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9.

Uppföljning av synpunkter/klagomål inkomna till huvudman 2021,
2021.435 BUN

10.

Entledigande av dataskyddsombud, 2022.004 BUN

11.

Bevakning skolplikt och frånvaro lå 21/22, 2021.311 BUN

12.

Anmälan av frånvaro från fristående verksamheter lå 21/22, 2021.333
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13.
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16.
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1. Protokollsutdrag §203 KS, Svar på motion om översyn av delegationsordningar
-Simon Waern (s), Anders Sandberg (s) och Anita Hedén Unosson (s)
2. Protokollsutdrag §204 KS, Remiss-Västra Götalands läns beredskapsplan för
civilt försvar
3. Tips för att minska smittspridningen i skolan
4. Protokollsutdrag §216 KS, Handlingsplan Informationssäkerhet och Dataskydd
i Alingsås kommun 2022
5. Klagomål Nolhaga förskola
6. Beslut från Barn- och elevombudet, Nolhagaskolan
7. Protokollsutdrag §83 VON, Färdplan-Länsgemensam strategi för god och nära
vård
8. Protokollsutdrag §82 VON, Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande
överenskommelse
9. Uppföljning av beslut från Barn- och elevombudet, Lendahlsskolan
10.Mejl angående flyktingpolitik
11.FSG protokoll 22-01-10
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Gemensam förstudie med
Västtrafik inför eventuell
upphandling av skoltrafik år
2025
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2022-01-17
Kristina Jakobsson
0322-616348
2022.011 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Gemensam förstudie med Västtrafik inför eventuell
upphandling av skoltrafik år 2025
Ärendebeskrivning
Rätten till skolskjuts regleras av skollagen 10 kap 32-33§ och 40 § för grundskola samt
skollagen 11 kap 31-32§ och 39§ för grundsärskola. Elever i förskoleklass, grundskola och
grundsärskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i
anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan
skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.
I nuläget åker ca 1 000 elever i åldern 6-16 år skolskjuts med allmän kollektivtrafik inom
Alingsås kommun förutom i delar av norra Alingsås (Sollebrunn, Magra och Stora Mellby).
Samtliga elever som åker med allmän kollektivtrafik har giltiga färdbevis, skolkort som barnoch ungdomsnämnden bekostar.
Västtrafiks ägare Västra Götalandsregionen och Alingsås kommun har tidigare ingått ett
Skatteväxlingsavtal. Enligt Skatteväxlingsavtalet är regionen och Alingsås kommun överens
om att verka för att underlätta samordning av skolskjuts och färdtjänst med allmän
kollektivtrafik i syfte att skapa kostnadseffektiva lösningar och fler resmöjligheter för länets
invånare. Detta kan bland annat ske genom att kommunen uppdrar åt regionen – och i
förlängningen åt Västtrafik – att upphandla kollektivtrafik för kommunens räkning.

Beredning
Västtrafik har under en tid meddelat barn- och ungdomsförvaltningen om att Alingsås
kommun likt andra kommuner i regionen behöver ha en mer anpassad skoltrafik än den
allmänna kollektivtrafik som elever i Alingsås åker med idag. Västtrafik kommer under våren
2022 att genomföra en förstudie inför kommande upphandling av den allmänna
kollektivtrafiken i Alingsås. Om kommunen vill uppdra åt Västtrafik att upphandla skoltrafik
behöver denna upphandling samordnas med upphandlingen av den allmänna
kollektivtrafiken i kommunen. Västtrafik har därför bjudit in Alingsås kommun att delta i
arbetet med att genomföra en förstudie inför eventuell upphandling av skoltrafik. Om
Västtrafik ska genomföra upphandlingen av skoltrafik åt kommunen behöver barn- och
ungdomsnämnden fatta beslut innan sommaren 2022. För att samordna skoltrafik och allmän
kollektivtrafik på bästa sätt för alla invånare i Alingsås kommun förordar förvaltningen att
genomgå en förstudie inför eventuell upphandling av skoltrafik genom Västtrafik.
Ekonomisk bedömning
Beslutet om att ingå förstudie innebär inga ekonomiska åtaganden.
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Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om att ge förvaltningen i uppdrag att ingå förstudie
inför eventuell upphandling av skoltrafik inför år 2025.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om att nämndens ordförande skriver under
överenskommelse att gemensamt med Västtrafik genomföra en förstudie om upphandling av
skoltrafik.

Beslutet ska skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden

Helena Balte
Förvaltningschef

Kristina Jakobsson
Administrativ chef

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2022-01-17
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SKRs öppna jämförelser
verksamhetsåret 20/21
3
2021.434 BUN
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Barn- och
ungdomsnämndens
arbetsutskott
Protokoll
2022-01-11

§ 2 2021.434 BUN

SKRs öppna jämförelser verksamhetsåret 20/21
Ärendebeskrivning
Som en del i barn- och ungdomsnämndens systematiska kvalitetsarbete används data i
jämförelser, sammanställningar och analyser från olika myndigheter och organisationer.
Sveriges kommuner och regioner (SKR) sammanställer data som möjliggör jämförelser
mellan kommun rörande ett stort antal verksamheter, bland annat förskola och skola.
Uppgifterna gäller läsåret 2020/2021 och syftet med jämförelsen är att ge förskolor, skolor
och huvudmän underlag för utveckling och en möjlighet att jämföra resultat med andra i syfte
att utveckla verksamheten.
Beredning
SKR samlar in centrala nyckeltal som beskriver grundskolans resultat och resurser samt
vissa nyckeltal för förskolan. I jämförelserna finns möjlighet att jämföra med kommuner som
liknar varandra med avseende på demografi, skatteunderlag och andra faktorer. I år har
endast data för grundskolan publicerats. För förskolan publiceras ingen ny data förrän
september 2022, därför är den data som presenteras här ifrån föregående år. Jämförelse av
nyckeltal är viktiga mätpunkter i förvaltningens arbete med att ytterligare förbättra kvaliteten i
förskola och skola.
Förskola
Öppna jämförelsen innehåller statistik om hur andelen förskollärare, förskollärartätheten och
personaltätheten förhåller sig till de kommunala förskolornas socioekonomiska struktur samt
hur Alingsås kommun ligger i jämförelse med liknande kommuner rörande andelen
förskollärare och förskollärartätheten.
Alingsås kommun har en högre andel förskollärare samt färre antal barn per förskollärare än
alla utom en av de jämförbara kommunerna. Detta är något större förtätning av förskollärare i
jämförelse med föregående år. Detta bedömer förvaltningen är ett resultat av de senaste
årens arbete med att arbetet med att tydligare definiera befattningar för förskolan, syftet med
arbetet är öka andelen legitimerade förskollärare och behöriga barnskötare. Barn- och
ungdomsförvaltningen har aktivt arbetat för att rekrytera legitimerad personal och behöriga
barnskötare, i syfte att stärka kvalitet i verksamheten. (Tabell 1 bilaga).
Att korrelationskoefficienten har ett värde närmare 0 än 1 innebär att det mindre skillnader
mellan de olika förskolorna med avseende på deras socioekonomiska förutsättningar.
Andelen förskollärare har ett värde på +0,26, vilket innebär att de förskolor som bättre
socioekonomiska förutsättningar har en större andel legitimerade förskollärare.
Förskolärartäthet har ett värde på -10, vilket innebär att de förskolor som bättre
socioekonomiska förutsättningar har färre barn per legitimerade förskollärare. Personaltäthet
har ett värde på +0,16, vilket innebär att de förskolor som bättre socioekonomiska
förutsättningar har fler barn per pedagog. (Tabell 2 i bilaga).
I barn- och ungdomsförvaltningen finns en sedan tidigare fastställd målsättning om en
tredjedel barnskötare och tvåtredjedelar förskollärare som arbetar direkt med barnen, där ett
Utdragsbestyrkande
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aktivt arbete pågår för att rekrytera och behålla förskollärare och barnskötare. Förvaltningens
statistik från i år visar att bemanningen i förskolan idag uppgår till 60% förskollärare, 37%
barnskötare och 3% förskoleassistenter. Fördelningen är delvis ojämn i relation till den
socioekonomiska sammansättningen rörande andelen förskollärare per enhet. Förvaltningen
ser också att det finns en viss samvariation mellan socioekonomiska förutsättningar och
måluppfyllelse, där socioekonomiskt gynnade förskolor har något högre resultat.
Förvaltningen har för avsikt att vidareutveckla arbetet med en likvärdig förskola genom bland
annat att fortsätta stärka det systematiska kvalitetsarbetet ytterligare. Arbetet med att stärka
likvärdighet grundar sig på analyser av den socioekonomiska sammansättningen för
respektive förskola och sedan identifiera huruvida det finns någon samvariation, för att utifrån
det planera relevanta insatser.
Grundskola
I jämförelse med de liknande kommunerna har Alingsås kommun, för elever som går ut
årskurs 9, högst eller näst högst värden bland de åtta jämförbara kommunerna för de
nyckeltal som jämförs. Rörande de två nyckeltalen för årskurs 6 är det ungefär lika många av
de jämförbara kommunerna som har högre som lägre värde. Dessa nyckeltal har i år ett
lägre värde i jämförelse med föregående år. Förvaltningen ser att ännu fler elever borde
kunna få den stimulans och stöttning som de behöver för att nå en högre måluppfyllelse.
Detta utvecklas bland annat genom det systematiska kvalitetsarbetet och särskilt kring att
stärka undervisningens kvalitet. (Tabell 3 i bilaga).
Det modellberäknade värdena visar kommunernas resultat i relation till elevsammansättning,
där resultatet justeras för sådana faktorer i elevsammansättningen som har en strukturell
påverkan på resultaten. Detta för att kunna påvisa vilken effekt undervisningen, organisering
eller andra insatser ifrån huvudmannen har haft. En positiv avvikelse betyder att
huvudmannen lyckats bättre än förväntat utifrån elevsammansättningen. Avvikelsen från
modellberäknat värde för eleverna i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram är +0,6% för
samtliga kommunala skolor och de liknande kommuner som har ett lägre värde. Avvikelsen
för elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen är -1,9% för samtliga
kommunala skolor och det är 1 liknande kommun som har ett lägre värde. Avvikelsen för
genomsnittligt meritvärde är -8,5 poäng för samtliga kommunala skolor och det är 1 liknande
kommun som har ett lägre värde. (Tabell 4 i bilaga).
Barn- och ungdomsförvaltningen arbetar långsiktigt med barns och elevers
kunskapsutveckling i ett 1-16-perspektiv där grunden för elevernas resultat då de går ur
grundskolan läggs i förskolan. I det långsiktiga arbetet har det systematiska kvalitetsarbetet
en avgörande roll för att strukturerat överlång tid bygga upp rutiner och metoder för att hålla
en hög kvalitet i undervisningen som blir beständig över tid.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut: Redovisningen godkänns.
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Bilaga till tjänsteskrivelse SKR:s öppna
jämförelse
SKR samlar in centrala nyckeltal som beskriver grundskolans resultat och resurser samt
vissa nyckeltal för förskolan. I jämförelserna finns möjlighet att jämföra med kommuner
som liknar varandra med avseende på demografi, skatteunderlag och andra faktorer. Det
är olika kommuner som bedöms som liknande beroende på vilket verksamhetsområde
som nyckeltalen rör. För förskolan är de liknande kommunerna Trelleborg, Skövde,
Vänersborg, Mjölby, Motala, Ronneby och Strängnäs. För grundskolan är de liknande
kommunerna Enköping, Kungälv, Nässjö, Mark, Falköping, Vänersborg och Borlänge. I år
har endast data för grundskolan publicerats. För förskolan publiceras ingen ny data förrän
september 2022, därför är den data som presenteras här ifrån föregående år. Detta är
viktigt för mätpunkter för att förvaltningen arbete med att ytterligare förbättra kvaliteten i
förskolan.

Förskola
Nyckeltal

Alingsås

Antal jämförbara
kommuner (lägre
värde)

Antal jämförbara
kommuner
(högre värde)

Andelen förskollärare

57%

6

1

Förskollärartäthet (barn
per förskollärare)

9,6

1

6

Tabell 1

Nyckeltal

Korrelationskoefficient

Andelen förskollärare och socioekonomiskt index

+0,26

Förskollärartäthet och socioekonomiskt index

-0,10

Personaltäthet och socioekonomiskt index

+0,16

Tabell 2

Skola
Nyckeltal (faktiska
värden)

Alingsås

Antal jämförbara
kommuner (lägre
värde)
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Antal jämförbara
kommuner
(högre värde)

Behöriga till yrkesprogram
(åk 9, andelen elever (%))

87,7%

7

0

Meritvärde (åk 9,
genomsnitt 17 ämnen)

228,1

6

1

Uppnådda kunskapskrav
(åk 9, andel elever (%), alla
ämnen)

76,6%

6

1

Lägst betyg E i matematik
(åk 6, andel elever (%))

85,0%

3

4

Lägst betyg E i svenska (åk
6, andel elever (%))

90,6%

4

3

Tabell 3

Nyckeltal
(modellberäknade
värden)

Faktiskt
värde

Avvikelse

Modellberäknat
värde

Antal
jämförbara
kommuner
(lägre
värde)

Antal
jämförbara
kommuner
(högre
värde)

Behöriga till
yrkesprogram
(åk 9, andelen
elever (%))

87,7%

+0,6%

88,3

4

3

Meritvärde (åk
9, genomsnitt 17
ämnen)

228,1

-8,5

236,6

1

6

Uppnådda
kunskapskrav
(åk 9, andel
elever (%), alla
ämnen)

76,6%

-1,9%

78,5%

1

6

Tabell 4

2(2)
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2022-01-14
Isak Bjärmark

Barn- och ungdomsnämnden

2021.434 BUN

Tjänsteskrivelse SKRs Öppna jämförelse
Ärendebeskrivning
Som en del i barn- och ungdomsnämndens systematiska kvalitetsarbete används data i
jämförelser, sammanställningar och analyser från olika myndigheter och organisationer.
Sveriges kommuner och regioner (SKR) sammanställer data som möjliggör jämförelser
mellan kommun rörande ett stort antal verksamheter, bland annat förskola och skola.
Uppgifterna gäller läsåret 2020/2021 och syftet med jämförelsen är att ge förskolor, skolor
och huvudmän underlag för utveckling och en möjlighet att jämföra resultat med andra i syfte
att utveckla verksamheten.
Förvaltningens yttrande
SKR samlar in centrala nyckeltal som beskriver grundskolans resultat och resurser samt
vissa nyckeltal för förskolan. I jämförelserna finns möjlighet att jämföra med kommuner som
liknar varandra med avseende på demografi, skatteunderlag och andra faktorer. I år har
endast data för grundskolan publicerats. För förskolan publiceras ingen ny data förrän
september 2022, därför är den data som presenteras här ifrån föregående år. Jämförelse av
nyckeltal är viktiga mätpunkter i förvaltningens arbete med att ytterligare förbättra kvaliteten i
förskola och skola.
Förskola
Öppna jämförelsen innehåller statistik om hur andelen förskollärare, förskollärartätheten och
personaltätheten förhåller sig till de kommunala förskolornas socioekonomiska struktur samt
hur Alingsås kommun ligger i jämförelse med liknande kommuner rörande andelen
förskollärare och förskollärartätheten.
Alingsås kommun har en högre andel förskollärare samt färre antal barn per förskollärare än
alla utom en av de jämförbara kommunerna. Detta är något större förtätning av förskollärare i
jämförelse med föregående år. Detta bedömer förvaltningen är ett resultat av de senaste
årens arbete med att arbetet med att tydligare definiera befattningar för förskolan, syftet med
arbetet är öka andelen legitimerade förskollärare och behöriga barnskötare. Barn- och
ungdomsförvaltningen har aktivt arbetat för att rekrytera legitimerad personal och behöriga
barnskötare, i syfte att stärka kvalitet i verksamheten. (Tabell 1 bilaga).
Att korrelationskoefficienten har ett värde närmare 0 än 1 innebär att det mindre skillnader
mellan de olika förskolorna med avseende på deras socioekonomiska förutsättningar.
Andelen förskollärare har ett värde på +0,26, vilket innebär att de förskolor som bättre
socioekonomiska förutsättningar har en större andel legitimerade förskollärare.
Förskolärartäthet har ett värde på -10, vilket innebär att de förskolor som bättre
socioekonomiska förutsättningar har färre barn per legitimerade förskollärare. Personaltäthet
har ett värde på +0,16, vilket innebär att de förskolor som bättre socioekonomiska
förutsättningar har fler barn per pedagog. (Tabell 2 i bilaga).
I barn- och ungdomsförvaltningen finns en sedan tidigare fastställd målsättning om en
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tredjedel barnskötare och tvåtredjedelar förskollärare som arbetar direkt med barnen, där ett
aktivt arbete pågår för att rekrytera och behålla förskollärare och barnskötare. Förvaltningens
statistik från i år visar att bemanningen i förskolan idag uppgår till 60% förskollärare, 37%
barnskötare och 3% förskoleassistenter. Fördelningen är delvis ojämn i relation till den
socioekonomiska sammansättningen rörande andelen förskollärare per enhet. Förvaltningen
ser också att det finns en viss samvariation mellan socioekonomiska förutsättningar och
måluppfyllelse, där socioekonomiskt gynnade förskolor har något högre resultat.
Förvaltningen har för avsikt att vidareutveckla arbetet med en likvärdig förskola genom bland
annat att fortsätta stärka det systematiska kvalitetsarbetet ytterligare. Arbetet med att stärka
likvärdighet grundar sig på analyser av den socioekonomiska sammansättningen för
respektive förskola och sedan identifiera huruvida det finns någon samvariation, för att utifrån
det planera relevanta insatser.
Grundskola
I jämförelse med de liknande kommunerna har Alingsås kommun, för elever som går ut
årskurs 9, högst eller näst högst värden bland de åtta jämförbara kommunerna för de
nyckeltal som jämförs. Rörande de två nyckeltalen för årskurs 6 är det ungefär lika många av
de jämförbara kommunerna som har högre som lägre värde. Dessa nyckeltal har i år ett
lägre värde i jämförelse med föregående år. Förvaltningen ser att ännu fler elever borde
kunna få den stimulans och stöttning som de behöver för att nå en högre måluppfyllelse.
Detta utvecklas bland annat genom det systematiska kvalitetsarbetet och särskilt kring att
stärka undervisningens kvalitet. (Tabell 3 i bilaga).
Det modellberäknade värdena visar kommunernas resultat i relation till elevsammansättning,
där resultatet justeras för sådana faktorer i elevsammansättningen som har en strukturell
påverkan på resultaten. Detta för att kunna påvisa vilken effekt undervisningen, organisering
eller andra insatser ifrån huvudmannen har haft. En positiv avvikelse betyder att
huvudmannen lyckats bättre än förväntat utifrån elevsammansättningen. Avvikelsen från
modellberäknat värde för eleverna i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram är +0,6% för
samtliga kommunala skolor och de liknande kommuner som har ett lägre värde. Avvikelsen
för elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen är -1,9% för samtliga
kommunala skolor och det är 1 liknande kommun som har ett lägre värde. Avvikelsen för
genomsnittligt meritvärde är -8,5 poäng för samtliga kommunala skolor och det är 1 liknande
kommun som har ett lägre värde. (Tabell 4 i bilaga).
Barn- och ungdomsförvaltningen arbetar långsiktigt med barns och elevers
kunskapsutveckling i ett 1-16-perspektiv där grunden för elevernas resultat då de går ur
grundskolan läggs i förskolan. I det långsiktiga arbetet har det systematiska kvalitetsarbetet
en avgörande roll för att strukturerat överlång tid bygga upp rutiner och metoder för att hålla
en hög kvalitet i undervisningen som blir beständig över tid.
Ekonomisk bedömning
Beslutet medför inga kostnader.
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.
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Helena Balte
Förvaltningschef

Isak Bjärmark
Verksamhetsutvecklare

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2022-01-17
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Barn- och
ungdomssamverkan (BUS)
Verksamhetsberättelse
2020-2021
4
2021.438 BUN
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Barn och ungdomssamverkan (BUS)
Verksamhetsberättelse 2020-2021

Typ av styrdokument: Verksamhetsberättelse

Gäller för: Perioden 2020-2021
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Organisation och uppdrag
BUS-verksamheten ska genom samverkan mellan Socialnämnden, Barn- och ungdomsnämnden, Kultur och utbildningsnämnden samt andra samhällsaktörer samordna olika
resurser för att dels öka effektiviteten i det psykosocialt förebyggande arbetet med barn och
ungdomar och dels främja demokratiska värderingar, en god livsstil och folkhälsa hos barn
och ungdomar.
Verksamheten ska initiera, planera, organisera, stödja och följa upp arbetet riktat till barn,
ungdomar och deras familjer. All personal som har kompetens och arbetar med barn och
ungdomar inom de tre BUS-förvaltningarna är därmed berörda av denna verksamhet.
BUS ledningsgrupp består av förvaltningschefer samt ordförande respektive vice ordförande
från respektive nämnd.

Politisk samverkan
Politisk samverkan ska ske mellan berörda nämnder. Detta sker genom två möten per år,
ett på våren och ett på hösten. Vårens möte ska behandla det gångna året och nuläget,
höstens möte behandlar nuläge och framtid. På det här sättet möjliggörs för politiken i de
berörda nämnderna att samordna arbetet med barn och ungdomar och föra in det i sina
politiska prioriteringar för kommande år.

Förvaltningarnas samverkan
Idag finns flera forum för samverkan för barn och unga där berörda nämnder ingår samt
andra verksamheter så som hälso- och sjukvård och polis. Vilka samverkansformer som
finns på tjänstemannanivå kan variera under mandatperioden.

Arbete under perioden
Arbetet inom BUS-samverkan har pågått parallellt med hantering av covid-19-pandemin
fokus för samtliga nämnder har kommit att främst riktas mot hållbart arbete med
kärnverksamheten. Flera verksamheter har hållit mer stängt än vanligt beroende på risk för
eller oro för smittspridning och anpassning till myndigheternas rekommendationer.
Styrgruppen har pandemi till trots arbetat utifrån det uppdrag BUS formulerat för arbetet
framåt. Dessa insatser redovisas nedan.
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Uppdrag 2020-2021
Styrgruppen genomförde 2019 en genomlysning och analys utifrån tillgänglig statistik för att
undersöka hur Alingsås förhåller sig i relation till övriga kommuner gällande individ- och
familjeomsorg, förskola och skola och gymnasieutbildning samt de ungdomar som ej uppnår
behörighet för gymnasiestudier. Utifrån de analyserna avsåg BUS att fortsatt samverka
kring:
•

Utveckla förmågan till gemensam analys kring vilka insatser som har effekt

•

Tidiga insatser och ökad samverkan

•

Systematiskt arbete för ökad närvaro i förskola och skola

•

Omfördela resurser utifrån behov

•

Undersöka möjligheter till bredare samverkan med primärvård/sjukvård exempelvis
ungdomsmottagningen

Insatser / pågående arbete
Drogförebyggande arbete
Både barn- och ungdomsnämnden och kultur- och utbildningsnämnden har under perioden
arbetat med att ta fram drogpolicys för sina respektive verksamheter. Samtliga elever och
personal har rätt till en trygg, säker och drogfri arbetsmiljö. Policy och rutin syftar till att ge
eleverna de bästa förutsättningarna att lyckas med sina studier och att skolan verkar aktivt
för en drogfri skoltid och skolmiljö samt mot användning av alla former av droger. BUSpresidiet har inlett diskussion kring hur det drogförebyggande arbetet kan integreras i det
övriga arbetet för barn och unga på ett tydligare sätt än tidigare och genomföras av
professionella i Alingsås kommun. Respektive nämnd och förvaltning arbetar vidare med att
tydliggöra och utveckla det drogförebyggande arbetet inom ramen för respektive
verksamhets uppdrag samt inom ramen för pågående samverkan.
Mini-Maria
Ytterligare arbete inom området droger är uppstart av Mini-Maria. Mini-Maria är en
samverkan mellan kommun och region där ungdomar upp till 21 år kommer att kunna få
hjälp med missbruk av olika slag. Ungdomens familj kan också få stöd och råd är ofta
delaktig vid besök. Behandlingen som ges är en primärvårdsinsats. Uppstart av Mini-Maria
förväntas till början av år 2022. Det kommer att finnas en mottagning i Alingsås i samverkan
med motsvarande mottagning i Lerum. Mottagningen kommer att ha öppet 18-20 timmar i
veckan. Regionen bemannar mottagningen med sjuksköterska men läkare och psykolog
finns att tillgå. Socialförvaltningen bemannar motsvarande timmar med socionom.

Barn och ungdomssamverkan (BUS)

3
Sida 17 av 80

I Lerum kommer en motsvarande mottagning att finnas och samverkan planeras för att
kunna täcka upp för varandra och minska sårbarheten. Målet är att det ska vara samma
sjuksköterska om arbetar i Alingsås och Lerum för möjlighet till samverkan på samma sätt
som socialmedicinsk mottagning. Regionens personal samlokaliseras ifrån Mölndal. MiniMaria i Alingsås kommer att vara lokaliserad nära Ungdomsmottagningen och anpassning
av lokalen kommer att ske så snart som möjligt. En gemensam projektledare för båda
mottagningarna finansieras av SAMLA på 20% året ut och en lokal projektledare för Alingsås
arbetar med våra specifika frågor. En styrgrupp och en arbetsgrupp är formerad. Avtal som
ska vara samma för alla kommuner i regionen är under framtagande.

Plan för Folkhälsoarbete
Under perioden har en verksamhetsplan för folkhälsoarbete arbetats fram i samverkan med
styrgruppen för BUS. Utveckling kring folkhälsoarbetets organisation samt ekonomisk
struktur är en del av arbetet framåt under kommande år. Arbetet framåt syftar också till att
planeras långsiktigt och utveckla formerna för uppföljning och identifiering av effekter på
folkhälsan. Fokusområden för kommande år är social inkludering, fullföljda studier samt
psykisk hälsa/ohälsa. Specifika insatser omfattas bland annat av folkhälsoperspektiv i samhällsplanering, arbete för en trygg och säker sexualitet samt insatser mot mobbning, postcovid-insatser, forma en lokal handlingsplan för suicidprevention samt en demokrati- och
delaktighetsinsats inför valet 2022. Utöver detta genomförs också en social översiktsplan
med syfte att på ett regelbundet och lätt åskådliggjort sätt kunna följa hur Alingsås-borna
mår, med särskilt fokus på ”socialt utsatta områden”. BUS styrgrupp har i arbetet lyft vikten
av att identifiera var störst behov finns, hur folkhälsoinsatser blir komplementära i relation till
kärnuppdragen samt hur folkhälsoarbetet där kan bidra till att utveckla eller förstärka
pågående arbete.

Skolsocialt team
Skolsocialt team är en satsning från kommunfullmäktige sedan 2021 där barn- och
ungdomsnämnden tilldelas riktade medel i budget. Genom att införa ett skolsocialt team
med uppdrag att aktivt arbeta förebyggande och för att få frånvarande elever tillbaks till
skolan och därmed undvika att befästa skolfrånvaro utvecklar barn- och ungdomsförvaltningen det närvarofrämjande arbetet ytterligare. Insatserna som riktas till elever där
frånvaron riskerar att befästas ska komma in i ett så tidigt skede som möjligt för att eleven
inte ska gå miste om utbildning. Samverkan mellan flera professioner, individuellt anpassade
insatser och ett nära samarbete med vårdnadshavare är av stor vikt. Det skolsociala teamet
har en tvärprofessionell sammansättning som ska arbeta tätt tillsammans med både lärare
och elevhälsa inom förvaltningen och i samverkan med socialförvaltningen i syfte att skola
verkar för att långsiktigt reducera antalet orosanmälningar baserade på elevs omfattande
frånvaro. En lyckad skolgång minskar risken för utanförskap, sociala problem och psykisk
ohälsa som vuxen.
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Pågående insatser har kommit att rikta sig mot ett drygt 10-tal elever på 7-9-skolorna samt
enstaka eleven i tätorten med både begynnande och hög frånvaro. Därtill görs en
kraftsamling i Bjärke i form av förstärkt förebyggande insatser för både yngre och äldre
elever. Barn- och ungdomsförvaltningens och socialförvaltningens arbetar gemensamt med
uppföljning och fortsatt utveckling av insatser. I arbetet ingår bland annat frågor som insatser
i yngre ålder, i ett tidigare skede, hur normbrytande beteende kan fångas upp och hur
förvaltningarna kan samverka ytterligare kring arbetsgång och urval in i insatsen.

Mötesplats unga
Kultur och utbildningsförvaltningen arbetar utifrån uppdrag från Kultur- och utbildningsnämnden med ”mötesplats unga”. Syftet med mötesplats unga är att bidra till en meningsfull
och likvärdig fritid och delaktighet för ungdomar och att nå fler ungdomar och nya
målgrupper genom ett breddat utbud, gemensamma arbetssätt och mångfald av
mötesplatser, såväl fysiska som digitala.
Demokrati föreslås som en genomgående inriktning i samverkan mellan gymnasieskola,
kulturskola samt ungdoms- och fritidsverksamheten. Vidare föreslås renodling i platser samt
uppdrag gällande öppen och riktad verksamhet samt att synliggöra åldersriktade mötesplatser och där riktad verksamhet möter en bredare ungdomsverksamhet. Att förstå vad
demokrati är bidrar till inkludering och att vara en aktiv del av ett sammanhang och i
samhället. För att lyckas skall förutsättningar skapas för demokratiska samtal i olika former
där barn och ungas perspektiv, erfarenheter och frågor tas tillvara. Utifrån den nya organisationen kommer ett systematiskt arbete bedrivas för att på så sätt vidga och förstärka arbetet
inom flera verksamheter i skola och fritid, samt i samverkan med Alingsås skolor för att nå
målen. De nya fysiska platserna där barn och ungdomar möts kommer att präglas av detta
synsätt utifrån den målgrupp som berörs.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-12-19
Karin Berg

Barn- och ungdomsnämnden

2021.438 BUN

Tjänsteskrivelse Barn och ungdomssamverkan (BUS)
verksamhetsberättelse 2020-2021
Ärendebeskrivning
BUS-verksamheten ska genom samverkan mellan Socialnämnden, Barn- och ungdomsnämnden, Kultur och utbildningsnämnden samt andra samhällsaktörer samordna olika
resurser för att dels öka effektiviteten i det psykosocialt förebyggande arbetet med barn och
ungdomar och dels främja demokratiska värderingar, en god livsstil och folkhälsa hos barn
och ungdomar.
Verksamheten ska initiera, planera, organisera, stödja och följa upp arbetet riktat till barn,
ungdomar och deras familjer. All personal som har kompetens och arbetar med barn och
ungdomar inom de tre BUS-förvaltningarna är därmed berörda av denna verksamhet. BUS
ledningsgrupp består av förvaltningschefer samt ordförande respektive vice ordförande från
respektive nämnd.
Barn- och ungdomsnämnden är värdförvaltning under perioden och ansvarar för att upprätta
en verksamhetsberättelse.
Beredning
Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat en verksamhetsberättelse för Barn och
ungdomssamverkan (BUS) 2020-2021 som biläggs tjänsteskrivelsen.
Verksamhetsberättelse för BUS Samverkan utgår från de insatser inom området som pågått
under perioden:
-

Drogförebyggande arbete, inkl. etbaliering av Mini-Maria och Drogpolicys för grundrespektive gymnasieskolan
Plan för folkhälsoarbete
Skolsocialt team
Mötesplats unga.

Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga kostnader
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns
Beslutet ska skickas till
För kännedom:
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Kommunstyrelsen
Kultur- och utbildningsnämnden
Socialförvaltningen

Helena Balte
Förvaltningschef

Karin Berg
Verksamhetsutvecklare

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-12-20
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Barn- och
ungdomsnämndens
arbetsutskott
Protokoll
2022-01-11

§ 3 2021.438 BUN

Barn- och ungdomssamverkan (BUS) Verksamhetsberättelse 2020-2021
Ärendebeskrivning
BUS-verksamheten ska genom samverkan mellan Socialnämnden, Barn- och
ungdomsnämnden, Kultur och utbildningsnämnden samt andra samhällsaktörer samordna
olika resurser för att dels öka effektiviteten i det psykosocialt förebyggande arbetet med barn
och ungdomar och dels främja demokratiska värderingar, en god livsstil och folkhälsa hos
barn och ungdomar.
Verksamheten ska initiera, planera, organisera, stödja och följa upp arbetet riktat till barn,
ungdomar och deras familjer. All personal som har kompetens och arbetar med barn och
ungdomar inom de tre BUS-förvaltningarna är därmed berörda av denna verksamhet. BUS
ledningsgrupp består av förvaltningschefer samt ordförande respektive vice ordförande från
respektive nämnd.
Barn- och ungdomsnämnden är värdförvaltning under perioden och ansvarar för att upprätta
en verksamhetsberättelse.
Beredning
Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat en verksamhetsberättelse för Barn och
ungdomssamverkan (BUS) 2020-2021 som biläggs tjänsteskrivelsen.
Verksamhetsberättelse för BUS Samverkan utgår från de insatser inom området som pågått
under perioden:
 Drogförebyggande arbete, inkl. etablering av Mini-Maria och Drogpolicys för grundrespektive gymnasieskolan
 Plan för folkhälsoarbete
 Skolsocialt team
 Mötesplats unga.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut: Redovisningen godkänns
Expedieras till
För kännedom:
Kommunstyrelsen
Kultur- och utbildningsnämnden
Socialförvaltningen

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida22
1 av
av180

Kötillsyn av fristående
verksamheter inom
barnomsorg 2021
5
2021.436 BUN
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Barn- och
ungdomsnämndens
arbetsutskott
Protokoll
2022-01-11

§ 4 2021.436 BUN

Kötillsyn av fristående verksamheter inom barnomsorg 2021
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsförvaltningen har i uppdrag att utöva årlig tillsyn av de fristående
verksamheternas köhantering enligt beslut i barn- och ungdomsnämnden, dnr 2013.330
BUN. För att kunna genomföra detta uppdrag inhämtar förvaltningen kölistor från de
fristående verksamheterna en gång per år för att jämföra med föregående års listor.
Beredning
Vid jämförelse mellan kölistorna år 2020 och 2021 har stickprovskontroll gjorts på Apelsinens
förskola, Giraffens förskola, och förskolan Annagården. Bedömningen för samtliga tre
förskolor är att urvalet har gjorts utifrån gällande lagar och regler.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen om
genomförd kötillsyn 2021 och lägger den till handlingarna

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida24
1 av
av180

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-12-16
Jonas Nordlander

Barn- och ungdomsnämnden

2021.436 BUN

Kötillsyn av fristående verksamheter inom barnomsorg
2021
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsförvaltningen har i uppdrag att utöva årlig tillsyn av de fristående
verksamheternas köhantering enligt beslut i barn- och ungdomsnämnden, dnr 2013.330
BUN. För att kunna genomföra detta uppdrag inhämtar förvaltningen kölistor från de
fristående verksamheterna en gång per år för att jämföra med föregående års listor.
Beredning
Vid jämförelse mellan kölistorna år 2020 och 2021 har stickprovskontroll gjorts på Apelsinens
förskola, Giraffens förskola, och förskolan Annagården. Bedömningen för samtliga tre
förskolor är att urvalet har gjorts utifrån gällande lagar och regler.
Ekonomisk bedömning
Beslutet har ingen ekonomisk påverkan
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen om genomförd kötillsyn 2021
ochlägger den till handlingarna

Helena Balte
Förvaltningschef

Jonas Nordlander
Barnomsorgssamordnare

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-12-20
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Barn- och
ungdomsnämndens
arbetsutskott
Protokoll
2022-01-11

§ 5 2021.439 BUN

Tillsyn Montessoriförskolan Asken, 2021
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden har ansvar för att utöva tillsyn över de fristående förskolorna i
kommunen, enligt skollagens 26 kap. 4§. Tillsynen ska säkerställa att verksamheten bedrivs i
enlighet med skollagen (2010:800) och läroplan för förskolan. Vid tillsyn av de fristående
förskolorna i Alingsås kommun granskar kommunen om de fristående huvudmännen lever
upp till författningarnas krav. Granskningen görs inom områdena: Förutsättningar för
utbildningen, utveckling av utbildningen i förskolan, samt huvudmannens lämplighet och
insikt i de författningar som rör verksamheten. Under höstterminen 2021 har tillsyn
genomförts för verksamheten vid montessoriförskolan Asken.
Beredning
Tillsynen har genomförts genom inhämtande av handlingar från rektor och huvudman utifrån
de områden som tillsynen berör, samt genom ett tillsynsbesök. Under besöket fördes dialog
med rektor och huvudmannarepresentanter kring det inlämnade materialet. Besöket
avslutades med en genomgång av förskolans lärmiljö.
Vid tillsynen beskriver huvudman att föräldrar hjälper till i barngrupp vid vissa tillfällen,
exempelvis vid möten. Vid dessa tillfällen finns alltid en ansvarig pedagog som hanterar den
nära omvårdnaden av barnen, och huvudmannen har därmed bedömt att registerkontroll inte
behöver genomföras på de föräldrar som tillfälligt deltar i arbetet med barngruppen.
Förvaltningens bedömning är att registerkontroll inte behöver utföras för föräldrar som
tillfälligt befinner sig i verksamheten, men om de får i uppdrag av huvudman att regelbundet
utföra arbete i barngrupp så omfattas de av kravet på registerkontroll.
Utöver att förvaltningen noterar ovanstående har det, vid tillsynen av montessoriförskolan
Asken, inte framkommit annat än att huvudmannens ansvarstagande för förskolan uppfyller
författningarnas krav.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut:
Barn- och ungdomsnämnden rekommenderar utförande av registerkontroll om föräldrar
regelbundet, och på uppdrag av huvudman, utför arbete med barnen men avstår från
ingripande i enlighet med Skollagen 26 kap 12§.

Barn- och ungdomsnämnden godkänner tillsyn av Askens förskola och lägger den till
handlingarna.

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida27
1 av
av280

Barn- och
ungdomsnämndens
arbetsutskott
Protokoll
2022-01-11

Expedieras till
Montessoriförskolan Asken

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida28
2 av
av280

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-12-16
Jonas Nordlander

Barn- och ungdomsnämnden

2021.439 BUN

Tillsyn Montessoriförskolan Asken, 2021
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden har ansvar för att utöva tillsyn över de fristående förskolorna i
kommunen, enligt skollagens 26 kap. 4§. Tillsynen ska säkerställa att verksamheten bedrivs i
enlighet med skollagen (2010:800) och läroplan för förskolan. Vid tillsyn av de fristående
förskolorna i Alingsås kommun granskar kommunen om de fristående huvudmännen lever
upp till författningarnas krav. Granskningen görs inom områdena: Förutsättningar för
utbildningen, utveckling av utbildningen i förskolan, samt huvudmannens lämplighet och
insikt i de författningar som rör verksamheten. Under höstterminen 2021 har tillsyn
genomförts för verksamheten vid montessoriförskolan Asken.
Beredning
Tillsynen har genomförts genom inhämtande av handlingar från rektor och huvudman utifrån
de områden som tillsynen berör, samt genom ett tillsynsbesök. Under besöket fördes dialog
med rektor och huvudmannarepresentanter kring det inlämnade materialet. Besöket
avslutades med en genomgång av förskolans lärmiljö.
Vid tillsynen beskriver huvudman att föräldrar hjälper till i barngrupp vid vissa tillfällen,
exempelvis vid möten. Vid dessa tillfällen finns alltid en ansvarig pedagog som hanterar den
nära omvårdnaden av barnen, och huvudmannen har därmed bedömt att registerkontroll inte
behöver genomföras på de föräldrar som tillfälligt deltar i arbetet med barngruppen.
Förvaltningens bedömning är att registerkontroll inte behöver utföras för föräldrar som
tillfälligt befinner sig i verksamheten, men om de får i uppdrag av huvudman att regelbundet
utföra arbete i barngrupp så omfattas de av kravet på registerkontroll.
Utöver att förvaltningen noterar ovanstående har det, vid tillsynen av montessoriförskolan
Asken, inte framkommit annat än att huvudmannens ansvarstagande för förskolan uppfyller
författningarnas krav.
Ekonomisk bedömning
Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.
Förslag till beslut
 Barn- och ungdomsnämnden rekommenderar utförande av registerkontroll om
föräldrar regelbundet, och på uppdrag av huvudman, utför arbete med barnen men
avstår från ingripande i enlighet med Skollagen 26 kap 12§.


Barn- och ungdomsnämnden godkänner tillsyn av Askens förskola och lägger den till
handlingarna.
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Beslutet ska skickas till
Montessoriförskolan Asken

Helena Balte
Förvaltningschef

Jonas Nordlander
Barnomsorgssamordnare

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-12-20
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Barn- och
ungdomsnämndens
arbetsutskott
Protokoll
2022-01-11

§ 6 2021.440 BUN

Tillsyn Montessoriförskolan Asplyckan, 2021
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden har ansvar för att utöva tillsyn över de fristående förskolorna i
kommunen, enligt skollagens 26 kap. 4§. Tillsynen ska säkerställa att verksamheten bedrivs i
enlighet med skollagen (2010:800) och läroplan för förskolan. Vid tillsyn av de fristående
förskolorna i Alingsås kommun granskar kommunen om de fristående huvudmännen lever
upp till författningarnas krav. Granskningen görs inom områdena: Förutsättningar för
utbildningen, utveckling av utbildningen i förskolan, samt huvudmannens lämplighet och
insikt i de författningar som rör verksamheten. Under höstterminen 2021 har tillsyn
genomförts på montessoriförskolan Asplyckan.
Beredning
Tillsynen har genomförts genom inhämtande av handlingar från rektor och huvudman utifrån
de områden som tillsynen berör, samt genom ett tillsynsbesök. Under besöket fördes dialog
med rektor och huvudmannarepresentant kring det inlämnade materialet. Besöket
avslutades med en genomgång av förskolans lärmiljö.
Asplyckan är ett föräldrakooperativ med en styrelse bestående av föräldrar som har sina
barn på förskolan. Det är denna styrelse som huvudmannen har rapporterat som förskolans
ägar- och ledningskrets utifrån Skollagen 2 kap 5a§.
Vid tillsynen har det framkommit att ägar- och ledningskretsen inte har någon dokumenterad
erfarenhet eller motsvarande förvärvad insikt i de föreskrifter som gäller verksamheten, vad
gäller skollagen och förskolans läroplan. I dialog med huvudman beskriver de att den
kompetensen främst finns hos rektor, men rektor ingår inte i ledningskretsen.
I fråga om en juridisk person ska prövningen sammantaget avse:
 den verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning eller på
annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten,
 styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,
 bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och
 personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över
verksamheten.
Enligt Skollagen 2 kap 5§ ska godkännande lämnas om den enskilde genom erfarenhet eller
på annat sätt ha förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten. Förvaltningens
bedömning är att detta saknas i förskolan Asplyckans ägar- och ledningskrets och ger därför
en anmärkning i enlighet med skollagen 26 kap. 11§. Se bilaga. Anmärkningen anger att
huvudmannen ska säkerställa att adekvat insikt finns i huvudmannaskapet senast 31 mars
2022.
Vid tillsynen beskriver huvudman att föräldrar hjälper till i barngrupp vid vissa tillfällen,
exempelvis vid möten. Vid dessa tillfällen finns alltid en ansvarig pedagog som hanterar den
nära omvårdnaden av barnen, och huvudmannen har därmed bedömt att registerkontroll inte
Utdragsbestyrkande
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behöver genomföras på de föräldrar som tillfälligt deltar i arbetet med barngruppen.
Förvaltningens bedömning är att registerkontroll inte behöver utföras för föräldrar som
tillfälligt befinner sig i verksamheten, men om de får i uppdrag av huvudman att regelbundet
utföra arbete i barngrupp så omfattas de av kravet på registerkontroll.
Utöver ovanstående har det, vid tillsynen av montessoriförskolan Asplyckan, inte framkommit
annat än att huvudmannens ansvarstagande för förskolan uppfyller författningarnas krav.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut:
Barn- och ungdomsnämnden rekommenderar utförande av registerkontroll om föräldrar
regelbundet, och på uppdrag av huvudman, utför arbete med barnen men avstår från
ingripande i enlighet med Skollagen 26 kap 12§.

Barn- och ungdomsnämnden tar del av utdelad anmärkning, godkänner tillsyn av Asplyckans
förskola och lägger den till handlingarna.
Expedieras till
Montessoriförskolan Asplyckan

Utdragsbestyrkande
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-12-16
Jonas Nordlander

Barn- och ungdomsnämnden

2021.440 BUN

Tillsyn Montessoriförskolan Asplyckan, 2021
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden har ansvar för att utöva tillsyn över de fristående förskolorna i
kommunen, enligt skollagens 26 kap. 4§. Tillsynen ska säkerställa att verksamheten bedrivs i
enlighet med skollagen (2010:800) och läroplan för förskolan. Vid tillsyn av de fristående
förskolorna i Alingsås kommun granskar kommunen om de fristående huvudmännen lever
upp till författningarnas krav. Granskningen görs inom områdena: Förutsättningar för
utbildningen, utveckling av utbildningen i förskolan, samt huvudmannens lämplighet och
insikt i de författningar som rör verksamheten. Under höstterminen 2021 har tillsyn
genomförts på montessoriförskolan Asplyckan.
Beredning
Tillsynen har genomförts genom inhämtande av handlingar från rektor och huvudman utifrån
de områden som tillsynen berör, samt genom ett tillsynsbesök. Under besöket fördes dialog
med rektor och huvudmannarepresentant kring det inlämnade materialet. Besöket
avslutades med en genomgång av förskolans lärmiljö.
Asplyckan är ett föräldrakooperativ med en styrelse bestående av föräldrar som har sina
barn på förskolan. Det är denna styrelse som huvudmannen har rapporterat som förskolans
ägar- och ledningskrets utifrån Skollagen 2 kap 5a§.
Vid tillsynen har det framkommit att ägar- och ledningskretsen inte har någon dokumenterad
erfarenhet eller motsvarande förvärvad insikt i de föreskrifter som gäller verksamheten, vad
gäller skollagen och förskolans läroplan. I dialog med huvudman beskriver de att den
kompetensen främst finns hos rektor, men rektor ingår inte i ledningskretsen.
I fråga om en juridisk person ska prövningen sammantaget avse:
1. den verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning eller på
annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten,
2. styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,
3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och
4. personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över
verksamheten.
Enligt Skollagen 2 kap 5§ ska godkännande lämnas om den enskilde genom erfarenhet eller
på annat sätt ha förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten. Förvaltningens
bedömning är att detta saknas i förskolan Asplyckans ägar- och ledningskrets och ger därför
en anmärkning i enlighet med skollagen 26 kap. 11§. Se bilaga. Anmärkningen anger att
huvudmannen ska säkerställa att adekvat insikt finns i huvudmannaskapet senast 31 mars
2022.
Vid tillsynen beskriver huvudman att föräldrar hjälper till i barngrupp vid vissa tillfällen,
exempelvis vid möten. Vid dessa tillfällen finns alltid en ansvarig pedagog som hanterar den
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nära omvårdnaden av barnen, och huvudmannen har därmed bedömt att registerkontroll inte
behöver genomföras på de föräldrar som tillfälligt deltar i arbetet med barngruppen.
Förvaltningens bedömning är att registerkontroll inte behöver utföras för föräldrar som
tillfälligt befinner sig i verksamheten, men om de får i uppdrag av huvudman att regelbundet
utföra arbete i barngrupp så omfattas de av kravet på registerkontroll.
Utöver ovanstående har det, vid tillsynen av montessoriförskolan Asplyckan, inte framkommit
annat än att huvudmannens ansvarstagande för förskolan uppfyller författningarnas krav.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga kostnader
Förslag till beslut
 Barn- och ungdomsnämnden rekommenderar utförande av registerkontroll om
föräldrar regelbundet, och på uppdrag av huvudman, utför arbete med barnen men
avstår från ingripande i enlighet med Skollagen 26 kap 12§.


Barn- och ungdomsnämnden tar del av utdelad anmärkning, godkänner tillsyn av
Asplyckans förskola och lägger den till handlingarna.

Beslutet ska skickas till
Montessoriförskolan Asplyckan

Helena Balte
Förvaltningschef

Jonas Nordlander
Barnomsorgssamordnare

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-12-20
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§ 7 2021.411 BUN

Lednings- och kommunikationsplan för extraordinära händelser 2022
Ärendebeskrivning
Enligt beslut av Kommunfullmäktige 2013-02-27 § 69 ska lednings- och kommunikationsplan
för extraordinära händelser revideras årligen. Utbildning och övning ska även ske löpande
enligt ramverket för krisberedskapsprocesser.

Beredning
År 2021 har varit ett speciellt år präglat av den pågående pandemin där barn- och
ungdomsförvaltningen varit i stabsläge under större delen av året. Förvaltningen har varit
organiserad i en alternativ pandemistab med löpande träffar 2-3 ggr veckan, med kortare
perioder av normalläge.
På grund av den rådande pandemin har förvaltningen inte haft några ytterligare krisövningar
eller utbildningsinsatser, däremot har stabsläget inneburit en ökad kunskap och expertis
inom krisledning.
Under 2022 kommer även kommunens nya säkerhetsorganisation att starta upp genom olika
arbetsgrupper, vilket kan innebära justeringar i planen inför framtiden utifrån nya strukturer
och arbetssätt.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut:
Barn- och ungdomsnämnden fastställer lednings- och kommunikationsplanen för
extraordinära händelser.

Utdragsbestyrkande
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-12-13
Mikaela Stenholm

Barn- och ungdomsnämnden

2021.411 BUN

Lednings - och kommunikationsplan för extraordinära
händelser 2022
Ärendebeskrivning
Enligt beslut av Kommunfullmäktige 2013-02-27 § 69 ska lednings- och kommunikationsplan
för extraordinära händelser revideras årligen. Utbildning och övning ska även ske löpande
enligt ramverket för krisberedskapsprocesser.

Beredning
År 2021 har varit ett speciellt år präglat av den pågående pandemin där barn- och
ungdomsförvaltningen varit i stabsläge under större delen av året. Förvaltningen har varit
organiserad i en alternativ pandemistab med löpande träffar 2-3 ggr veckan, med kortare
perioder av normalläge.
På grund av den rådande pandemin har förvaltningen inte haft några ytterligare krisövningar
eller utbildningsinsatser, däremot har stabsläget inneburit en ökad kunskap och expertis
inom krisledning.
Under 2022 kommer även kommunens nya säkerhetsorganisation att starta upp genom olika
arbetsgrupper, vilket kan innebära justeringar i planen inför framtiden utifrån nya strukturer
och arbetssätt.
Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden fastställer lednings- och kommunikationsplanen för
extraordinära händelser.
Helena Balte
Förvaltningschef

Mikaela Stenholm
Lokalcontroller

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-12-20
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1 Inledning
Denna lednings- och kommunikationsplan för barn- och ungdomsnämnden vid extra
ordinär händelse kompletterar Alingsås kommuns Lednings- och kommunikationsplan
för samhällsstörning och extraordinär händelse, antagen 29 november 2021 § 192.
När en extraordinär händelse eller allvarlig samhällsstörning inträffar kommer Barnoch ungdomsnämndens (BUN) ansvarsområden med mycket stor sannolikhet att vara
berörda. Dessa situationer ställer särskilda krav på verksamhet och
förvaltningsledning. Krisledningsstaben är hjärtat i organisationen, och den leds av en
stabschef. I krisledningsstaben ingår de funktioner som är nödvändiga. Vid behov kan
även samverkanspersoner från andra förvaltningar/bolag/förbund tillfälligt kallas in.
Lednings- och kommunikationsplan för BUN ska vägleda i arbetet vid
samhällstörningar. Alla situationer vid kris kan inte förutspås. En god
grundstruktur i arbetet underlättar arbetet. När ledningsplanen aktiveras går
förvaltningen in i ett stabsläge.
Varje rektorsteam ska utforma en grundläggande krishanteringsplan som täcker de
grundläggande behov som olika scenarier kan medföra. Denna ledningsplan kan
utgöra ett exempel på en sådan krishanteringsplan och kan kompletteras med
befattningskort för att täcka in alla uppgifter som kan bli aktuella under en
samhällstörning, se avsnitt 4.2.
Vid en samhällstörning som berör ett rektorsteams ansvarsområde ska respektive
team i första hand agera tillsammans. Barn- och ungdomskontoret (BUK) ska alltid
kunna stödja vid dessa kriser.
Om en samhällsstörning når större proportioner där flera team är inblandade, eller
berör stora delar av BUN ska BUN:s lednings- och kommunikationsplan för
extraordinär händelse eller samhällsstörning aktiveras.
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2 Ledningsplan BUN
2.1

Aktivering

BUN:s lednings- och kommunikationsplan ska gälla när något av följande uppstår:
•
•
•

Alingsås centrala krisledningsstab efterfrågar det
Höga krav på samordning/prioriteringar inom förvaltningen krävs
Stort informationsbehov uppstår

2.2

Förslag om aktivering

Förslag om att aktivera BUN:s lednings- och kommunikationsplan kan väckas av vem
som helst i organisationen som anser att situationen kräver det.

2.3

Beslut om aktivering

Förvaltningschefen, eller den som tjänstgör istället för förvaltningschefen, fattar beslut
om att aktivera BUN:s lednings- och kommunikationsplan efter samråd med presidiet.
Vid beslut om aktivering av BUN:s lednings- och kommunikationsplan ska
kommundirektören och Tjänsteman i beredskap (TiB) informeras omgående.

2.4

Larmning

Den som aktiverat planen larmar krisledningsstaben. Administrativ chef ansvarar för att
larmlistor eller motsvarande revideras och uppdateras löpande. När planen är aktiverad ska
BUN:s krisledningsgrupp larmas. Larmning sker via tre olika steg, 1. SMS, 2. Telefonsamtal,
3. E-post.
Vid larmning ska även den centrala krisledningsstaben och/eller TiB meddelas.

2.5

Inställelse

BUN:s krisledningsgrupp verkar från Barn- och ungdomskontoret och lokalen Bokö.
Alternativ plats för krislednings- och krishanteringsarbete beslutas av förvaltningschef eller
den förvaltningschefen utser.

2.6

Återgång till ordinarie organisation

Beslut om återgång till ordinarie organisation tas av förvaltningschefen när situationen inte
längre är akut och snabba beslut inte längre behöver fattas. Vid beslut om återgång till
ordinarie organisation ska kommundirektören och Tjänsteman i beredskap informeras
omgående.

2.7

Delegation

BUN:s antagna delegationsordning gäller. Vid behov av att fatta beslut i frågor som inte
är delegerade till förvaltningschefen kallas ordförande/vice ordförande.
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3 Kommunikationsplan BUN
3.1

Allmänt

Vid extraordinära händelser eller samhällstörning måste information komma ut snabbt.
Informationen måste även vara konsekvent och korrekt. För att möjliggöra detta behöver
information inom BUN gå via krisledningsstabens informationsansvariga. Extern information
ska gå via den centrala kommunikationsenheten på kommunledningskontoret (KLK).
Det är viktigt att KLK:s centrala krisledningsstab meddelas om planen aktiveras. I den
centrala krisledningsstaben ingår alltid kommunikationsenheten. Skulle den centrala
krisledningsstaben inte vara aktiverat ska TiB kontaktas.
Det är även viktigt att informationen samordnas med samverkande myndigheter, så som
exempelvis räddningstjänst, polis, sjukvård, länsstyrelsen och försvarsmakt. Även de
fristående enheterna i Alingsås behöver kontaktas om händelsen kan beröra deras
verksamhet.
Händelseförlopp och beslut måste rapporteras löpande i textform. En dagrapport ska
upprättas och skickas till TiB vid behov. Ansvar ligger på befattningskort dokumentation och
kommunikation. Krisen ska alltid dokumenteras i textform för uppföljning och analys.

3.1.1 Kanalpolicy
Förvaltningen har även en kanalpolicy som beskriver vilka kontaktvägar som gäller för olika
typer av information och beroende på vilken målgrupp som avses, se dokumentet i Alfresco

3.2

Intern information

Det är av största vikt i en krissituation att alla enheter inom BUN:s ansvarsområde har
aktuell kunskap om läget. Därför måste alla tänka på att informera BUN:s
krisledningsgrupp om läget i den egna verksamheten.
Befattningskort dokumentation och kommunikation ska se till att den dubbelriktade
informationen från och till personal fungerar. Vidare ansvarar befattningskortet för att
samordna sitt arbete med den centrala kommunikationsstaben på KLK för att en
konsekvent och gemensam bild alltid ska kunna ges internt.
Förvaltningschefen, eller den förvaltningschefen utser, ansvarar för att BUN:s presidium
är informerade om händelseutveckling i samband med en kris eller samhällstörning.

3.3

Extern information

Befattningskort dokumentation och kommunikation ska ha kontinuerlig kontakt med
KLK:s centrala kommunikationsstab. All extern kommunikation ska ske via den centrala
kommunikationsstaben.
Befattningskort dokumentation och kommunikation ska notera information som lämnas
av allmänheten. För att informationen ska kunna värderas måste noteringar göras om
vem som lämnat den och när. Informationen ska vidarebefordras till förvaltningschefen,
och eventuellt även till KLK. Se även förvaltingens kanalpolicy för vilka kanaler som kan
användas för olika typer av information.
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3.4

Media

Mediekontakter å kommunens vägnar ska då det är möjligt samordnas med den
centrala krisledningsstaben. Kommunen bör ha ett genomtänkt och unisont budskap när
vi uttalar oss som kommun. Kontakt ska tas med kommunikationsenheten för stöd och
råd kring mediakontakt.

4 Krisledningsstab
Beroende på vilket scenario som inträffar kan syfte och uppdrag för krisledningsstaben
variera. När någon av kommunens gemensamma krisplaner aktiveras kommer
förvaltningschefen med stor sannolikhet att vara på annan plats för hanteringen av den
kommungemensamma krisen.

4.1

Krisledningsstab BUN












Administrativ chef (stabschef)
Verksamhetschef
Verksamhetschef
Verksamhetschef
Enhetschef elevhälsa
Verksamhetsutvecklare
Verksamhetsutvecklare
Kost- och lokalvårdschef
Lokalcontroller
Planeringsstrateg
Barnomsorgssamordnare

Förvaltningschef ingår normalt inte i krisledningsstaben men agerar beslutsfattare inom
förvaltningen och kan genom beslutsunderlag från stabschef fatta beslut.

4.2

Rollfördelning, befattningskort

För att skapa en tydlig rollfördelning finns fyra stycken befattningskort. Syftet med korten är
att verka som stöd för vilka uppgifter som behöver genomföras vid en kris. Befattningskort
kan även lätt fördelas till ersättare i gruppen om nyckelperson är frånvarande.
Är alla befattningskort utdelade och efterföljs kommer händelsens kritiska moment att
behandlas utifrån bästa förmåga.
Befattningskort - Stabschef
Administrativ chef,
Alt. verksamhetschef, utses av administrativ chef vid behov.
Befattningskort - Planering och analys
Verksamhetschef
Verksamhetschef
Lokalcontroller
Befattningskort – Dokumentation och kommunikation
Planeringsstrateg
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Verksamhetsutvecklare
Verksamhetsutvecklare
Barnomsorgssamordnare
Befattningskort - Behov och service
Kost- och lokalvårdschef
Verksamhetschef
Enhetschef elevhäls

4.3

Övriga instanser och hjälp vid kris

Vid behov kan även medarbetare kallas in för att hjälpa till i krisledningsstaben. Det är
stabens ansvar att kalla in extra resurser om sådant behov finns.

4.4

Alingsås kommuns krisstöd vid allvarlig händelse

Alingsås kommun har gemensamt krisstöd vid allvarlig händelse (F.d POSOM). Vid
behov ska gruppens kompetens kunna tillkallas för assistans och stöd vid extra
ordinära händelser. Kontakta TiB vid behov att tillkalla krisstödet.

4.5

Stöd till personal, barn/elever

Barn- och ungdomsnämnden har tillgång till omfattande kompetens, avseende stöd vid
särskilda händelser, inom verksamhetsenheten för elevhälsa. Enhetschef elevhälsa ansvarar
för att beredskap finns inom elevhälsa att assistera och stödja vid särskild händelse.
Samverkan ska ske mellan elevhälsan och kommunens gemensamma krisstöd vid en
allvarlig händelse.
Företagshälsan kan också kontaktas för stöd till personalen.

5 Befattningskort
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Stabschef
Roll
Din uppgift är att styra och leda gruppen genom krisen. Det gäller för dig att vara rak och tydlig mot de
övriga befattningskorten.
Bedöm hur akut den uppkomna situationen är. Kräver situationen att krisledningsplanen aktiveras?

Arbetsuppgifter









Aktivera krisledningsplanen och kalla krisledningsstaben till uppstartsmöte.
Se till att alla fyra befattningskort är utdelade.
Led och samordna krisledningsstabens arbete.
Ha kontakt med TiB eller den centrala krisledningsstaben. Finns det ytterligare inblandade
aktörer?
Behövs samordning med andra förvaltningar och/eller organisationer? Vilka? Hur?
Lämna löpande rapporter på beslut till dokumentationsansvarig.
Kalla till nya informationsmöten, ta hjälp av befattningskortet planering och analys för
lägesrapport, konsekvensanalys och liknande.
Bemanna krisledningsstaben över tid. Se till att funktionerna överlappas och kan fortgå vid
längre kris.

Egna anteckningar
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Lednings- och kommunikationsplan för extraordinär händelse eller samhällsstörning

Planering och analys
Roll
Din uppgift är att analysera krisen. Arbeta fram scenarier och undersök olika konsekvenser. Du har en
överblick över hela krisen och agerar tillsammans med dokumentationsansvarig spindel i nätet.

Arbetsuppgifter








Analysera hur händelsen kan komma att förändras. Vad skulle förändringen innebära?
Använd mallen för Analys i din mapp.
Planering – Vilka insatser kan komma att behövas?
Vilka andra aktörer behöver kontaktas? Stäm av med Stabschef.
Ge råd och stöd till stabschef och övriga i krisledningsstaben.
Ta fram beslutsunderlag baserat på all tillgänglig information.
Lämna löpande rapporter till dokumentationsansvarig.

Checklista









Finns det ström på alla platser?
Fungerar telefoner? Internet?
Är vägarna framkomliga?
Behov av transporter av barn/elever?
Behov av ändrade skolskjutsar?
Fungerar befintliga lokaler? – Ström, värme, vatten, sanitet
Finns behov av alternativa lokaler?
Finns behov av hjälp för lokalsamordning?

Egna anteckningar
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Lednings- och kommunikationsplan för extraordinär händelse eller samhällsstörning

Dokumentation och
kommunikation
Roll
Din uppgift är att se till att alla beslut, all information och alla viktiga händelser dokumenteras. Du är
nyckeln till överblick under krisen och uppföljning efter krisen. Du ansvarar även för att
informationsflödet fungerar internt. All kommunikation utåt ska ske genom KLK:s
kommunikationsenhet.

Arbetsuppgifter









Du ansvarar för att alla händelser, beslut och information antecknas löpande. Till er hjälp finns
det två mallar i din mapp. Den ena visar hur du kan föra dokumentation och den andra hur du
kan redovisa aktiviteter som pågår.
Kommunicera med de andra befattningarna i gruppen, påminn om löpande rapportering till er.
Se till att inga beslut går under radarn eller undkommer någon.
Sammanställ viktig information inför möten inom gruppen. Ge information till Stabschef,
Tänk på att synliggöra både dig själv och viktig information. Skapa gärna ett
dokumentationsbord där alla kan lämna information och du sammanställer den.
Använd gärna whiteboard, projektor eller vad som finns tillgängligt.
Ha löpande kontakt med den centrala krisledningsstaben på KLK och/eller TiB.

Checklista







Fungerar alla informationsvägar, kommer informationen fram?
Vilka behöver information i första hand?
Vilka behöver information därefter?
Finns det ett behov av att ha dialog med anhöriga/närstående?
Hur ska sådan dialog gå till?
Hur hanterar vi personer som kommer till receptionen?

Egna anteckningar
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Lednings- och kommunikationsplan för extraordinär händelse eller samhällsstörning

Behov och service
Roll
Ditt arbete handlar om att se till att allt krisarbete fungerar felfritt. Du är nyckelpersonen som ser till att
alla behov är uppfyllda och att rätt resurser finns på plats. Du är rörlig beroende på behov. Till skillnad
från befattningskort planering och analys ser du till behov på kort sikt.

Arbetsuppgifter









Planera för att verksamheten ska flyta på så normalt som möjligt. Behöver mat och dryck
ordnas till krisledningsstaben?
Se till att det finns ett bemanningsschema vid längre arbetstider, stäm av med Stabschef.
Behöver resurser från oss fördelas ut till annan verksamhet? Använd resurstablån i din mapp
för att skapa en överblick över tillgängliga resurser. Placera synligt.
Behöver kommunens gemensamma krisstöd (f.d POSOM) vid en allvarlig händelse
sammankallas?
Rapportera till Stabschefen om hur gruppens arbete fungerar.
Förbereda ev. mottagande av anhörig/allmänhet.
Ha koll på stabschefen, trötthet, mat och avlösning.
Lämna löpande rapporter till dokumentationsansvarig.

Tillsammans med befattningskort planering och analys:





Finns behov av särskilda åtgärder avseende kost och/eller dryck?
Finns behov av särskilda åtgärder avseende sanitet?
Finns behov av andra förnödenheter?
Finns behov av särskilda insatser från elevhälsoteamen i organisationen?

Checklista







Fungerar alla informationsvägar, kommer informationen fram?
Vilka behöver information i första hand?
Vilka behöver information därefter?
Finns det ett behov av att ha dialog med anhöriga/närstående?
Hur ska sådan dialog gå till?
Hur hanterar vi personer som kommer till receptionen?
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Lednings- och kommunikationsplan för extraordinär händelse eller samhällsstörning
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Uppföljning av synpunkter/klagomål inkomna till huvudman 2021
Ärendebeskrivning
Som en del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete följs inkomna synpunkter upp.
Sedan januari 2018 följer barn- och ungdomsnämnden årligen upp inkomna
synpunkter/klagomål till huvudmannen. Detta ärende följer upp synpunkter inkomna under
2021.
Beredning
Elever och vårdnadshavare ska ges möjligheten att inkomma med klagomål till såväl
skolpersonal, rektor som huvudman. Informationen gällande klagomålshantering i barn- och
ungdomsförvaltningen finns att tillgå på hemsidan, portalen Arena för lärande samt på
förskolornas och skolornas egna sidor. Det finns en intern rutin för all personal att följa när
synpunkter/klagomål inkommer. Vidare har förvaltningen en ansvarsfördelning som
säkerställer vem som ska svara, åtgärda och följa upp en inkommen synpunkt/klagomål.
2021 inkom totalt 61 synpunkter, 3 rör förskola, 11 rör skola och 47 rör mer övergripande
frågor. Synpunkter kategoriseras i ett antal olika områden. Förvaltningen följer antalet
inkomna synpunkter per kategori över tid redovisas i bilaga. Nedan följer en beskrivning av
de synpunkter som inkommit inom de olika kategorierna.
Kost, information/bemötande, digitala system
Vad gäller synpunkter rörande kosten består synpunkter i frågor om skollunch vid
distansundervisning. Ett antal synpunkter har inkommit, eller ett antal ingivare (7 st) med
samma fråga, kring besparingar för måltider – baserat på ett missförstånd. Ytterligare fråga
finns om kostavtal samt klagomål rörande brist i hantering av ansökan om specialkost. Två
synpunkter rör digitala tjänster där vårdnadshavare meddelat dels felaktiga hänvisningar och
dels anser att antalet digitala tjänster för vårdnadshavare är för många. Inga synpunkter
kring information/bemötande har inkommit under året.
Organisation, inomhus- och utomhusmiljö
Inkomna synpunkter rörande organisation består dels av frågor kring dimensionering av
förskola och skola i Ingared (11 st), likaså förskola i Västra bodarna (1 st). Sex synpunkter
rör missnöje med utfall i skolval. Synpunkter har inkommit från arbetstagarorganisationerna
rörande budget, för såväl 2021 och som budget 2022. En synpunkt rör ett nekande beslut för
skolskjuts och en annan rör synpunkter på start- och sluttid i skolan. Ytterligare en synpunkt
rör kommunens tillsyn av fristående förskola. Ytterligare synpunkter rör planerad byggnation
så som placering av ny förskola i Ingared liksom placering av ny förskola i Nolhaga. En
synpunkt rör skicket på basketkorgarna vid Gustav Adolfskolan och en rör duschutrymmena i
Bjärkehallen.
Synpunkter med anledning av Covid-19
Ett antal synpunkter som kan härledas till covid-19-pandemin har inkommit under året. 17 av
dessa rör frågor om vaccination, två rör frågor om skyddsutrustning och en tredje handlar om
Utdragsbestyrkande
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hantering av inomhusmiljö för att motverka luftburen smitta.
Förvaltningens slutsatser
Det ska finnas möjlighet att på olika sätt påverka och peka ut brister i utbildningen, att lämna
muntliga eller skriftliga synpunkter/klagomål är ett sätt. I ovan redovisning framkommer de
synpunkter som lämnats till huvudmannen. Antal synpunkter har för 2021 ökat i jämförelse
med tidigare år. Ökningen består i huvudsak i att ett antal ingivare skickat samma fråga eller
frågeställning, men där varje synpunkt hanteras för sig, såsom fråga om besparingar på
måltider liksom frågor om vaccination.
Det är svårt att på en övergripande nivå dra några generella slutsatser eller peka på
specifika områden inom vilka huvudmannen bör rikta särskilt fokus. Huvudmannen noterar
att frågor om skolorganisation, vad gäller såväl dimensionering som skolval är en fråga som
fortsatt engagerar, men även frågor kring covid-19. Majoriteten av frågorna är av generell
och övergripande karaktär vilket kan tolkas som att synpunkter av elev- eller
förskole/skolspecifik art hanteras vid respektive enhet. I de, förhållandevis få fall som rör
enskilda, eller specifika ärenden har ärendet initialt hanteras på enheten men av olika
anledningar senare utretts eller på annat hanterats av huvudmannen.
För en ändamålsenlig klagomålshantering krävs kvalitet i huvudmannens arbete. Arbetet
med synpunkter måste sorteras, vara hållbart och vad olika nivåer som rektor och huvudman
gör behöver vara tydligt. I enheternas verksamhetsuppföljningar beskrivs hur klagomål
hanteras och tas till vara på inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut: Redovisningen godkänns.
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Område

2021 2020 2019 2018

Kost

12

6

10

11

Organisation /
Byggnation
Inomhusmiljö

25

12

15

30

1

1

1

2

Utomhusmiljö

1

4

3

1

Information/Bemötande -

2

-

3

Digitala system*

2

2

5

-

Frågor Covid-19**

19

8

-

-

36

34

47

Totalt 61
* Ny sedan 2019
** Ny sedan 2020

Sida 55 av 80

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-12-17
Karin Berg

Barn- och ungdomsnämnden

2021.435 BUN

Tjänsteskrivelse Synpunkter och klagomål inkomna till
huvudmannen 2021
Ärendebeskrivning
Som en del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete följs inkomna synpunkter upp.
Sedan januari 2018 följer barn- och ungdomsnämnden årligen upp inkomna
synpunkter/klagomål till huvudmannen. Detta ärende följer upp synpunkter inkomna under
2021.
Beredning
Elever och vårdnadshavare ska ges möjligheten att inkomma med klagomål till såväl
skolpersonal, rektor som huvudman. Informationen gällande klagomålshantering i barn- och
ungdomsförvaltningen finns att tillgå på hemsidan, portalen Arena för lärande samt på
förskolornas och skolornas egna sidor. Det finns en intern rutin för all personal att följa när
synpunkter/klagomål inkommer. Vidare har förvaltningen en ansvarsfördelning som
säkerställer vem som ska svara, åtgärda och följa upp en inkommen synpunkt/klagomål.
2021 inkom totalt 61 synpunkter, 3 rör förskola, 11 rör skola och 47 rör mer övergripande
frågor. Synpunkter kategoriseras i ett antal olika områden. Förvaltningen följer antalet
inkomna synpunkter per kategori över tid redovisas i bilaga. Nedan följer en beskrivning av
de synpunkter som inkommit inom de olika kategorierna.

Kost, information/bemötande, digitala system
Vad gäller synpunkter rörande kosten består synpunkter i frågor om skollunch vid
distansundervisning. Ett antal synpunkter har inkommit, eller ett antal ingivare (7 st) med
samma fråga, kring besparingar för måltider – baserat på ett missförstånd. Ytterligare fråga
finns om kostavtal samt klagomål rörande brist i hantering av ansökan om specialkost. Två
synpunkter rör digitala tjänster där vårdnadshavare meddelat dels felaktiga hänvisningar och
dels anser att antalet digitala tjänster för vårdnadshavare är för många. Inga synpunkter
kring information/bemötande har inkommit under året.

Organisation, inomhus- och utomhusmiljö
Inkomna synpunkter rörande organisation består dels av frågor kring dimensionering av
förskola och skola i Ingared (11 st), likaså förskola i Västra bodarna (1 st). Sex synpunkter
rör missnöje med utfall i skolval. Synpunkter har inkommit från arbetstagarorganisationerna
rörande budget, för såväl 2021 och som budget 2022. En synpunkt rör ett nekande beslut för
skolskjuts och en annan rör synpunkter på start- och sluttid i skolan. Ytterligare en synpunkt
rör kommunens tillsyn av fristående förskola. Ytterligare synpunkter rör planerad byggnation
så som placering av ny förskola i Ingared liksom placering av ny förskola i Nolhaga. En
synpunkt rör skicket på basketkorgarna vid Gustav Adolfskolan och en rör duschutrymmena i
Bjärkehallen.
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Synpunkter med anledning av Covid-19
Ett antal synpunkter som kan härledas till covid-19-pandemin har inkommit under året. 17 av
dessa rör frågor om vaccination, två rör frågor om skyddsutrustning och en tredje handlar om
hantering av inomhusmiljö för att motverka luftburen smitta.

Förvaltningens slutsatser
Det ska finnas möjlighet att på olika sätt påverka och peka ut brister i utbildningen, att lämna
muntliga eller skriftliga synpunkter/klagomål är ett sätt. I ovan redovisning framkommer de
synpunkter som lämnats till huvudmannen. Antal synpunkter har för 2021 ökat i jämförelse
med tidigare år. Ökningen består i huvudsak i att ett antal ingivare skickat samma fråga eller
frågeställning, men där varje synpunkt hanteras för sig, såsom fråga om besparingar på
måltider liksom frågor om vaccination.
Det är svårt att på en övergripande nivå dra några generella slutsatser eller peka på
specifika områden inom vilka huvudmannen bör rikta särskilt fokus. Huvudmannen noterar
att frågor om skolorganisation, vad gäller såväl dimensionering som skolval är en fråga som
fortsatt engagerar, men även frågor kring covid-19. Majoriteten av frågorna är av generell
och övergripande karaktär vilket kan tolkas som att synpunkter av elev- eller
förskole/skolspecifik art hanteras vid respektive enhet. I de, förhållandevis få fall som rör
enskilda, eller specifika ärenden har ärendet initialt hanteras på enheten men av olika
anledningar senare utretts eller på annat hanterats av huvudmannen.
För en ändamålsenlig klagomålshantering krävs kvalitet i huvudmannens arbete. Arbetet
med synpunkter måste sorteras, vara hållbart och vad olika nivåer som rektor och huvudman
gör behöver vara tydligt. I enheternas verksamhetsuppföljningar beskrivs hur klagomål
hanteras och tas till vara på inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.
Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga kostnader
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns

Helena Balte
Förvaltningschef

Karin Berg
Verksamhetsutvecklare

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2022-01-04
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2022-01-04
Karin Berg

Barn- och ungdomsnämnden

2022.004 BUN

Entledigande av dataskyddsombud
Ärendebeskrivning
Dataskyddsförordningen reglerar att varje personuppgiftsansvarig offentlig myndighet ska ha
utsedda dataskyddsombud som övervakar den personuppgiftsansvariges efterlevnad av
dataskyddsförordningen.
Alingsås kommun har avtal med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) där förbundet
har anställda dataskyddsombud för anslutna kommuners räkning.
Ett av GR:s dataskyddsombud slutar sin anställning den 1 februari 2022 och behöver därför
entledigas som dataskyddsombud för kommunstyrelsen. Nytt dataskyddsombud ska
rekryteras av GR under våren 2022.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Johan Borre entledigas som dataskyddsombud för barn- och ungdomsnämnden från och
med 1 februari 2022.

Beslutet ska skickas till
GR, Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Helena Balte
Förvaltningschef

Karin Berg
Verksamhetsutvecklare
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§ 9 2022.004 BUN

Entledigande av dataskyddsombud
Ärendebeskrivning
Dataskyddsförordningen reglerar att varje personuppgiftsansvarig offentlig myndighet ska ha
utsedda dataskyddsombud som övervakar den personuppgiftsansvariges efterlevnad av
dataskyddsförordningen.
Alingsås kommun har avtal med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) där förbundet
har anställda dataskyddsombud för anslutna kommuners räkning.
Ett av GR:s dataskyddsombud slutar sin anställning den 1 februari 2022 och behöver därför
entledigas som dataskyddsombud för kommunstyrelsen. Nytt dataskyddsombud ska
rekryteras av GR under våren 2022.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut:
Johan Borre entledigas som dataskyddsombud för barn- och ungdomsnämnden från och
med 1 februari 2022.
Expedieras till
GR, Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Utdragsbestyrkande
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§ 10 2021.311 BUN

Bevakning skolplikt och frånvaro lå 21/22
Ärendebeskrivning
Alla barn som är bosatta i Sverige omfattas av skolplikt (7 kap. 2§ skollagen). Skollagen
undantar de barn som visserligen räknas som bosatta i Sverige men som rent faktiskt
varaktigt vistas utomlands. Elever som avser att tillfälligt bosätta sig utomlands kan ansöka
om att fullgöra skolplikten på annat sätt. Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då
barnet fyller sex år.
Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå kontinuerligt
planera, följa upp och utveckla utbildningen. Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet
följer skolorna inom barn- och ungdomsförvaltningen kontinuerligt alla elevers närvaro. När
en elev har upprepad eller längre frånvaro ska rektorn starta en utredning (7 kap. 19§
skollagen). När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron
snarast anmäls till huvudmannen. Utifrån vad utredningen visar beslutar sedan rektor om en
handlingsplan att arbeta utifrån för att främja elevens närvaro.
I detta ärende redogör barn- och ungdomsförvaltningen för antalet pågående
handlingsplaner för att motverka problematisk skolfrånvaro och antalet elever som beviljats
att fullgöra skolplikt på annat sätt.
Förvaltningens yttrande
Barn- och ungdomsförvaltningen arbetar utifrån dokumentet ”Riktlinje för att främja närvaro
och följa upp frånvaro”. Det är en förvaltningsgemensam riktlinje som kompletteras med
lokala rutiner på respektive skola. Arbetet med att främja närvaro börjar i förskolan där också
grunden till samverkan med vårdnadshavare läggs. Insatser för att skapa ett gott klimat där
barn och elever känner sig trygga, mår bra och trivs i förskola och skola ska rikta sig till alla. I
skolan kompletteras arbete med ytterligare förebyggande insatser riktat till elever som
riskerar att hamna i omfattande frånvaro. Respektive skola arbetar aktivt med insatser för att
främja elevers närvaro, det kan ske i samverkan med andra aktörer t.ex. inom ramen för
SAMLA, Samtidigt eller BUS-samverkan.
Enligt riktlinje för att främja närvaro och följa upp frånvaro ska frånvaroutredning påbörjas då
en elev har 15% frånvaro eller tidigare om oro föreligger. Initialt handlar det om att ta kontakt
med vårdnadshavarna och uppmärksamma dem på att frånvaron är högre än vad som
förväntas. Sker ingen förändring inom två veckor inleds en frånvaroutredning.
Det finns många anledningar till att en elev kan ha en frånvaro på över 15%, längre
sjukdomsperioder så som influensa eller en semesterresa är vanliga orsaker och därför i
regel inte en källa till oro. Det är först steget efter det som en frånvaroutredning genomförs
och det är i frånvaroutredning som det senast avgörs huruvida det är aktuellt med en
handlingsplan eller ej.
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Antal pågående handlingsplaner utifrån upprättade frånvaroutredning (per 2021-12-15)
Antal, totalt
Antal, flickor
Antal, pojkar
F-3
7
5
2
4-6
31
17
14
7-9
32
21
11
Totalt F-9
70
43
27

Antal avslutade och nya handlingsplaner
3 avslutade handlingsplaner och 8 nya handlingsplaner upprättades perioden 2021-11-16 till
2021-12-15.
Elever som fullföljer skolplikt på annat sätt
Inga elever fullgör skolplikten på annat sätt under perioden 2021-11-16 till 2021-12-15.
Jämförelse över tid
I bilagan till tjänsteskrivelsen redogörs för utvecklingen av antalet pågående, nya och
avslutade handlingsplaner över tid.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut: Redovisningen godkänns.
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Jämförelser över tid rörande antalet pågående, nya och avslutade
handlingsplaner för ökad närvaro
Totalt och per kön
verksamhetsåret 21/22
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Slutet 20/21

September

Avslutade

Nya

Oktober
Totalt F-9

November
Flickor F-9

December
Pojkar F-9

Totalt och per stadie
verksamhetsåret 21/22
90
Totalt

80
70

F-3

60
4-6

50
40

7-9

30
20
10
0
Slutet 20/21

September

Oktober

November
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December

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-12-17
Isak Bjärmark

Barn- och ungdomsnämnden

2021.311 BUN

Tjänsteskrivelse Bevakning skolplikt och frånvaro lå 2122
januari
Ärendebeskrivning
Alla barn som är bosatta i Sverige omfattas av skolplikt (7 kap. 2§ skollagen). Skollagen
undantar de barn som visserligen räknas som bosatta i Sverige men som rent faktiskt
varaktigt vistas utomlands. Elever som avser att tillfälligt bosätta sig utomlands kan ansöka
om att fullgöra skolplikten på annat sätt. Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då
barnet fyller sex år.
Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå kontinuerligt
planera, följa upp och utveckla utbildningen. Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet
följer skolorna inom barn- och ungdomsförvaltningen kontinuerligt alla elevers närvaro. När
en elev har upprepad eller längre frånvaro ska rektorn starta en utredning (7 kap. 19§
skollagen). När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron
snarast anmäls till huvudmannen. Utifrån vad utredningen visar beslutar sedan rektor om en
handlingsplan att arbeta utifrån för att främja elevens närvaro.
I detta ärende redogör barn- och ungdomsförvaltningen för antalet pågående
handlingsplaner för att motverka problematisk skolfrånvaro och antalet elever som beviljats
att fullgöra skolplikt på annat sätt.
Förvaltningens yttrande
Barn- och ungdomsförvaltningen arbetar utifrån dokumentet ”Riktlinje för att främja närvaro
och följa upp frånvaro”. Det är en förvaltningsgemensam riktlinje som kompletteras med
lokala rutiner på respektive skola. Arbetet med att främja närvaro börjar i förskolan där också
grunden till samverkan med vårdnadshavare läggs. Insatser för att skapa ett gott klimat där
barn och elever känner sig trygga, mår bra och trivs i förskola och skola ska rikta sig till alla. I
skolan kompletteras arbete med ytterligare förebyggande insatser riktat till elever som
riskerar att hamna i omfattande frånvaro. Respektive skola arbetar aktivt med insatser för att
främja elevers närvaro, det kan ske i samverkan med andra aktörer t.ex. inom ramen för
SAMLA, Samtidigt eller BUS-samverkan.
Enligt riktlinje för att främja närvaro och följa upp frånvaro ska frånvaroutredning påbörjas då
en elev har 15% frånvaro eller tidigare om oro föreligger. Initialt handlar det om att ta kontakt
med vårdnadshavarna och uppmärksamma dem på att frånvaron är högre än vad som
förväntas. Sker ingen förändring inom två veckor inleds en frånvaroutredning.
Det finns många anledningar till att en elev kan ha en frånvaro på över 15%, längre
sjukdomsperioder så som influensa eller en semesterresa är vanliga orsaker och därför i
regel inte en källa till oro. Det är först steget efter det som en frånvaroutredning genomförs
och det är i frånvaroutredning som det senast avgörs huruvida det är aktuellt med en
handlingsplan eller ej.

Sida 65 av 80

Antal pågående handlingsplaner utifrån upprättade frånvaroutredning (per 2021-12-15)
F-3
4-6
7-9
Totalt F-9

Antal, totalt
7
31
32
70

Antal, flickor
5
17
21
43

Antal, pojkar
2
14
11
27

Antal avslutade och nya handlingsplaner
3 avslutade handlingsplaner och 8 nya handlingsplaner upprättades perioden 2021-11-16 till
2021-12-15.
Elever som fullföljer skolplikt på annat sätt
Inga elever fullgör skolplikten på annat sätt under perioden 2021-11-16 till 2021-12-15.
Jämförelse över tid
I bilagan till tjänsteskrivelsen redogörs för utvecklingen av antalet pågående, nya och
avslutade handlingsplaner över tid.
Ekonomisk bedömning
Beslutet medför inga kostnader.
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.

Helena Balte
Förvaltningschef

Isak Bjärmark
Verksamhetsutvecklare

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-12-20
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Anmälan av frånvaro från
fristående verksamheter lå
21/22
12
2021.333 BUN
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Barn- och
ungdomsnämndens
arbetsutskott
Protokoll
2022-01-11

§ 11 2021.333 BUN

Anmälan av frånvaro från fristående verksamheter lå 21/22
Ärendebeskrivning
Kommunen ansvar för att bevaka att alla skolpliktiga elever som är folkbokförda i kommunen
går i skolan eller får utbildning på annat sätt. Det gäller såväl elever som går i kommunens
egna skolor som elever som går i fristående skolor och även i andra kommuner (Skollagen 7
kap 22§). Skolpliktsbevakning av elever inom kommunens skolor sker löpande via respektive
skolenhet, samt via central skolpliktsbevakning. Elever med hög eller oroande frånvaro
hanteras enligt särskild handlingsplan.
Elever med skolplacering hos annan huvudman, men som på grund av omfattande frånvaro
riskerar att inte fullgöra sin skolplikt ska anmälas till hemkommunen. Det har inkommit
anmälan av elever med omfattande frånvaro.
Beredning
Anmälan av elever med omfattande ogiltig frånvaro har inkommit från Linnéskolan, Alingsås
Waldorfskoleförening, samt Vittra Gerdsken. Totalt har 2 elever anmälts från Linnéskolan,
båda dessa anmäldes och rapporterades till nämndens sammanträde 2021-11-16 där den
höga frånvaron kvarstår. Totalt har 39 elever anmält från Vittra Gerdsken, detta är första
gången det här läsåret som Vittra anmäler elever med en hög frånvaro.
Linnéskolan
Elev i åk 4 med 40% frånvaro.
Elev i åk 5 med 28% frånvaro.
Vittra Gerdsken
Elev i åk 1 med 28% frånvaro.
Elev i åk 1 med 45% frånvaro.
Elev i åk 2 med 40% frånvaro.
Elev i åk 3 med 35% frånvaro.
Elev i åk 4 med 41,1% frånvaro.
Elev i åk 4 med 28,7% frånvaro.
Elev i åk 4 med 61% frånvaro.
Elev i åk 5 med 29,7% frånvaro.
Elev i åk 5 med 35% frånvaro.
Elev i åk 6 med 56,6% frånvaro.
Elev i åk 6 med 36,4% frånvaro.
Elev i åk 6 med 56,6% frånvaro.
Elev i åk 7 med 36% frånvaro.
Elev i åk 7 med 41% frånvaro.
Elev i åk 7 med 28% frånvaro.
Elev i åk 7 med 30% frånvaro.
Elev i åk 7 med 30% frånvaro.
Elev i åk 8 med 26,6% frånvaro.
Utdragsbestyrkande

Sida
Sida68
1 av
av280

Barn- och
ungdomsnämndens
arbetsutskott
Protokoll
2022-01-11

Elev i åk 8 med 35,4% frånvaro.
Elev i åk 9 med 88,4% frånvaro.
Elev i åk 9 med 44,3% frånvaro.
Elev i åk 9 med 32,6% frånvaro.
Elev i åk 9 med 100% frånvaro.
Elev i åk 9 med 28,9% frånvaro.
Elev i åk 9 med 36,6% frånvaro.
Elev i åk 9 med 32,6% frånvaro.
Elev i åk 9 med 43,1% frånvaro.
Elev i åk 9 med 25,5% frånvaro.
Elev i åk 9 med 42,7% frånvaro.
Elev i åk 9 med 37,1% frånvaro.
Elev i åk 9 med 29,4% frånvaro.
Elev i åk 9 med 34,1% frånvaro.
Elev i åk 9 med 49,3% frånvaro.
Elev i åk 9 med 38,8% frånvaro.
Elev i åk 9 med 42,9% frånvaro.
Elev i åk 9 med 30,2% frånvaro.
Elev i åk 9 med 50,2% frånvaro.
Elev i åk 9 med 37,8% frånvaro.
Elev i åk 9 med 28,2% frånvaro.
I ärendena beskrivs nuläge och vilka insatser och åtgärder som skolan vidtagit.
Barn- och ungdomsförvaltningen kommer att följa huvudmannens arbete med eleven och vid
behov samordna ytterligare.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen och
lägger den till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida69
2 av
av280

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2022-01-04
Isak Bjärmark

Barn- och ungdomsnämnden

2021.333 BUN

Anmälan av frånvaro från fristående verksamheter januari
2022
Ärendebeskrivning
Kommunen ansvar för att bevaka att alla skolpliktiga elever som är folkbokförda i kommunen
går i skolan eller får utbildning på annat sätt. Det gäller såväl elever som går i kommunens
egna skolor som elever som går i fristående skolor och även i andra kommuner (Skollagen 7
kap 22§). Skolpliktsbevakning av elever inom kommunens skolor sker löpande via respektive
skolenhet, samt via central skolpliktsbevakning. Elever med hög eller oroande frånvaro
hanteras enligt särskild handlingsplan.
Elever med skolplacering hos annan huvudman, men som på grund av omfattande frånvaro
riskerar att inte fullgöra sin skolplikt ska anmälas till hemkommunen. Det har inkommit
anmälan av elever med omfattande frånvaro.
Förvaltningens yttrande
Anmälan av elever med omfattande ogiltig frånvaro har inkommit från Linnéskolan, Alingsås
Waldorfskoleförening, samt Vittra Gerdsken. Totalt har 2 elever anmälts från Linnéskolan,
båda dessa anmäldes och rapporterades till nämndens sammanträde 2021-11-16 där den
höga frånvaron kvarstår. Totalt har 39 elever anmält från Vittra Gerdsken, detta är första
gången det här läsåret som Vittra anmäler elever med en hög frånvaro.
Linnéskolan
 Elev i åk 4 med 40% frånvaro.
 Elev i åk 5 med 28% frånvaro.
Vittra Gerdsken
 Elev i åk 1 med 28% frånvaro.
 Elev i åk 1 med 45% frånvaro.
 Elev i åk 2 med 40% frånvaro.
 Elev i åk 3 med 35% frånvaro.
 Elev i åk 4 med 41,1% frånvaro.
 Elev i åk 4 med 28,7% frånvaro.
 Elev i åk 4 med 61% frånvaro.
 Elev i åk 5 med 29,7% frånvaro.
 Elev i åk 5 med 35% frånvaro.
 Elev i åk 6 med 56,6% frånvaro.
 Elev i åk 6 med 36,4% frånvaro.
 Elev i åk 6 med 56,6% frånvaro.
 Elev i åk 7 med 36% frånvaro.
 Elev i åk 7 med 41% frånvaro.
 Elev i åk 7 med 28% frånvaro.
 Elev i åk 7 med 30% frånvaro.
 Elev i åk 7 med 30% frånvaro.
 Elev i åk 8 med 26,6% frånvaro.
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Elev i åk 8 med 35,4% frånvaro.
Elev i åk 9 med 88,4% frånvaro.
Elev i åk 9 med 44,3% frånvaro.
Elev i åk 9 med 32,6% frånvaro.
Elev i åk 9 med 100% frånvaro.
Elev i åk 9 med 28,9% frånvaro.
Elev i åk 9 med 36,6% frånvaro.
Elev i åk 9 med 32,6% frånvaro.
Elev i åk 9 med 43,1% frånvaro.
Elev i åk 9 med 25,5% frånvaro.
Elev i åk 9 med 42,7% frånvaro.
Elev i åk 9 med 37,1% frånvaro.
Elev i åk 9 med 29,4% frånvaro.
Elev i åk 9 med 34,1% frånvaro.
Elev i åk 9 med 49,3% frånvaro.
Elev i åk 9 med 38,8% frånvaro.
Elev i åk 9 med 42,9% frånvaro.
Elev i åk 9 med 30,2% frånvaro.
Elev i åk 9 med 50,2% frånvaro.
Elev i åk 9 med 37,8% frånvaro.
Elev i åk 9 med 28,2% frånvaro.

I ärendena beskrivs nuläge och vilka insatser och åtgärder som skolan vidtagit.
Barn- och ungdomsförvaltningen kommer att följa huvudmannens arbete med eleven och vid
behov samordna ytterligare.
Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Helena Balte
Förvaltningschef

Isak Bjärmark
Verksamhetsutvecklare

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2022-01-04
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Anmälningar om kränkande
behandlingar läsåret
2021/2022
13
2021.293 BUN
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Anmälan om kränkande behandling lå 21/22
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). Personalens
skyldighet att anmäla gäller alla händelser som kan vara kränkande behandling, trakasserier
eller sexuella trakasserier. Personalen ska inte göra någon värdering av hur allvarlig en
händelse är innan de gör anmälan till rektorn. Rektorn ska i sin tur inte göra någon värdering
innan hen anmäler vidare till huvudmannen. Anmälan ska göras skyndsamt.
Beredning
Efter anmälan om kränkande behandling ska händelsen utredas. Ansvaret för att utreda är
delegerat till respektive rektor som avgör hur och av vem utredningen genomförs. Syftet är
att samla in tillräckligt med information och kunskap om situationen för att kunna bedöma om
barnet eller eleven har blivit utsatt och vilka åtgärder som i så fall måste genomföras för att få
stopp på kränkningarna. Utredningens storlek och genomförande anpassas till det enskilda
fallet. Om ett barn eller en elev har blivit utsatt för kränkande behandling ska åtgärder
skyndsamt vidtas. De ska leda till att kränkningarna upphör. Vilka åtgärder som behövs beror
på vad utredningen visar. Anmälan, utredning, åtgärder och uppföljning dokumenteras i
särskild tjänst ”KB-process” där såväl huvudman som förskole- och skolenhet kan följa och
analysera de anmälningar som upprättas.
Under perioden 2021-12-07 till 22-01-18 har 67 anmälningar inkommit. I bilaga redovisas
ytterligare statistik för pågående och avslutade ärenden.

Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga kostnader
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.

Helena Balte
Förvaltningschef

Karin Berg
Verksamhetsutvecklare
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2022-01-18 16:46

Kränkande Behandling Incident Alingsås Kommun

Statistik

Kränkande Behandling Incident
Alingsås Kommun
Filter 2021-12-07 - 2022-01-18

240

Nya:
Från tidigare:

ärenden

Ej påbörjade

Påbörjade

85

46

67
173

Avslutade

109

Ej påbörjade = Antal ärenden med status "Anmälan inskickad" sista datumet i perioden.
Påbörjade = Antal ärenden med status "Utredning pågår", "Åtgärdar" eller "Uppföljning" sista datumet i perioden.
Avslutade = Antal ärenden som blivit godkända av enhet- och organisationsansvarig under vald period.
Ärenden som begärts raderade, eller som är raderade räknas inte med i statistiken.
Tänk på! Ej påbörjade, påbörjade och avslutade ärenden kan omfatta ärenden inskickade innan vald tidsperiod.

Avslutade ärenden
Ej kränkning

Snabbutredning

Antal avslutade ärenden: 109

Antal avslutade ärenden: 109

Ej kränkning

9.17%

10

Snabbutredning

55.05%

60

Kränkning

90.83%

99

Utredning

44.95%

49
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Kränkande Behandling Incident Alingsås Kommun

Kön

Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Utsatt

Utsättare

Hon

25.69%

37

Hon

15.79%

27

Han

71.53%

103

Han

82.46%

141

Vet ej

1.39%

2

Ej angivet

1.75%

3

Ej angivet

1.39%

2

Hur och var

Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Kategorier

Verksamhetsområden

Fysisk

43.11%

72

99.31%

143

Psykosocial

3.59%

6

0.69%

1

Verbal

35.93%

60

Sexuella trakasserier

0.6%

1

Trakasserier

4.79%

8

Diskriminering

0.6%

1

Text/bild

1.8%

3

Ej angivet

9.58%

16
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Delegationsbeslut 2022central administration
14
2022.001 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2022-01-19
Karin Berg

Barn- och ungdomsnämnden

2022.001 BUN

Tjänsteskrivelse Delegationsbeslut (BUN jan)
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 2021, dnr 2021.001 BUN

Förvaltningschef, H. Balte
Beslut om anmärkning, Montessoriförskolan Asplyckan, 1 st
Delegationsbeslut tf. förvaltningschef
Period: 211203, 211216, 211217, 211223, 211227-201228, 211229-201230, 210105-210107

Verksmhetschef, M. Johansson
Beslut om ställföreträdande rektor
Lendahlskolan, period: 211213-220122
Noltorpskolan 1, period: 211117-220101
Långaredskolan, period: 211119-211203
Ängaboskolan, period: 211121-220109

Planeringsstrateg, M. Persson
Beslut att medge skolskjuts (dec), 6 st
Beslut att ej medge skolskjuts (dec), 2 st
Rektorer/förskolechefer 2021, dnr 2021.002 BUN
Rektor U. Bengtsson, Nolby område
Beslut om utökad tid i förskolan, SL 8:5 1 st
Beslut om utökad tid i förskolan, SL 8:7 3 st
Rektor I. Karlsson, Nolby område
Beslut om utökad tid i förskolan, SL 8:5 5 st
Beslut om utökad tid i förskolan, SL 8:7 1 st
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Rektor M. Sandwall, Noltorp område
Beslut om utökad tid i fritidshemmet, SL 14:5 4 st
Rektor S. Prodér, Noltorp område
Beslut om utökad tid i förskolan, SL 8:5 2 st
Rektor P. Erikson, Lendahl område
Beslut om utökad tid i förskolan, SL 8:9 2 st
Rektor, M. Warberg
Beslut om ställföreträdande rektor
period: 211222-220109

Anställningsbeslut 2021, dnr 2021.003 BUN
Sammanlagt 9 stycken beslut fattade under perioden 211101-211130,

Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga kostnader
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns

Helena Balte
Förvaltningschef

Karin Berg
Verksamhetsutvecklare
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Nämndinitiativ: Fri tillgång
till menstruationskydd
15
2021.449 BUN
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Nämndinitiativ från Vänsterpartiet: Fri tillgång till
menstruationsskydd

Vänsterpartiet tycker att det är angeläget, ur ett socioekonomiskt
rättviseperspektiv och ur elevhälsoperspektiv, att alla flickor på våra grundskolor
har fri tillgång till menstruationsskydd.
Vänsterpartiet vill att barn- och ungdomsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram
ett förslag på hur tillhandahållande av gratis menstruationsskydd, för
grundskolans elever, kan införas och om det är möjligt att finansiera detta inom
ram av beslutad budget.
Patrik Eriksson (v)
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