.
Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med planering
av hur befintliga lokaler för förskola och skola bäst kan användas för en långsiktig hållbar
förskole- och skolorganisation.
Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda var ny förskola behövs i
relation till befintliga lokaler, befintliga bostadsområden samt planerad förtätning och
utbyggnation.
Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Helena Balte
Förvaltningschef
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§ 65 2020.256 BUN

Framtida skolorganisation F-6 skolor i centralorten
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 skolorganisation
för F-6 skolor i centralorten.
Beredning
För att möta framtidens utmaningar och samtidigt bibehålla och utveckla god kvalitet behöver
en grundskola F-6 ha kapacitet för minst 550 elever. Detta 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 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.

I Alingsås finns idag 6 stycken F-6 skolor belägna i olika geografiska områden i centralorten.
Tillsammans är 2054 elever placerade på de 6 skolorna. Kullingsbergsskolan där det idag
går 250 elever är i nuläget den skolan med lägst elevantal. Noltorpskolan är den skola där
det går flest elever och där går idag 475 elever. Noltorpskolan är under ombyggnad och när
den står klar kommer den att kunna ta emot totalt 640 elever. Skolan kommer att ta emot
elever i både grundskola och grundsärskola och byggs om med möjlighet för tillgängliga
lärmiljöer för alla elever. Ledord i ombyggnationen är trygghet öppenhet och respekt. Övriga
skolor har färre elever än riktmärket 550-600.

I det fortsatta arbetet behövs en säkerställd prognos för antalet elever samt en översyn och
kapacitetsmätning av befintliga lokaler. Lokalförutsättningar ska utgå från tidigare antaget
Ramprogram för grundskola och grundsärskola. Lokaler ska likväl som organisation och
förhållningssätt främja tillgängliga lärmiljöer för alla elever.

Utdragsbestyrkande
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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 centralorten gjordes i september 2020. Beräkningarna pekar mot ett
förväntat barn- och elevantal inom den kommunala verksamheten på ca 2195 elever i F-6
läsår 25/26, vilket är en beräknad ökning från dagens 2054 elever.

I arbetet med att planera för utveckling av skolorganisationen behövs aktuella och
säkerställda prognoser. Förvaltningens egen prognos gällande grundskola behöver
samköras med underlag från Statisticon, som är Alingsås kommuns upphandlade leverantör
för befolkningsprognoser. Statisticons prognos innehåller även barn i förskoleålder, något
som krävs för att förvaltningen ska kunna beräkna andel inskrivna i kommunal förskola.
Nästa kommunprognos beräknas levereras under våren 2021.

Utifrån aktuella prognoser behöver framtida skolorganisation ha kapacitet att ta emot närmre
2200 elever och därtill behöver viss marginal finnas. En ny kapacitetsmätning behöver göras
på respektive skolenhet som underlag för att långsiktigt arbete vidare med en hållbar
skolorganisation för F-6 i centralorten.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut:
Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att säkerställa prognos för antalet
elever i F-6 i centralorten.
Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra kapacitetsmätningar
utifrån den lokalplanering som utgör grunden i Ramprogram för grundskola och
grundsärskola.

Utdragsbestyrkande
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Barn- och ungdomsnämnden

Framtida skolorganisation F-6 skolor i centralorten
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 skolorganisation
för F-6 skolor i centralorten.
Förvaltningens yttrande
För att möta framtidens utmaningar och samtidigt bibehålla och utveckla god kvalitet behöver
en grundskola F-6 ha kapacitet för minst 550 elever. Detta 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 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.
I Alingsås finns idag 6 stycken F-6 skolor belägna i olika geografiska områden i centralorten.
Tillsammans är 2054 elever placerade på de 6 skolorna. Kullingsbergsskolan där det idag
går 250 elever är i nuläget den skolan med lägst elevantal. Noltorpskolan är den skola där
det går flest elever och där går idag 475 elever. Noltorpskolan är under ombyggnad och när
den står klar kommer den att kunna ta emot totalt 640 elever. Skolan kommer att ta emot
elever i både grundskola och grundsärskola och byggs om med möjlighet för tillgängliga
lärmiljöer för alla elever. Ledord i ombyggnationen är trygghet öppenhet och respekt. Övriga
skolor har färre elever än riktmärket 550-600.
I det fortsatta arbetet behövs en säkerställd prognos för antalet elever samt en översyn och
kapacitetsmätning av befintliga lokaler. Lokalförutsättningar ska utgå från tidigare antaget
Ramprogram för grundskola och grundsärskola. Lokaler ska likväl som organisation och
förhållningssätt främja tillgängliga lärmiljöer för alla 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

Sida 23 av 39

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 centralorten gjordes i september 2020. Beräkningarna pekar mot ett
förväntat barn- och elevantal inom den kommunala verksamheten på ca 2195 elever i F-6
läsår 25/26, vilket är en beräknad ökning från dagens 2054 elever.
I arbetet med att planera för utveckling av skolorganisationen behövs aktuella och
säkerställda prognoser. Förvaltningens egen prognos gällande grundskola behöver
samköras med underlag från Statisticon, som är Alingsås kommuns upphandlade leverantör
för befolkningsprognoser. Statisticons prognos innehåller även barn i förskoleålder, något
som krävs för att förvaltningen ska kunna beräkna andel inskrivna i kommunal förskola.
Nästa kommunprognos beräknas levereras under våren 2021.
Utifrån aktuella progoser behöver framtida skolorganisation ha kapacitet att ta emot närmre
2200 elever och därtill behöver viss marginal finnas. En ny kapacitetsmätning behöver göras
på respektive skolenhet som underlag för att långsiktigt arbete vidare med en hållbar
skolorganisation för F-6 i centralorten.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inte några ekonomiska förändringar i nuläget.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att säkerställa prognos för antalet
elever i F-6 i centralorten.
Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra kapacitetsmätningar
utifrån den lokalplanering som utgör grunden i Ramprogram för grundskola och
grundsärskola.

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

Helena Balte
Förvaltningschef
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Barn- och ungdomsnämnden

Uppföljning av Biblioteksplan 2020
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 27 februari 2019 § 34 ”Biblioteksplan 2019-2022 för Alingsås
kommun”. Biblioteksplanen presenterar biblioteksverksamheten i Alingsås kommun och är
ett strategiskt dokument som anger riktningen för de fokusområden som biblioteken ska
arbeta med under fyraårsperioden 2019-2022. Uppföljning av biblioteksplanen sker
kontinuerligt och ska följas upp i de biblioteksansvariga nämnderna kultur- och
utbildningsnämnden och barn- och ungdomsnämnden i oktober varje år.
Förvaltningens yttrande
Enligt biblioteksplanen ska biblioteken i Alingsås arbete med följande fokusområden:






Tillgänglighet
Brett utbud samt fokus på barn och unga
Stöd i ett livslångt lärande
Rätten till ett språk
Skolbiblioteken - en pedagogisk resurs

Biblioteksplanen anger också att ett biblioteksråd ska finnas vilket ska styra och utveckla
samordningen av biblioteksverksamheten i kommunen. Biblioteksrådet består av
representanter från kultur- och utbildningsförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen.
Under årets första nio månader har tre biblioteksråd ägt rum.
Uppföljning av biblioteksplanens fokusområden sker i separat skrivelse daterad den 8
oktober.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Uppföljning av biblioteksplanen godkänns.
Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Helena Balte
Förvaltningschef
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Uppföljning av Alingsås kommuns
biblioteksplan 2020
Inledning
Enligt biblioteklagen (SFS 2013:801) ska alla kommuner och landsting anta en biblioteksplan för
sin verksamhet. Bibliotekslagen anger biblioteksverksamhetens ändamål, ansvarsfördelning
och prioriterade grupper.

Uppföljning av fokusområden
I biblioteksplanen (KF 2019-02-27 § 34) anges att biblioteken ska arbeta med fokusområdena:
•
•
•
•
•

Tillgänglighet
Brett utbud samt fokus på barn och unga
Stöd i ett livslångt lärande
Rätten till ett språk
Skolbiblioteken – en pedagogisk resurs

Under 2020 har kultur- utbildningsförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen arbetat
med att implementera biblioteksplanen och nedan följer en redogörelse av detta arbete.
Fokusområde - Tillgänglighet
Inom ramen för detta fokusområden har låntagarna vid folkbiblioteket möjlighet att strömma
ljudböcker till sina mobila enheter. Utvecklingen går framåt inom e-mediaområdet och antalet
tillgängliga titlar växer snabbt. Sedan årsskiftet har kommunen en ny leverantör av e-media
vilket har lett fram till en bättre utformad och mer användarvänlig app. Arbetet med att välja
titlar har effektiviserats då detta sker lokalt istället för regionalt vilket innebär ett utbud mer
anpassat till alingsåsarnas behov. Ungefär 10 % av de utlån som genomförs utgörs av e-boklån.
Folkbiblioteket i tätorten samt filialerna i Sollebrunn och Ingared är meröppna. Det betyder att
personer med lånekort har möjlighet att besöka biblioteket under tider då det inte är
bemannat. Ungefär 10% av besöken till huvudbiblioteket genomförs under den meröppna
tiden.
Allmänheten har möjligheta lämna inköpsförslag av litteratur till biblioteket. Detta bidrar till ett
anpassat och efterfrågat utbud av media.
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Under pandemin har biblioteket ställt om sin verksamhet och erbjudit ett utökat utbud av
tjänster riktat till åldersgruppen 70+ :
•
•
•

Hemkörning av böcker
Uthämtning av beställda böcker kan genomföras på bibliotekets utsida efter överenskommelse med personalen
En utökning av antalet omlån samt i vissa fall även förlängt lånetiden

Fokusområde - Brett utbud samt fokus på barn och unga
Folkbiblioteket arbetar med den mest prioriterade målgruppen, barn och unga, på ett
systematiskt och målmedvetet sätt och fångar upp alla åldersgrupper genom olika läsfrämjande
aktiviteter, såsom sagoläsning och bokcirklar. Folkbiblioteket strävar efter att ha ett aktuellt
bestånd av barn- och ungdomslitteratur genom gedigen bevakning av nyutgiven och samtida
litteratur.
Biblioteket genomför olika läsfrämjande aktiviteter under ett verksamhetsår. Under rådande
omständigheter med en pågående pandemi har dessa aktiviteter delvis utgått eller genomförts
i digitala former. Det är främst programverksamheten som genomförts digitalt så som bokprat
och teaterföreställningar. I vanliga fall genomförs följande aktiviteter, vissa av dessa aktiviteter
har kunnat genomföras:
-

Tillsammans med barnhälsovården (BVC) i Västra Götalandsregionen arrangerar barnbibliotekarierna BVC-träffar som riktat sig till föräldrar för ökad medvetenhet kring
språkutveckling. Dessa aktiviteter har inte genomförts under perioden.

-

Bibliotekarierna samverkan också med barn- och ungdomsförvaltningen genom att besöka förskolans föräldramöten och upprätta kapprumsbiblioteket på utvalda förskolor.
Dessa aktiviteter har inte genomförts under perioden.

-

Varje år delar biblioteket ut en bokgåva till småbarnsföräldrar med barn i olika åldrar.
Dessa aktiviteter har genomförts under perioden.

-

Biblioteken introducerar varje år sin verksamhet för elever som går i förskoleklass.
Därutöver bjuds skolklasser i årskurserna 2, 4 och 6 in för särskilda biblioteksvisningar
där också den senaste litteraturen som är lämplig för respektive åldersgrupp presenteras. Även läsfrämjande aktiviteter under skolloven har genomförts. Dessa aktiviteter
har genomförts under perioden.

Sida 28 av 39

2 (4)

Fokusområde - Stöd i ett livslångt lärande
Alingsås bibliotek ger service till personer i såväl formell som informell utbildning. Många titlar av den
kurslitteratur som distansstuderande vid högskolor och universitet efterfrågar införskaffas, undantaget
de som erbjuds i elektronisk form. Därutöver bevakas all utgivning av media inom fackområden och
eftersträvar att hålla kvalitativt hög bredd och spets för de som vill bilda sig på egen hand.

Fokusområde - Rätten till ett språk
Detta fokusområde riktar sig till det allra minsta barnen och tidiga insatser för att skapa
språkutveckling. Enligt förskolans läroplan (Lpfö 18) ska förskolan arbeta med att stimulera
barns språkutveckling. I läroplanen poängteras också förskolan ska utmana och stimulera alla
barns språkutveckling och lägga grunden för barnens förståelse för olika språk och kulturer,
inklusive de nationella minoriteternas språk och kulturer.
Mot bakgrund av detta arbetar flera av barn- och ungdomsförvaltningens förskolor med
språkutvecklande insatser som en del i sitt utvecklingsarbete under läsåret 2020/2021. De
erbjuds olika studiepaket där skolorna själva väljer utifrån det egna inringande behovet. Dessa
utgörs av:
-

Språkstimulerande strategier och bygga ordförråd
Flerspråkighet och interkulturellt förhållningssätt
Boksamtal och kapprumsbibliotek
Barns eget berättande
Delaktighet och utveckling för barn med språkstörning

I studiepaketet ”boksamtal och kapprumsbibliotek” samarbetar förskolorna med
folkbiblioteket. Det handlar om att utveckla samverkan mellan hem, förskola och biblioteket för
att gynna läslust och språkutveckling tillsammans, både hemma och på förskolan med alla
barngruppens språk som utgångspunkt. Som en del i detta finns en förhoppning om att på sikt
kunna ta del av ”tvillingböcker” på de språk som talas på förskolan. Vårdnadshavarna ges
möjlighet att få ta del av utbudet och även ta med sig böckerna hem.
Från den 1 januari använder förskolorna tjänsten i appen Polyglutt. Det är en app i vilken
barnen får tillgång till böcker digitalt i ett digitalt bibliotek. Böckerna kan ses i appen och man
kan få texten uppläst. I appen går det att söka efter böcker efter olika teman. Tjänsten
tillgängliggör böcker för barn i olika åldrar, olika språk och även med tecken som stöd (TAKK).
Barnen når tjänsten via en app i den surfplatta som finns på avdelningen. Förskolorna läser i
mindre grupper eller i storgrupp och använder ofta projektorn för att få en gemensam
läupplevese. Det finns även barn som uppskattar läsning på egen hand.
Fokusområde – Skolbiblioteken en pedagogisk resurs
Under året har Alströmergymnasiets skolbibliotek genomfört en registrering av läromedlen i
bibliotekskatalogen. På så sätt får man bättre kontroll av elevernas lån samtidigt som alla elever får en
kontakt med biblioteket och kunskap om servicen som finns att få där.
På Alströmers skolbibliotek arbetar en skolbibliotekarie som ger elever stöd i medie- och
informationskunnighet.
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Inom grundskolan finns olika utvecklade skolbibliotek där en eller flera lärare på varje skola ansvarar föra
att uppdatera och välja ut lämplig litteratur till skolbiblioteket. I skolans uppdrag ligger att skapa en bred
undervisning för att bättre kunna möta elevernas olika förutsättningar. Barn- och ungdomsförvaltningen
har en arbetsgrupp som arbetar med att se över hur förvaltningen på ett strategiskt sätt kan arbeta för
att säkerställa att verksamheten kan leva upp till Skolverkets uppsatta mål kring medie- och
informationskunnighet som återfinns i Skoldigiplan (en nationell strategi för att digitalisera skolan) och
läroplan. Skoldigiplanen lyfter fram skolbiblioteken som en viktig resurs på skolorna.
Under förra året initierades ett samarbete mellan folkbiblioteket, skolan och förskolorna i
Noltorpsområdet med syftet att lyfta språkutveckling och läsning. I samarbetet ligger fokus på
kapprumsbibliotek, skolbibliotek samt på att hitta arbetsformer för att främst nå barn och elever med
ett annat modersmål än svenska. Samverkansformer har tagits fram vilka till största del handlade om
erfarenhetsutbyte mellan skolverksamheterna och biblioteket, deltagande på föräldramöten och besök
på biblioteket. Under rådande pandemi har flera samverkansformer varit svårt att genomföra.
Samarbetet kommer att fortsätt även kommande år.
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Barn- och
ungdomsnämndens
arbetsutskott
Protokoll
2020-10-06

§ 66 2019.419 BUN

Barn-och ungdomsnämndens årsplanering 2020
Ärendebeskrivning
I enlighet med Barn- och ungdomsnämndens kvalitetsarbete görs en årsplanering över
kända beslutsärenden. Denna årsplanering beslutades av Barn- och ungdomsnämnden 2008-28 §5. Den 16 juni 2020 beslutade barn- och ungdomsnämnden om ny struktur för
huvudmannens systematiska kvalitetsarbete (§52) samt struktur för arbetet med barns och
elevers trygghet och studiero (§53). Mot denna bakgrund utgår ett antal ärenden från
årsplaneringen.

Beredning
Den måluppfyllelse som tidigare redovisats i ärende ”Läroplanernas övergripande nationella
mål” ”Uppföljning Läroplan för förskolan” samt ”uppföljning av planer mot kränkande
behandling” kommer att redovisas i huvudmannens verksamhetsuppföljning enligt beslut.
Uppföljning av närvaro på det sätt som rapporterats till BUN under våren 2020 kommer att
ingå i enheternas delanalyser och verksamhetsuppföljningar. Inför 2021 förbereder
förvaltningen löpande uppföljning av huvudmannens skolpliktsbevakning och enheternas
frånvaroutredningar.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut:
Barn- och ungdomsnämnden fastställer årsplanering för 2020 utifrån korrigeringar som gjorts
utifrån förändrade strukturer för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete och strukturer
för arbetet med barns och elevers trygghet och studiero.

Utdragsbestyrkande
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-09-28
Karin Berg

Barn- och ungdomsnämnden

2019.419 BUN

Barn- och ungdomsnämndens årsplanering, justering
Ärendebeskrivning
I enlighet med Barn- och ungdomsnämndens kvalitetsarbete görs en årsplanering över
kända beslutsärenden. Denna årsplanering beslutades av Barn- och ungdomsnämnden 2008-28 §5. Den 16 juni 2020 beslutade barn- och ungdomsnämnden om ny struktur för
huvudmannens systematiska kvalitetsarbete (§52) samt struktur för arbetet med barns och
elevers trygghet och studiero (§53). Mot denna bakgrund utgår ett antal ärenden från
årsplaneringen.

Förvaltningens yttrande
Den måluppfyllelse som tidigare redovisats i ärende ”Läroplanernas övergripande nationella
mål” ”Uppföljning Läroplan för förskolan” samt ”uppföljning av planer mot kränkande
behandling” kommer att redovisas i huvudmannens verksamhetsuppföljning enligt beslut.
Uppföljning av närvaro på det sätt som rapporterats till BUN under våren 2020 kommer att
ingå i enheternas delanalyser och verksamhetsuppföljningar. Inför 2021 förbereder
förvaltningen löpande uppföljning av huvudmannens skolpliktsbevakning och enheternas
frånvaroutredningar.
Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga kostnader
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden fastställer årsplanering för 2020 utifrån korrigeringar som gjorts
utifrån förändrade strukturer för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete och strukturer
för arbetet med barns och elevers trygghet och studiero.

Helena Balte
Förvaltningschef

Karin Berg
Verksamhetsutvecklare

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-09-28
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-10-13
Karin Berg

Barn- och ungdomsnämnden

2020.001 BUN

Tjänsteskrivelse delegationsbeslut till BUN okt
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

Förvaltningschef, H. Balte
Beslut om avstängning med lön, 1 st
Beslut om avstängning utan lön, 1 st
Beslut om avsked, 1 st
Beslutsattestanter i fakturahanteringssystemet, 5 st
Yttrande till skolinspektionen 1 st
Planeringsstrateg, M. Persson
Beslut att medge skolskjuts (sep), 31 st
Beslut att ej medge skolskjuts (sep), 3 st
Verksamhetschef M. Johansson
Beslutsattestanter i fakturahanteringssystemet, 2 st
Verksamhetschef S. Dahlin
Beslutsattestanter i fakturahanteringssystemet, 3 st
Yttrande till skolinspektionen 1 st
Enhetschef U. Mårdborg
Beslutsattestanter i fakturahanteringssystemet, 1 st
Rektorer/förskolechefer 2020, dnr 2020.002 BUN
Rektor, C. Helsén, Lendahl
Beslut om skolarbetets förläggning, Sf 3:4, 10:8
Beslut om undervisningstidens fördelning mellan åk, Sf 9:4, 10:3
Beslut om erbjudande elevens val, Sf 9:5-6
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Rektor U. Bengtsson, Nolby område
Beslut om utökad tid i förskolan, SL 8:5 4 st
Rektor I. Karlsson, Nolby område
Beslut om utökad tid i förskolan, SL 8:5 3 st
Rektor S. Gustafsson, Stadsskogen område
Beslut om utökad tid i förskolan, SL 8:5 3 st
Rektor K. Lindh, Ingared 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
Rektor T. Björk, Långared område
Beslut om utökad tid i förskolan, SL 8:7 1 st
Rektor P. Eriksson, Lendahl område
Erbjudande av plats i förskola, SL 8:14 1 st
Rektor K. Berntsson-Brambo, Centrum 7-9
Skolpliktens förlängning/senare upphörande, SL 7:13 3 st.
Mottagande i grundskola, SL 10:27, 8 st
Anställningsbeslut 2020, dnr 2020.003 BUN
Sammanlagt 98 stycken beslut fattade under perioden 200801-200831.
Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga kostnader
Förslag till beslut
Barn och ungdomsnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.

Helena Balte
Förvaltningschef

Karin Berg
Verksamhetsutvecklare
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Anmälningar om kränkande
behandlingar läsåret
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-10-13
Karin Berg

Barn- och ungdomsnämnden

2020.197 BUN

Anmälning om kränkande behandling bun okt
Ärendebeskrivning
Enligt skollagen 2010:800, 6 kap 10 §, ska varje enskilt fall av kränkande behandling av barn
eller elev anmälas av rektor till huvudmannen (Barn- och ungdomsnämnden).

Beredning
Från och med verksamhetsårets start hösten 2020 används ett digitalt system för att anmäla
och dokumentera utredning, åtgärder och uppföljning. Systemet ger möjlighet att för såväl
huvudman som förskole- eller skolenhet följa och analysera de anmälningar som upprättas.

Under perioden 2020-09-09 till 2020-10-13har 158 anmälningar inkommit. 157 ärenden rör
kränkningar mellan elever i skolan, undantaget ett ärende som rör lärare-elev. Ett ärende rör
kränkningar mellan barn i förskolan. Under verksamhetsåret har totalt 188 anmälningar
inkommit, utav dessa är 101 avslutade, 50 under utredning eller åtgärd och 37 ännu ej
påbörjade. Förvaltningen följer upp ”ej påbörjade” ärenden 1-2 gånger/månad för att
säkerställa att händelser skyndsamt utreds.
Ekonomisk bedömning
Bestlutet innebär inga kostnader
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.

Helena Balte
Förvaltningschef

Karin Berg
Verksamhetsutvecklare
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