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§ 66

Information och överläggning
A/ Förvaltningschef
- Information om ordförandebeslut gällande remissen till Västbus.
- Information om personuppgiftsincident Kommunledningskontoret.
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§ 67 2018.097 BUN

Budgetuppföljningar 2018- Delårsbokslut
Ärendebeskrivning
Delårsbokslut behandlar verksamhet-, ekonomi- och personaluppföljning efter årets första
åtta månader samt framtidsdel med verksamhet, ekonomi och personal inför åren 2019-2021
Förvaltningens yttrande
Nuläge beskrivs utifrån den analys som kan göras av huvudsaklig verksamhet, kvalitet,
ekonomi och personal. Verksamheten har bedrivits enligt plan till och med augusti månad
och planerade aktiviteter för perioden har blivit genomförda enligt plan.
För 2018 prognostiserar barn- och ungdomsnämnden en noll prognos, trots stora utmaningar
att anpassa verksamheten utifrån ökat antal barn och elever, samtidigt som antalet barn och
elever ökar mer i verksamhet med fristående huvudman och det är färre barn och elever i
verksamheten än planeringsunderlag.
Arbetet med att anpassa organisation under pågående läsår sker kontinuerligt, utifrån antal
barn och elever i verksamheten. Det är en mycket ansträngd situation i verksamheterna med
en hög upplevd arbetsbelastning, stora barngrupper och klasser, barn och elever i behov av
särskilt stöd, kompetensbrist och små möjligheter för förskolechefer och rektorer att anpassa
inre organisation.
I framtidsdelen lyfts förändringar både lokalt och nationellt fram. Antalet barn och elever
fortsätter att öka i kommunen inför 2019-2021. En av nämndens utmaningar är
kompetensförsörjning, med fortsatt stora pensionsavgångar, volymökning av antal barn och
elever, ökad konkurrens och fortsatt hög personalomsättning. Organisationsfrågan är en
fortsatt en stor utmaning för barn- och ungdomsnämnden för att kunna ge barn och elever en
samlad och likvärdig skolgång.
Detta ärende måste justeras omedelbart.
Beslut
Delårsbokslut 2018 för Barn- och ungdomsnämnden godkänns.

Expedieras till
Kommunstyrelsen
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§ 68 2018.190 BUN

Rapport om nuläge inom barnomsorg 2018
Ärendebeskrivning
Som en del i barn- och ungdomsnämndens systematiska kvalitetsarbete redovisas nuläget
inom barnomsorgskön till barn- och ungdomsnämnden. Under 2018 redovisas nuläget vid tre
tillfällen: maj, september och december, samt vid ytterligare tillfällen om behov uppstår
Beredning
I dagsläget visar rapporten att det finns full behovstäckning av förskoleplatser och att 4
månaders garantitid upprätthålls. Söktrycket är olika mellan olika förskolor och områden,
vilket innebär att vissa vårdnadshavare kan erbjudas plats på annan förskola än vad de har
önskat. Söktrycket mellan olika förskolor varierar stort, liksom att det finns olika antal platser
på olika förskolor. Vissa får snabbt fullt, medan andra har lediga platser under längre tid.
Antalet barn som söker plats efter årsskiftet förväntas öka, men det finns en god kapacitet för
nya barn. Det kommer inte vara några problem att uppfylla garantitiden under första delen av
vårterminen, även om söktrycket ökar.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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§ 69 2018.384 BUN

Arbetsmiljö- Risk- och konsekvensanalyser 2018-2019
Ärendebeskrivning
Arbetsmiljöverkets författningssamling anger att arbetsgivaren vid en större förändring skall
göra en risk- och konsekvensanalys för att på detta sätt belysa eventuella hälsorisker vid
förändringen. Analysen består av tre delar. Arbetsgivaren ska göra en gradering
avriskbedömningen samt belysa hur stora konsekvenser det kan bli av förändringen. Utifrån
denna bedömning beslutar arbetsgivaren om det behövs göras arbetsmiljöåtgärder eller inte.
Som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet lyfts konsekvens- och riskanalyser till barnoch ungdomsnämnden två gånger per år. Alla enheter som genomför större förändringar
under året ska skicka in risk- och konsekvensanalyser inför vår- och hösttermin.
Beredning
Hittills har totalt 17 risk- och konsekvensanalyser inkommit under 2018. 14 stycken av dessa
har inkommit mellan januari till och med juni 2018. 3 stycken är upprättade under hösten
2017. 11 risk- och konsekvensanalyser berör förändringar utifrån barn- och elevantal samt
anpassning utifrån rådande ekonomiska förutsättningar. Exempelvis sammanslagning av
avdelningar inom förskolan och klasser inom skolan, avveckling av förskoleenhet och
anpassning av personalstyrka. Den risk som återkommer är främst oro bland
personalen,både vad gäller den egna arbetsmiljön/arbetsbelastning/placering av tjänst men
också över hur barn/elever ska kunna bli bemötta utifrån deras behov. Ljud- och stressnivå
kommer att öka för både barn,elever och pedagoger.
6 stycken berör den inre organisationen (ex. arbetsmiljö, förändring av tjänst, samverkan)och
hanteras på respektive enhet.Risker har analyserats och handlingsplaner har upprättats.
Risk- och konsekvensanalyser som skickas in till förvaltningen lyfts i förvaltningens
samverkansgrupp, som är tillika skyddskommitté.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
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§ 70 2018.009 BUN

Revidering av delegationsförteckning för Barn- och
ungdomsförvaltningen 2018
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden behöver besluta om revidering av nämndens
delegationsförteckning till följd av att GDPR trätt i kraft.
Förvaltningens yttrande
Förvaltningen har tagit fram förslag till reviderad delegationsförteckning. En ny rubrik har
lagts till i förteckningen med följande tillägg:
6. GDPR
Tillägg:
Utlämnande av registerutdrag (artikel 15)
Rätt till rättelse av personuppgifter (artikel 16)
Rätt till radering av personuppgifter (artikel 17)
Rätt till begränsning av behandling av personuppgifter (artikel 18)
Anmälningsskyldighet avseende rättelse, radering och begränsning av personuppgifter
(artikel 19)
Rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter (artikel 21)
Ingå PUB-avtal (artikel 28)
Anmälan av personuppgiftsincident (artikel 33)
Information till registrerade om personuppgiftsincident (artikel 34)
Konsekvensbedömning av dataskydd (artikel 35)
Delegat: förvaltningschef eller dataskyddsombud

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att revidera föreliggande delegationsförteckning enligt
förvaltningens förslag.
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§ 71 2018.247 BUN

Motion om kunskap i ett globaliserat informationssamhälle - Ulf
Carmesund (S) och Leif Hansson (S)
Ärendebeskrivning
Leif Hansson (S) och Ulf Carmesund (S) har till fullmäktige den 28 mars 2018, § 67 lämnat
en motion om kunskap i ett globaliserat samhälle. I motionen föreslår motionärerna att
kommunfullmäktige ska ge Barn- och ungdomsnämnden och Utbildningsnämnden i uppdrag
att var för sig och i samordning undersöka vilka resurser och i samordning undersöka vilka
resurser och vilka arbetsformer som krävs för:
·
att minst 95 % elever i Alingsås, grundskolan och gymnasium, ska lämna sina
respektive utbildningar med kunskaper och betyg som gör det möjligt att gå vidare i livet,
·
att medelbetygen i varje utbildning stadigt ska öka,
·
att Alingsås ska vara en av rikets fem bästa kommuner för skola och utbildning,
·
att skolan ska uppfylla sitt kompensatoriska uppdrag,
·
att nämnderna uppdras att presentera sina förslag under första halvåret 2019
Kommunfullmäktige beslutade att lämna motionen till Kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att lämna ärendet för beredning hos
kommunledningskontoret. Kommunledningskontoret har i sin tur remitterat motionen till Barnoch ungdomsnämnden och Utbildningsnämnden för yttrande som ska besvaras senast 19
oktober.
Yttrande
Det finns ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete i barn- och ungdomsnämnden som
följer upp skolornas kunskapsresultat. Det finns framtaget nyckeltal och jämförelser av
strukturmodell som lyfts fram i vårbokslut och delårsbokslut tillsammans med de uppdrag och
åtaganden som beslutats i barn- och ungdomsnämndens och kommunfullmäktiges
flerårsstrategier. Förvaltningen har sammanställt ett dokument (se bilaga) som visar
bakgrund, nuläge, systematisk kvalitetsarbete, åtagande, uppdrag och nyckeltal. Alingsås
resultat följer resultat på nationell nivå, samt att Alingsås kommun har mycket höga
lokalkostander och att kostnaden för undervisning ligger lägre än rikets genomsnitt, samt att
kommunen satsar relativt lite resurser på elevhälsa och skolmåltid jämfört med andra
kommuner. Att göra en omfördelning av de ca 12 mnkr från lokalkostnader till minskade
barngrupper i förskolan, undervisning, elevhälsa, kontinuitet lärare och rektorer –
konkurrenskraftiga löner genom löneutveckling och lärarlöner, närvaroteam och utökat antal
lärverktyg i förskola och grundskola kommer att ge bättre förutsättningar för att öka
kunskapsresultat och ökad måluppfyllelse. Det kan vara ett första steg. Detta är underlag
som finns framtaget i barn- och ungdomsnämnden och som behöver tas med i den fortsatta
budgetberedningen inför 2019-2021.
Vidare så har Barn- och ungdomsnämnden 2017-12-19 fattat beslut om att ta fram en
kommunal handlingsplan för ökat resultat i början av nästa mandatperiod, som kommer att
tas fram under 2019.
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Kommunfullmäktige har beslutat att bifalla motion om Jämlik skola där alla lyckas och det
finns därmed ett uppdrag om att barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden i
samråd med kommunstyrelsen ska ta fram en rapport med orsaker till det ojämlika resultatet,
samt förslag till åtgärdsprogram.
Utifrån nuvarande beslutade uppdrag och åtaganden i Kommunfullmäktige och Barn- och
ungdomsnämnden finns det i dagsläget inget ytterligare behov av nya uppdrag, utan det
finnas tillräckligt med uppdrag för att arbeta vidare för en ökad måluppfyllelse.
Leif Hansson (S) avstår att delta i beslut.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden anser att motionen ska avslås, som framgår av nämndens
yttrande.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
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§ 72 2018.360 BUN

Remiss-Naturvårdspolicy Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Miljöskyddsnämnden har 2018-05-17 beslutat att skicka förslag till reviderad
Naturvårdspolicy till berörda föreningar och nämnder, svar senast 1 oktober 2018.
Yttrande
Frågor kring hållbarnhet och livskvalitet och vårda och värna naturen och dess mångfald är
en viktig uppgift för kommunens samtliga nämnder och förvaltningar.
I förslag till reviderad Naturvårdspolicy finns en ny punkt med skrivning att
”naturskoleverksamhet och tillgång till skolskogar ska ingå som en naturlig del i
undervisningen på alla stadier”.
Frågan om bedriva naturskoleverksamhet och alla skolor ska ha tillgång till skolskogar bör
inte höra till en naturvårdspolicy, utan är frågor som ska beslutas och beredas av barn- och
ungdomsnämnden. Det krävs en organisation och struktur kring naturskoleverksamhet och
skolskogar som måste beslutas av barn- och ungdomsnämnden.
I övrigt finns inga synpunkter på förslag till naturvårdspolicy.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att tillstyrka förvaltningens förslag till yttrande och
översända det till Miljöskyddsnämnden.
Expedieras till
Miljöskyddsnämnden
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§ 73 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 (Barn- och
ungdomsnämnden).
Sex anmälningar har inkommit till förvaltningen där alla händelser rör barn/elever
sinsemellan. 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 alla elever förutom en (11-180517) där den elev som utsatt den andra
eleven tidigare förekommit i två andra anmälningar.
LPN: 26- 180531
Händelse där ett barn i förskolan blivit fysiskt kränkt av ett annat barn. Vårdnadshavare tog
kontakt med personal på förskolan och informerade om vad som hänt. Personal har samtalat
med barnen och förskolechef har upprättat en anmälan om kränkande behandling.
Förskolechef har varit i kontakt med berörda vårdnadshavare och händelsen ansågs därefter
som utagerad.
LPN: 46- 171221
Händelse/r i förskolan där ett barn upplevt sig kränkt av andra barn. Barnet har uppgett att
andra barn både fysiskt och verbalt kränkt hen. Personal kontaktade förskolechefen som, i
sin tur, bjöd in vårdnadshavarna till samtal. En anmälan om kränkande behandling har
upprättats och ett antal åtgärder beslutades som sedan följdes upp på ett uppföljningssamtal.
Vårdnadshavarna upplevde att situationen förbättrats och var nöjda. Förskolechef bedömde i
samråd med vårdnadshavare och specialpedagog att ärendet kunde avslutas därefter.
LPN: 8-180219
Händelse/r där en elev i åk 3 blivit verbalt kränkt av en annan elev. Vårdnadshavare har
kontaktat rektor som samtalat med eleverna. Rektor har därefter återkopplat till
vårdnadshavare och informerat om åtgärder. Rektor har även samtalat med övriga berörda
vårdnadshavare samt personal. Två veckor senare hölls ett uppföljningssamtal med
eleverna, varpå båda menar att situationen förbättrats och kränkningarna har upphört. Rektor
har bedömt att ingen handlingsplan behövts upprättas.
LPN: 11- 180517
Händelse mellan två elever i åk 6 där en elev, verbalt och psykiskt, kränkt en annan elev vid
ett antal tillfällen. Rektor har upprättat en anmälan om kränkande behandling och samtalat
med eleverna, klasslärare och berörda vårdnadshavare. Rektor har upprättat en
handlingsplan och uppföljningssamtal planerades in som har ägt rum.
LPN: 12- 180522
Händelse mellan två elever i förskoleklass där en elev, fysiskt och verbalt, kränkt en annan
elev. Rektor har upprättat en anmälan om kränkande behandling och samtalat med eleverna,
klasslärare och vårdnadshavare. Rektor har upprättat en handlingsplan och meddelat berörd
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personal att vara uppmärksamma kring dessa två elever samt att arbeta extra med
värdegrundsarbete en tid framöver. Uppföljningssamtal planerades in och har ägt rum.
LPN: 12- 180502
Klasslärare meddelar rektor om att en elev i åk 6 utsatts för kränkande behandling vid ett
antal tillfällen under läsåret 2017/2018 av tre andra elever. Samtliga kränkningar har varit
verbala. Rektor har upprättat en anmälan om kränkande behandling och samtalat med
eleverna, klasslärare, EHT-team samt berörda vårdnadshavare. Under uppföljningssamtal
har det framkommit från den utsatta eleven att kränkningarna upphört. Rektor har bedömt att
ingen handlingsplan behövt upprättas men att ärendet hålls öppet terminen ut och att EHT
fått i uppdrag att fortsätta bevaka ärendet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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§ 74

Meddelanden
1. Synpunkt inkl. svar gällande lång väntetid för psykologbedömning Dnr: 2018.329 BUN
2. Synpunkt inkl. svar gällande personal på Västra Bodarna skola Dnr: 2018.331 BUN
3. Beslut från Skolinspektionen Dnr: 2018.075 BUN
4. Anmälan från Skolinspektionen Dnr: 2018.350 BUN
5. Anonym synpunkt rörande sommarskolavslutning Dnr: 2018.353 BUN
6. Synpunkt inkl. svar angående städningen på Magra skola Dnr: 2018.359 BUN
7. Synpunkt inkl. svar angående vegomat Dnr: 2018.364 BUN
8. Uppföljning av Skolinspektionens beslut Dnr: 2018.267 BUN
9. Protokollsutdrag KS § 103- Genomförande handlingsplan EFFEKT # 10- Tidsbegränsade
förvaltningschefsförordnaden Dnr: 2018.366 BUN
10. Protokollsutdrag KS § 104- Genomförande handlingsplan EFFEKT # 10Uppdragsbeskrivning förvaltningschefer
11. Protokollsutdrag KS § 105- Ny- och ombyggnation av Noltorpsskolan Dnr: 2017.096 BUN
12. Svar på skrivelse från Gemensam politik i Bjärke Dnr: 2018.196 BUN
13. Synpunkt inkl. svar gällande Yogaprojekt Dnr: 2018.374 BUN
14. Anmälan från Skolinspektionen Dnr: 2018.377 BUN
15. Uppföljning av Skolinspektionens beslut Dnr: 2018.376 BUN
16. Svar på motion ang. jämlik skola där alla lyckas Dnr: 2018.378 BUN
17. Uppföljning av beslut gällande skyldigheten att motverka kränkande behandling Dnr:
2017.630 BUN
18. Uppföljning av Skolinspektionens beslut Dnr: 2018.292 BUN
19. Resultat från Skolinspektionens ombedömning av nationella prov 2017 Dnr: 2017.395
BUN
20. Övervägande från Arbetsmiljöverket om förbud rörande Noltorpsskolans kök Dnr:
2018.388 BUN
Justerandes sign
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21. Synpunkt inkl. svar rörande skolmaten Dnr: 2018.390 BUN
22. Synpunkt inkl. svar gällande att dela skåp i skolan Dnr: 2018.392 BUN
23. Sammanträdesdagar för KS arbetsutskott, KS och KF år 2019 Dnr: 2018.402 BUN
24. Synpunkt inkl. svar gällande skolstart Dnr: 2018.408 BUN
25. Synpunkt rörande stora klasser Dnr: 2018.405 BUN
26. Beslut från Skolinspektionen Dnr: 2018.065 BUN
27. Synpunkt inkl. svar rörande miljöansvar samt etiskt ansvar gällande mathanteringen i
Alingsås kommun Dnr: 2018.409 BUN
28. Kompletteringsanmälan från Skolinspektionen Dnr: 2018.412 BUN
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