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§ 82 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
Barn- och ungdomsnämnden godkänner budgetuppföljning per september 2020.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
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§ 83 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

7

Barn- och
ungdomsnämnden
Protokoll
2020-10-20

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
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.
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§ 84 2020.257 BUN

Framtida skolorganisation förskolor 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
förskoleorganisation i centralorten.
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 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
Utdragsbestyrkande
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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.
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.
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§ 85 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.
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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
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.
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§ 86 2020.258 BUN

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.
Beslut
Uppföljning av biblioteksplanen godkänns.
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§ 87 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
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.
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§ 88 2020.001 BUN

Delegationsbeslut 2020- central administration
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Besluten ska redovisas till
Barn- och ungdomsnämnden. Redovisningen innebär inte att Barn- och ungdomsnämnden
får ompröva eller fastställa delegationsbeslut. Däremot står det nämnden fritt att återkalla
lämnad delegering. Listor och underlag på besluten finns diarieförda på barn- och
ungdomskontoret.

Central administration 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
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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

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

Utdragsbestyrkande

16

Barn- och
ungdomsnämnden
Protokoll
2020-10-20

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.
Beslut
Barn och ungdomsnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
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§ 89 2020.197 BUN

Anmälningar om kränkande behandlingar läsåret 2020/2021
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.
Beslut
Redovisningen godkänns.
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§ 90

Meddelanden
Ärendebeskrivning
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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