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§1

Information och överläggning
Ärendebeskrivning

A/ Övrigt
- Information om kommande upphandling kring skolskjuts. Andreas Lundberg
(Upphandlingsjurist KLK), Elise Säkkinen (Upphandlare KLK) och Monica Persson
(Planeringsstrateg BoU) informerar om nuläge.
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§ 2 2017.632 BUN

Lednings- och kommunikationsplan för extraordinära händelser 2018
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. Den
tidigare lednings- och kommunikationsplanen har därmed reviderats och förnyats och
ska fastställas inför 2018.
Beredning
Under 2017 har arbetet med den digitala krispärmen fortsatt inom Alingsås kommun
och förvaltningen. I den digitala krispärmen finns alla förvaltningar och kommunala
bolag representerade. Ytan ska vara en samlingsplats för allt krismaterial, samtidigt
som det är nåbart via webben. Den digitala krispärmen introducerades för
förvaltningens krisledningsstab under våren 2017 men fortsatt arbete behövs.
I slutet av 2017 släpptes en ny version av det webbaserade informationssystemet
WIS. Under 2018 kommer förvaltningen att utbildas i systemet. Systemet ska
användas vid en krishändelse och innehåller exempelvis rapporteringsfunktioner med
kartstöd.
Krisinventeringen som påbörjades i verksamheten under november 2016 har mynnat
ut i ett pilotprojekt på Östlyckeskolan. Projektet pågår och skolan har sett över bland
annat entréer och dess öppningstider. Utvald personal testar även tre stycken
överfallslarm. Arbetet fortskrider under 2018, då bland annat insynsskydd ska testas
på utvalda klassrum och matsal.
En handlingsplan mot våldsbejakande extremism har tagits fram, och förvaltningen
arbetar vidare med frågan hur exempelvis incidenter som kan peka mot ett
våldsbejakande beteende kan kartläggas och följas upp tydligare.

Förslag till beslut

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden fastställer lednings- och kommunikationsplanen för
extraordinära händelser.
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§ 3 2017.639 BUN

SKLs öppna jämförelser 2017 läsåret 2016-2017
Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sammanställer för 11 året i rad Öppna jämförelser
för grundskolan. Uppgifterna gäller läsåret 2016/2017 och innehåller även en
sammanställning av skolinspektionens enkät till eleverna i årskurs 5 och årskurs 8. Syftet
med Öppna jämförelser är att ge huvudmän och skolor underlag för skolutveckling och en
möjlighet med att jämföra resultat med andra.
All statistik finns att hämta i kommun- och landstingsdatabasen i Kolada.

Beredning
Under våren 2017 gjorde SKL en översyn av hur kommunerna använder sig av Öppna
jämförelser och arbetar nu med att anpassa innehåll och format. Den tematiska
fördjupningen har brutits ut och kommer att redovisas i början av 2018 och en bredare
beskrivning av nyckeltalen görs i rapporten. SKL har inför årets öppna jämförelser återgått till
att redovisa betygsresultat för samtliga elever i årskurs 9, och är därför inte jämförbar med
underlag 2016. Skolverkets rekommendation att exkludera elever med okänd bakgrund
gäller enbart läsåret 2015/16. I år redovisas inte det sammanvägda resultatet (skolrankingen
i rapporten). Detta gör att nyckeltal inte är fullt jämförbar med tidigare år. SKL arbetar vidare
med att ersätta det sammanvägda resultatet med andra sätt att beskriva skolutveckling, men
det sammanvägda resultatet finns i Kolada ytterligare en tid. Därför presenteras det
sammanvägda resultatet i skrivelsen även detta läsår, fastän det inte ingår i SKLs öppna
jämförelse. Det modellberäknade värdena visar kommunernas resultat i relation till
elevsammansättningen. Elevenkäten som används i jämförelsen är Skolinspektionens enkät.
Alingsås sammanvägda resultat för samtliga skolor i kommunen är 81 (jfr 34 läsåret 2015/16
och 89 läsåret 2014/15) och för kommunala grundskolor 109 (jfr 46 läsåret 2015/16 och 157
läsåret 2014/15). Avvikelsen från det modellberäknade värdet för elever i årskurs 9 som är
behöriga till yrkesprogram är +0,7% för samtliga skolor och -0,3% för kommunala skolor.
Avvikelsen för elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen är -0,2% för
samtliga skolor och -0,2% för kommunala skolor. Avvikelsen för genomsnittligt meritvärde är
-1,8% för samtliga skolor och -2,1% för kommunala skolor.
GR-kommunerna:
Vid en jämförelse av det sammanvägda resultatet för samtliga skolor GR-kommunerna ligger
Alingsås bra till vid en jämförelse av samtliga skolors resultat: Härryda 42, Partille 62,
Kungälv 78, Alingsås 81, Kungsbacka 84, Mölndal 89, Tjörn 111, Öckerö, 121, Lerum 172,
Stenungsund 180, Göteborg 184, Ale 200 och Lilla Edet 248.
Vid en jämförelse av kommunala grundskolors resultat I GR är det en större spridning och
Alingsås ligger mer i mitten: Härryda 41, Partille 61, Kungälv 63, Mölndal 82, Kungsbacka
88, Tjörn 100, Alingsås 109, Öckerö 121, Stenungsund 152, Lerum 167, Ale 209, Göteborg
238 och Lilla Edet 261.
Jämförelsebara kommuner – mest statistiskt jämförbara
Justerandes sign
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Alingsås ligger även bra till vid en jämförelse av de kommuner som anges som statistiskt
mest jämförbara. Vid jämförelse av samtliga skolor har Enköping 105, Lidköping 131,
Falkenberg 178 och Karlshamn 265. Vid en jämförelse av kommunala grundskolor har
Enköping 117, Lidköping 137, Falkenberg 228 och Karlshamn 273.
Elevenkäten:
Resultaten i elevenkäten är Skolinspektionens enkät. SKL har tagit fram ett sammanvägt
resultat för elevernas syn på grundskolan och undervisningen. Det sammanvägda resultatet
för årskurs 5 är 88 och för skolår 9 är det 75. Det går inte att jämföra med föregående år, då
det inte var alla kommuner som var med i elevenkäten.
Se SKLs öppna jämförelser för fortsatt arbete och tema-del kommer i början av 2018.

Beslut

Barn- och ungdomsnämnden tar del av information om SKLs öppna jämförelser
Grundskola 2017 för läsåret 2016/2017.
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§ 4 2017.640 BUN

Systematiskt kvalitetsarbete 2018
Ärendebeskrivning
Enligt skollagen 4 kapiltet 3-4§§ ska huvudmannen ha ett väl fungerade systematisk
kvalitetsarbete både på huvudmannanivå och enhetsnivå.
Arbetet med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet pågår kontinuerligt och en viktig
del i det systematiska kvalitetsarbetet är de kvalitetsträffar där ledamöter och ersättare i
barn- och ungdomsnämnden träffar förskolechefer, rektorer och förvaltningsledning.

Beredning
Nuvarande struktur med 4 st kvalitetsträffar per kalenderår och uppdelning fungerar väl och
ger större utrymme för fördjupade diskussioner kring nuläge, resultat och
utvecklingsområden. Denna struktur kompletterar det kontaktpolitikersystem som finns i
nämnden. Styrkedjan förtydligas, det är viktigt att det är tydligt vilka forum det finns för samtal
i olika nivåer i styrkedjan.
Följande datum föreslås för kvalitetsträffar 2018:
2018-03-20

Grundskola

2018-04-17

Förskola

2018-09-18

Fritidshem

2018-11-06

Främjade och förebyggande arbete, stödprocesser

Kvalitetsträffarna har utvecklast under åren och här kan Kommunfullmäktiges åtagande och
åtaganden i barn- och ungdomsnämnden följas upp och fördjupade dialog föras kring
åtaganden och uppdrag, samt exempel på arbetssätt och metoder från de olika
verksamheterna.

Beslut

Barn- och ungdomsnämnden beslutar om kvalitetsträffar för 2018.
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§ 5 2015.333 BUN

Återrapportering arbetsförhållanden för rektorer och förskolechefer
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden har lyft och belyst frågan om arbetsförhållande för
förskolechefer och rektorer. Förvaltningen har arbetat med att förbättra förskolechefers och
rektorers arbetssituation och återkopplar nuläge till barn- och ungdomsnämnden.
Förvaltningen har fått uppdrag att ta fram underlag till hur uppdrag kan regleras i omfång,
som rör antal medarbetare, antal verksamheter att ansvara för, hur långa resor skolledaren
behöver göra mellan sina arbetsplatser och fastslående av förstärkning som görs när
gränserna för antal medarbetare och verksamheter planeras.
Beredning
Arbetet med att förbättra skolledarnas arbetssituation och stärka styrning och ledning har
medfört att förvaltningen har omorganiserats 2016-01-01, att verksamhetsansvar för förskola,
grundskola och grundsärskola har renodlats och att det finns verksamhetschef för förskola
och grundskola/grundsärskola. Antalet skolledare har utökats med volymökning under 2016
1,3 åa och 2017 med 1,0 åa, totalt 2,3 åa. Utöver detta så har skolledarrollen renodlats och
det är endast 2 st skolledare som har tillika uppdrag, dvs som ansvarar för både förskola och
skola. Biträdande rektor har införts som funktion för att möta upp skollagens krav utifrån att
varje skolenhet endast får ha en rektor. Det är i dag 6 st skolor som har biträdande rektorer.
Förvaltningen anser att det skapar bättre förutsättningar med att ha fler skolledare vid en
större skola, men ser även att det finns svårigheter med biträdande rektorsfunktion och ett
annat alternativ är att göra två skolenheter av en skola. Det finns dock även svårigheter att
ha flera skolenheter på en skola och den förändringen går inte att göra under ett läsår, utan
måste göras inför kommande läsår. Båda möjligheterna måste finnas utifrån skolornas
storlek.
Det är ett stort antal skolledare som är nya i sin skolledarroll och det är i dagsläget 10 st
skolledare som går rektorsutbildningen och därför har skolledarresursen utökats för att ge
förutsättningar för att genomföra rektorsutbildningen.
Förvaltningen ser att denna förstärkning kommer behöva vara kvar, då det kommer fortsätta
att vara många nya skolledare som går rektorsutbildningen de kommande åren. Det är
mycket svårt att rekrytera erfarna skolledare som redan har gått klart rektorsutbildningen,
samt att det kommer att vara ett fortsatt rekryteringebehov utifrån kommande
pensionsavgångar och normal personalomsättning. Inom det närmaste året är det ytterligare
8 st skolledare som skulle behöva påbörja rektorsutbildningen.
Förvaltningen har återanställt pensionerade skolledare, för kompetensöverföring,
mentorskap och vikariat.
I dagsläget finns det 11 st förskolechefer, 2 st rektor tillika förskolechef, 15 st rektorer och 5
st biträdande rektorer, totalt 31,1 åa. Genomsnittligt antal medarbetare är ca 39 åa, men
spannet mellan lägsta och högsta antal är mycket större.
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Skolledarnas arbetsmiljö har förbättrats, sjukfrånvaron har minskat från 17,53% 2016 till
10,59% per oktober 2017. Det är långtidsfrånvaron som har minskat mest, fastän
kortidsfrånvaron också har minskat något. I höstens arbetsmiljöenkät visar att skolledarna
har en fortsatt mycket hög arbetsbelastning. Förskolechefernas värde för arbetsbelastning är
2,5, rektorernas är 1,8 och för hela BOU är värdet 2,8 samt för hela kommunen 3,2 (ju lägre
värde, desto högre arbetsbelastning).
Uppdrag modell och framtid
Utifrån nuvarande organisation, antal enheter, storlek på förskolor/skolor, demografi och
geografisk spridning är skolledaruppdragen olika. I centralorten ökar antalet barn och elever,
samtidigt som det förändras över tid när antalet barn och elever bryts ner i delområden och
per enhet, samtidigt som det är utanför centralorten som skolledarna ansvarar för flera
enheter med större geografiskt spridning. Det är därför inte möjligt att hitta en tydlig modell i
för hur skolledarresursen ska utökas i takt med volymvariationer. Bedömningar behöver
göras inför varje läsår. Likaså måste arbetet med att utveckla enheternas inre organisation
stärkas och utökas med olika funktioner. Den struktur som fungerar bäst kan se olika ut på
olika enheter. Förvaltningen har dessutom i uppdrag att renodla läraruppdraget. Härigenom
finns det utökade möjligheter att fortsätta att förbättra skolledarnas arbetsmiljö.
Det långsiktiga målet för nämnden är att fortsätta att förbättra skolledarnas arbetsmiljö och
att minska antalet årsarbetare per skolledare, att förtäta och minska antalet enheter. För att
minska antalet årsarbetare per skolledare till ca 30 utifrån nuvarande personaltäthet krävs
ytterligare 8,8 åa skolledare. Denna fråga har även lyfts i chefers arbetsmiljö som är ett
övergripande uppdrag i kommunen.

Beslut

Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med att
utveckla enheternas inre organisation och fortsätta arbetet med att förbättra
skolledarnas arbetsmiljö.
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§ 6 2017.634 BUN

Uppföljning av uppdrag från nämnd till förvaltning 2017
Ärendebeskrivning

Enligt barn- och ungdomsnämndens årsplanering görs en uppföljning av de uppdrag
som pågår, utöver de åtaganden som beslutats i Flerårsstrategi som beslutats under
2017.
Beredning
Under 2017 har 5 stycken uppdrag återrapporterats till nämnden och 5 stycken nya
uppdrag har tillkommit och beslutas av nämnden och ska återrapporteras under
2018-2019, varav ett är borttaget (förändrad barnomsorgstaxa). Resterande två
uppdrag som ska rapporteras under 2018-2019 är uppdrag som beslutats 20152016.
Återrapporterade uppdrag (2017):
Dnr
Uppdrag
2012.335
Uppdrag: scenarier framtida organisation
BUN
inkl. konsekvensanalyser
2012.368
Pilotprojekt Planering förskola (Planering
förskola fortskrider men inte längre ett som ett
BUN

Återrapporterad
2017-12-19
2017-10-24

projekt då Planering förskola numera är
implementerat i verksamheterna).

2014.173
BUN
2014.360
BUN
2016.157
BUN

Uppdrag från Kommunstyrelsen:
Handlingsplan för högre resultat i skolan
Ökad fysisk aktivitet i skolan

2017-12-19

Nuläge och målsättning rörande
barngruppernas storlek i förskolan

2017-10-24

Ej återrapporterade – avslutade (2017):
Dnr
Uppdrag
2013.330
Förslag om gemensam
BUN
antagningskö för
förskolor och skolor

2017.514
BUN

Förändrad
barnomsorgstaxa

Justerandes sign

2017-06-20

Anledning
Ärendet har inte återrapporterats
med anledning av att åtagandet
togs bort ur flersårsstrategin då
det inte fanns ett intresse från de
fristående verksamheterna att
ingå i en gemensam
antagningskö.
Ärendet skulle återrapporteras
hösten 2019 men
Kommunstyrelsen avslog
förslaget om förändrad
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barnomsorgstaxa och därför
kommer inte ärendet att följas
upp.
Pågående ärenden som ska återrapporteras (2018-2019):
Dnr
Uppdrag
Återrapporteras
2014.173
Uppdrag från kommunstyrelsen:
Våren 2019
BUN
handlingsplan för högre resultat i skolan
(Återrapportering beslutad i BUN 171219, § 122 )

2015.333
BUN

Arbetsförhållanden för rektorer och
förskolechefer (Återrapportering beslutad i BUN

Januari 2018

151124, § 200)

2016.157
BUN

Nuläge och målsättning rörande
barngruppernas storlek i förskolan

Hösten 2018

(Återrapportering beslutad i BUN 171024, § 93)

2016.354
BUN

Renodling av läraruppdraget för ökad
trivsel och bättre skolresultat

Hösten 2018

(Återrapportering beslutad i BUN 161025, § 76)

2017.059
BUN

Uppdrag: Fler uteförskolor i Alingsås
Våren 2018
kommun (Återrapportering beslutad i BUN 170328, §
36)

2017.277
BUN

Ramprogram för förskola och skola

Våren 2018

(Återrapportering beslutad i BUN 170516, § 59)

Beslut

Barn- och ungdomsnämnden godkänner uppföljningen och lägger den till
handlingarna.
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§ 7 2017.635 BUN

Barn-och ungdomsnämndens årsplanering 2018
Ärendebeskrivning

I enlighet med nämndens internkontroll ska en årsplanering över kända besluts- och
informationsärenden upprättas.
Förvaltningens yttrande
Årsplaneringen för 2018 innehåller några förändringar från föregående årsplanering.
Förändringarna innebär bl.a. att vissa ärenden flyttat från en månad till en annan, ett
ärende utgår och ett nytt ärende har tillkommit.
Följande förändringar i årsplaneringen 2018 är:
 Ärende "Kötillsyn av de fristående verksamheterna" är flyttad från november till







december med anledning att handläggare sammanställer materialet i november.
Ärende ”Lokalförsörjningsplan” tidigareläggs från april till mars med anledning att den
behöver beslutas tidigare av budgetskäl.
Ärendet ”Verksamhetsberättelse för barn- och elevhälsan” i september utgår.
Anledningen är att innehållet ska redovisas på ett nytt sätt.
Ärendet ”Interkommunal ersättning” flyttas från oktober till november så att ärendet
beslutas tillsammans med ”Förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom förskola,
pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR
för år 2018”.
Ärendet ”Interimistisk elev- och omsorgspeng” flyttas från december till november
med anledning att fristående verksamheter ska få information om detta i ett tidigare
skede.
Nytt ärende ”Uppföljning av synpunkter/klagomål inkomna till huvudman” är tillagt i
december med anledning att följa upp inkomna synpunkter/klagomål till
huvudmannen under 2018.

Beslut

Barn- och ungdomsnämnden fastställer årsplanering för 2018.
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§8

Meddelanden
Ärendebeskrivning
1. Årlig grundläggande granskning (EY) Dnr: 2017.622 BUN
2. Protokollsutdrag KS § 214, Slutrapport- projekt Hälsonav Dnr: 2017.624 BUN
3. Fråga gällande giftfri förskola Dnr: 2017.621 BUN
4. Synpunkt gällande skolmaten Dnr: 2017.623 BUN
5. Protokollsutdrag KF § 241- Förslag om förändrad barnomsorgstaxa Dnr: 2017.514
BUN
6. Synpunkt gällande skolmaten Dnr: 2017.628 BUN
7. Synpunkter gällande miljön på förskolan Dnr: 2017.616 BUN
8. Anmälan från BEO (Barn- och elevombudet) Dnr: 2017.630 BUN
9. Frågor gällande att söka tillstånd samt driva fristående skola i Alingsås kommun Dnr:
2017.638 BUN
10. Granskning av elevhälsan (EY) Dnr: 2017.497 BUN
11. Synpunkt inkl. svar gällande religiösa inslag i skolavslutningen Dnr: 2017.654 BUN
12. Protokollsutdrag KF § 249- Plan att säkerställa balanskravet år 2017 Dnr: 2017.642
BUN
13. Uppföljning av kvalitetsgranskning av förskolans arbete med flerspråkiga barns
utveckling (Skolinspektionen) Dnr: 2016.127 BUN
14. Protokollsutdrag KF § 251- Flerårsstrategi 2018-2020 för Alingsås kommun Dnr:
2017.641 BUN
15. Fråga gällande pressmeddelande från FSO (Fria förskolor) Dnr: 2017.652 BUN
16. Synpunkt inkl. svar gällande situationen på Östlyckeskolan Dnr: 2017.653 BUN
17. Förtydligande gällande när ett nämndssammanträde kan ställas in Dnr: 2017.653
BUN
18. Cirkulär 17:70 Politisk information i skolan (SKL) Dnr: 2018.013 BUN
19. Beslut från BEO (Barn- och elevombudet) Dnr: 2017.519 BUN
20. Anmälan från Skolinspektionen Dnr: 2018.610 BUN
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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21. Uppföljning av beslut från Skolinspektionen Dnr: 2017.512 BUN
22. Synpunkt inkl. svar gällande vilka lokaler som används vid utbildningar för
kommunanställda Dnr: 2018.016 BUN
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