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Information och överläggning
A/ Förvaltningschef
- Information om ISS och dess arbetsmiljö

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5

Barn- och ungdomsnämndens
arbetsutskott
Protokoll
2018-02-13

§ 10 2018.049 BUN

Flerårsstrategi 2018-2020 Barn-och ungdomsnämnden
Ärendebeskrivning

Enligt kommunens styrmodell ska nämnderna fastställa en flerårsstrategi över de
kommande tre åren. Flerårsstrategin omfattar barn och ungdomsnämndens
åtaganden, intern kontroll samt resurser i form av ekonomi och personal.
Förvaltningens yttrande
De åtaganden som barn- och ungdomsnämnden lyfter fram i flerårsstrategin är de
prioriterade och långsiktiga åtgärder som syftar till att nå kommunfullmäktiges
prioriterade mål.
Under de kommande åren kommer antalet barn i förskola, grundskola och fritidshem
att fortsätta öka.
Antal barn och elever kalenderår mellan åren 2018 till
2020
Kalenderår förskola förskoleklass

skolår
1-9 fritidshem

2018

2 196

509

4 585

2 240

2019

2 220

496

4 669

2 229

2020

2 244

509

4 704

2 222

För att kunna ha en oförändrad personaltäthet och samtidigt arbeta mot minskade
avvikelser mellan redovisade nettokostnader och referenskostnader krävs åtgärder
och finns förutsättningar inom barn- och ungdomsnämndens ram:
Uppräkning av rörlig elevpeng (förskoleklass – skolår 9) med 2,0 %.
Uppräkning av rörlig omsorgspeng (förskola och fritidshem) med 2,0 % samt
dagbarnvårdare med 1,5 %.
Bibehållen personaltäthet även för skolledare och barn- och elevhälsa.
Inriktning mot en minskad avvikelse för nettokostnader mot referenskostnader
inom förskola och fritidshem.
Nytt lokalvårdsavtal och ökat personalomkostnadspålägg ger högre kostnader.
Minskad central administration.
Trots ovan redogörelse av vidtagna åtgärder och förutsättningar kommer det att
finnas ofinansierade poster i barn- och ungdomsnämndens flerårsstrategi, om
nämnden inte kan ta i anspråk kommunens centrala flyktingfond med 6 000 tkr. Detta
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beror på minskade intäkter från Migrationsverket och fler kommunplacerade
nyanlända elever. Om nämnden inte kommer att erhålla medel ur kommunens
centrala flyktingfond kommer barn- och ungdomsnämnden att fatta beslut om ny
flerårsstrategi för 2018-2020.
Det är inom yrkesgrupperna förskollärare och lärare förvaltningen kan utläsa en
fortsatt svårighet i att rekrytera behörig personal, vilket även kan utläsas på nationell
nivå. Bland annat påverkar volymökning, behörighetsregler och större konkurrens
mellan kommuner och privata aktörer om personal, möjligheten att rekrytera och
behålla personal.
Förvaltningens förslag till beslut i barn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden fastställer Barn- och ungdomsnämndens Flerårsstrategi
2018-2020.
Barn- och ungdomsnämnden ansöker om 6 000 tkr ur kommunens centrala
flyktingfond.
Yrkande
Leif Hansson (S) yrkar att arbetsutskottet hänskjuter beslutet till barn- och
ungdomsnämndens sammanträde 2018-02-20.
Proposition
Ordföranden frågar arbetsutskottet om Leif Hanssons (S) yrkande kan bifallas och
finner att så är fallet.
Beslut

Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till barn- och ungdomsnämndens
sammanträde 2018-02-20.
Expedieras till

Kommunstyrelsen, senast 28 februari 2018.
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§ 11 2018.050 BUN

Årsredovisning 2017 Barn-och ungdomsnämnden
Ärendebeskrivning

Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning för år 2017
enligt Alingsås kommun styrmodell med stöd från kommunledningens anvisningar
och mall, som utformats för att vara mer jämförbar med övriga nämnder.
Förvaltningens yttrande
Barn och ungdomsförvaltningen har upprättat en årsredovisning enligt kommunens
anvisningar. Årsredovisningen 2017 består av en redovisning och analys av
verksamhet, ekonomi och personal för barn- och ungdomsnämnden.

Beslut

Barn- och ungdomsnämnden godkänner årsredovisning 2017 i enlighet med
förvaltningens förslag och översänder årsredovisning 2017 till kommunstyrelsen.
Expedieras till

Kommunstyrelsen, senast 21 februari 2018.
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§ 12 2018.057 BUN

Ansökan ur flyktingfond 2017
Ärendebeskrivning

Enligt antagen riktlinje för kommunens flyktingfonder KF § 216 2016-09-28 ska
kommunfullmäktige besluta om ianspråktagande av fonderade medel. I antagen
årsredovisning för barn- och ungdomsnämnden har intäkt från Migrationsverket
minskat under året med 1 680 tkr samt ökad kostnad med 450 tkr.
Förvaltningens yttrande
Barn- och ungdomsnämnden ansöker om att medel kan tas i anspråk av kommunens
centrala flyktingfond med 2 130 tkr. Detta på grund av att det statsbidrag som finns
för asylsökande elever från Migrationsverket, som finansierar utökade kostnader för
nyanlända elever inte har kunnat sökas i lika stor utsträckning under 2017.
Det som nämnden behöver medel till är studiehandledning, modersmålsundervisning och förberedelseklass. Inför 2017 har antalet nyanlända elever med
behov av modersmål och studiehandledning stabiliserats i verksamheten.
Studiehandledning på elevens modersmål måste ges och för att kunna placera
eleven i rätt grupp, ska en kartläggning av elevens skolbakgrund göras. Elever med
behov av att ha stor del av sin undervisning i förberedelseklass ökade under år 2016.
Under år 2016 täcktes dessa kostnader av intäkt från Migrationsverket. Inför
kommande år har eleverna fortfarande behov av att få undervisning i
förberedelseklass, men förvaltningen har ingen möjlighet att söka ersättning från
migrationsverket när eleven är folkbokförd i kommunen.
Beslut

Barn- och ungdomsnämnden ansöker om att få erhålla 2 130 tkr ur kommunens
flyktingfond för år 2017.
Expedieras till

Kommunstyrelsen
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§ 13 2018.054 BUN

Ansökan ur flyktingfond 2018
Ärendebeskrivning

Enligt antagen riktlinje för kommunens flyktingfonder KF § 216 2016-09-28 ska
kommunfullmäktige besluta om ianspråktagande av fonderade medel. I antagen
flerårsstrategi 2018-2020 för barn- och ungdomsnämnden ingår ökade kostnader för
nyanlända elever men ingen finansiering av dessa, där barn- och ungdomsnämnden
får minskad intäkt från Migrationsverket samt ökad kostnad med totalt 6 000 tkr.
Förvaltningens yttrande
Barn- och ungdomsnämnden har godkänt resultaträkning för 2018, under
förutsättning att medel kan tas i anspråk av kommunens centrala flyktingfond med 6
000 tkr. Detta på grund av att det statsbidrag som finns för asylsökande elever från
Migrationsverket, som finansierar utökade kostnader för nyanlända elever, inte
kommer att kunna sökas i lika stor utsträckning under 2018.
Det som nämnden behöver medel till är studiehandledning, modersmålsundervisning
och förberedelseklass. Inför 2018 har antalet nyanlända elever med behov av
modersmål och studiehandledning stabiliserats i verksamheten. Studiehandledning
på elevens modersmål måste ges och för att kunna placera eleven i rätt grupp, ska
en kartläggning av elevens skolbakgrund göras. Under år 2017 täcktes denna
kostnad till större utsträckning av intäkt från Migrationsverket. Inför kommande år har
eleverna fortfarande behov av att få undervisning i förberedelseklass, men
förvaltningen har ingen möjlighet att söka ersättning från migrationsverket när eleven
är folkbokförd i kommunen. Enligt skolverket är elever nyanlända i fyra år och har
under denna tid rätt att få stor del av sin undervisning i förberedelseklass.
Jämfört med tidigare beräkningar kommer kommunen att kunna ansöka om 4 000 tkr
lägre intäkter från Migrationsverket år 2018 på grund av att eleverna har fått
uppehållstillstånd. Trots omfördelningar inom befintlig ram har nämnden inte kunnat
finansiera ovanstående poster med intäktsbortfall 4 000 tkr och med kostnader med
2 000 tkr för 64 elever. Totalt gör detta att nämnden har behov att ta i anspråk
kommunens centrala flyktingfond med 6 000 tkr.
Beslut

Barn- och ungdomsnämnden ansöker om att få erhålla 6 000 tkr ur kommunens
flyktingfond för år 2018.
Expedieras till

Kommunstyrelsen
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§ 14 2017.497 BUN

Granskning av elevhälsan 2017
Ärendebeskrivning

Kommunens revisorer har genomfört granskning av elevhälsan under hösten 2017.
Rapporten har fastställts av revisorerna och översänts till nämnderna.
Barn- och ungdomsnämnden ska kommentera och redovisa åtgärder senast 201802-20. Detta ärende ska justeras omedelbart.
Förvaltningens yttrande
Förvaltningen har tagit del av revisorernas granskning. Revisorernas sammanfattade
bedömning är att barn- och ungdomsnämnden i huvudsak har säkerställt att
elevhälsan i Alingsås bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. I granskningen har ett antal
utvecklingsområden identifierats och följande rekommendationer lämnas till
nämnden:
Säkerställa att elevhälsan fördelas kompensatoriskt utifrån skolenhetens behov
Genomföra nulägesanalys, inklusive risk- och konsekvensbedömningar, innan
en eventuell utredning av organisationsförändring inom elevhälsan initieras.
Säkerställa att det finns ändamålsenliga lokaler för elevhälsan och att
elevhälsans behov beaktas i lokalförsörjningsprocessen.
Utveckla nyckeltal till kommunfullmäktiges uppdrag att förstärka insatser för
barn i med särskilda behov i syfte att kunna följa måluppfyllelsen.
Stärka uppföljningen genom att systematiskt följa upp resursanvändningen inom
elevhälsan.
Åtgärder
Förvaltningens förslag är att de åtgärder som kommer att ingår i det uppdrag som
kommunfullmäktige beslutat om i flerårsstrategi 2018-2020 kommer att ytterligare
förstärka insatserna för barn i tidiga åldrar samt barn med särskilda behov.
Uppdraget följs därmed upp i vårbokslut, delårsbokslut och årsbokslut.
Nulägesanalys kommer att genomföras.
Lokalfrågor för elevhälsan kommer att tydliggöras i lokalförsörjningsprocessen.
Arbetet med att säkerställa att elevhälsan fördelas kompensatoriskt utifrån
enheternas behov, samt nyckeltal och uppföljning av resursanvändning av
elevhälsan kommer att utvecklas i det systematiska kvalitetsarbetet under året.

Beslut

Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av granskning av elevhälsan och avser att
vidta föreslagna åtgärder.
Justerandes sign
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Expedieras till

Kommunstyrelsen
EY, rebecka.rask@se.ey.com
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§ 15 2018.047 BUN

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 2017
Ärendebeskrivning

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) syftar till att göra vården säkrare och skall
beskriva hur verksamheten arbetat med att utveckla patientsäkerheten.
Patientsäkerhetsberättelsen skall innehålla övergripande mål och strategier,
organisatoriskt ansvar, struktur och åtgärder som genomförts och hur dessa
utvärderats. Vårdgivaren för elevhälsans medicinska del ansvarar för ledning och
styrning av vården och hur verksamhetens förutsättningar ser ut. Varje år skall en
patientsäkerhetsberättelse upprättas och sedan göras tillgänglig för allmänheten.
Förvaltningens yttrande
Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats har upprättat
patientsäkerhetsberättelsen.

Beslut

Barn- och ungdomsnämnden godkänner elevhälsans patientsäkerhetsberättelse och
övergripande mål och strategier för 2017.
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§ 16 2018.046 BUN

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska insats 2017
Ärendebeskrivning

Patientsäkerhetsberättelsen (SFS 2010:659) syftar till att göra vården säkrare och
beskriva hur verksamheten arbetat med att utveckal patientsäkerheten.
Barn- och ungdomsnämnden är vårdgivare och ska årligen godkänna
patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska insats.
Beredning
Patientsäkerhetsberättelsen innehåller övergripande mål och strategier,
organisatoriskt ansvar, struktur och åtgärder samt utvärdering.
Vårdgivare för psykologens medicinska del ansvara för ledning och styrning av
vården samt hur verksamhetens förutsättningar ser ut.
Skolpsykolog Niklas Tingsvik som är ansvarig verksamhetschef enligt Hälso- och
sjukvårdslagen för psykologens medicinska del i verksamheten, har upprättat
patientsäkerhetsberättelsen.
Beslut

Barn- och ungdomsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans
psykologiska medicinska insats 2017.
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§ 17 2018.048 BUN

Arbetsmiljödelegering 2018
Ärendebeskrivning

Enligt kommunfullmäktiges reglemente för barn- och ungdomsnämnden är barn- och
ungdomsnämnden ansvarig för arbetsmiljön i dess verksamheter.
Ansvaret för arbetsmiljön ska delegeras från barn- och ungdomsnämnden till
förvaltningschef.
Beredning
Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar på arbetsgivaren. Det är arbetsgivarens ansvar
att bedriva ett aktivt och praktiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsgivarens yttersta
företrädare är kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har fördelat
arbetsmiljöuppgifter till nämnden i nämndens reglemente. Barn- och
ungdomsnämnden har därmed ett övergripande ansvar för att det finns ett
fungerande arbetsmiljöarbete på förvaltningen.
Uppgiftsfördelningen klarlägger mer detaljerat hur de praktiska arbetsuppgifterna i
arbetsmiljöarbetet har fördelats bland chefer i organisationen.
När ny mandatperiod inleds ska nämnder få utbildning när det gäller
arbetsmiljöansvar och delegation av arbetsmiljöuppgifter, samt att
arbetsmiljöuppgifterna ska fördelas på nytt.

Beslut

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att ge ordförande Per Palm (L) i uppdrag att i
egenskap av nämndens ordförande fördela arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef
Cecilia Knutsson.
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§ 18 2017.435 BUN

Anmälningar om kränkande behandlingar läsåret 2017/2018
Ärendebeskrivning

Enligt skollagen 2010:800, 6 kap 10 §, ska varje enskilt fall av kränkande behandling
av barn eller elev anmälas av rektor respektive förskolechef till huvudmannen (Barnoch ungdomsnämnden).
Beredning
Tre anmälningar har inkommit till förvaltningen där alla händelser rör barn/elever.
Huvudmannen bedömer att kraven för en allsidig utredning uppnåtts och att
förskolechef/rektor vidtagit de åtgärder som krävts i alla fallen. Det är första gången
en anmälan görs kring nedanstående barn/elever.
LPN: 26-180115
Händelse mellan tre barn i förskolan där ena barnet känt sig fysiskt kränkt av de två
andra. Vårdnadshavaren tog kontakt med förskolechef och önskade att en anmälan
om kränkande behandling skulle upprättas vilket förskolechef upprättade samma
dag. Utredningen visade att barnen lekt en lek och när det kränkta barnet inte vill
delta mer förstod inte de övriga barnen det. Händelsen är utagerad och personalen
har fått i uppdrag att prata med barngruppen om normer och värden. Förskolechef
har bedömt att ingen handlingsplan behöver upprättas.
LPN: 7-171130
Händelse där en elev i åk 3 känt sig kränkt av en annan elev. Händelsen utspelade
sig under en idrottslektion där eleverna under en aktivitet missförstod varandra, vilket
orsakade en händelse där den ena eleven fysiskt kränkte den andra eleven. Lärare
samtalade med eleverna och informerade rektor som, i sin tur, tog kontakt med
vårdnadshavarna. Rektor har beslutat att idrottslektionerna, under en period, kommer
vara uppdelade på två för att skapa mer trygghet och ordning. Rektor har bedömt att
ingen handlingsplan behöver upprättas.
LPN: 6-171213
Händelse mellan två elever i åk 2 där ena eleven känt sig kränkt av den andra
eleven. Eleven som kränkt har vid upprepade tillfällen verbalt kränkt den andra
eleven. Rektor fick kännedom om detta genom att vårdnadshavare (till den kränkta
eleven) tog kontakt med rektor. Rektor upprättade en anmälan om kränkande
behandling samma dag och har samtalat med berörda vårdnadshavare och elever.
Rektor kommer att se över rutiner och strukturen på skolan. Rektor har bedömt att
ingen handlingsplan behöver upprättas.
Beslut

Barn- och ungdomsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Justerandes sign
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§ 19

Meddelanden
1. Synpunkt inkl. svar gällande arbetet kring kränkande behandling Dnr: 2018.018
BUN
2. Stadieindelad timplan från höstterminen 2018 Dnr: 2018.027 BUN
3. Förtydligande om när ett nämndssammanträde kan ställas in Dnr: 2017.655 BUN
4. Anmälan från Skolinspektionen gällande rätt till stöd/särskilt stöd Dnr: 2018.045
BUN
5. Synpunkt. inkl. tjänsteanteckning ang. trygghet och studiero i klassrummet Dnr:
2018.055 BUN
6. Beslut från Skolinspektionen gällande bidrag till fristående förskolor Dnr: 2017.454
BUN
7. Synpunkt gällande skolmaten Dnr: 2018.062 BUN
8. Anmälan från Skolinspektionen gällande att motverka kränkande behandling Dnr:
2018.065 BUN
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