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Budgetuppföljningar 2018
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-11-30
Kristina Jakobsson
0322-616348
2018.097 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Budgetuppföljningar 2018
Ärendebeskrivning
Budgetuppföljning görs varje månad, med undantag av sommarmånader. Justerat protokoll
och rapport ska skickas till kommunstyrelsen.
Beredning
Årsprognosen per november 2018 för det ekonomiska resultatet är beräknad som budgeterat
resultat, det vill säga ett nollresultat. Det är samma förväntade resultat som föregående
prognos.
Förskole- och skolenheterna har olika förutsättningar utifrån antal barn- och elever i
verksamheterna. Flera skolenheter har dock fortfarande inte lyckats anpassa organisationen
fullt ut under våren 2018. Detta medför att stora anpassningsåtgärder har vidtagits inför
nuvarande läsår. Flera skolor har ökat elevantalet per klass. Verksamheterna signalerar en
mycket ansträngd organisation i både förskola och grundskola, med ett litet
handlingsutrymme och stora svårigheter att organisera och möta upp verksamhetens behov
utifrån barn- och elevantal samt förskolans och skolans uppdrag.
Ekonomisk bedömning
Ärendet är budgetuppföljning.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner prognos per november år 2018.

Beslutet ska skickas till
Justerat protokoll och rapport skickas vidare till Kommunstyrelsen.

Cecilia Knutsson
Förvaltningschef

Kristina Jakobsson
tf Administrativ chef / Controller
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Barn- och ungdomsnämnden
Resultaträkning
Utfall
månad
Prognos Avvikelse
november
helår
helår

Belopp i tkr

Budget
2018

Verksamhetens intäkter

105 112

98 754

110 957

5 845

Personalkostnader

-531 500

-483 392

-534 875

-3 375

Lokalhyror

-122 763

-110 987

-121 933

830

Köp av tjänster

-234 860

-207 924

-239 160

-4 300

Övriga kostnader

-20 796

-16 516

-19 796

1 000

Verksamhetens kostnader

-909 919

-818 819

-915 764

-5 845

Verksamhetens nettokostnader

-804 807

-720 065

-804 807

0

Kommunbidrag

804 807

737 739

804 807

0
0

Årets resultat

0

17 674

0

0

Ekonomisk sammanfattning
Drift
Årsprognosen per november 2018 för det ekonomiska resultatet är beräknad
som budgeterat resultat, det vill säga ett nollresultat. Det är samma förväntade
resultat som föregående prognos.
Prognosen överensstämmer med föregående prognos. Intäkterna är högre än
budget, samma som tidigare. Det är olika statsbidrag för ökade personalinsatser. Statsbidrag likvärdig skola har inte fullt ut kompenserats med personalkostnad under hösten. Statsbidraget kompenserar ökad elevhälsa och enheternas
kostnad för att elever är placerade på SU-grupperna Ängen och Klockaren under hösten. I denna prognos har enheterna förbättrat sitt ekonomiska resultat
anpassat till antalet barn och elever, vilket gör att personalkostnaden är lägre
än tidigare. Lokalhyrorna är lägre på grund av att hyreshöjande åtgärder har
halvårseffekt samt att hyran för paviljonger i Stadsskogen har förhandlats bort
av Fabs/Alingsåshem. Kostnaden för tjänstekatalogen gällande telefonkostnader är sänkt, enligt beslut från KLK.
I denna prognos finns i dagsläget ett utrymme om att kompensera fristående
enheter för kommunala enheters underskott från åren 2016 och 2017. Detta
innebär att kommunala enheters interna reglering av tidigare års underskott inte
kommer att påverka enheternas kommande års personalstyrka och inre organisation totalt sett. Däremot kan det innebära att förvaltningens interna ekonomi1
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styrning gör att vissa enheter behöver fortsätta sitt arbete med att anpassa inre
organisation efter ekonomiska förutsättningar.
Förskole- och skolenheterna har olika förutsättningar utifrån antal barn- och
elever i verksamheterna. Flera skolenheter har dock fortfarande inte lyckats
anpassa organisationen fullt ut under våren 2018. Detta medför att stora anpassningsåtgärder har vidtagits inför nuvarande läsår. Flera skolor har ökat
elevantalet per klass. Verksamheterna signalerar en mycket ansträngd organisation i både förskola och grundskola, med ett litet handlingsutrymme och stora
svårigheter att organisera och möta upp verksamhetens behov utifrån barn- och
elevantal samt förskolans och skolans uppdrag.

Nedan följer en översiktlig beskrivning av det prognosticerade ekonomiska resultatet per huvudverksamhet.
Politisk verksamhet + 40 tkr
Under våren var det lägre utbetalda arvoden än beräknat.
Förskola – 1 300 tkr
Färre barn i kommunal verksamhet ger lägre intäkt från vårdnadshavare, samtidigt som kostnaderna för personal inte har kunnat ställas om i samma omfattning som antalet barn minskar. Statsbidrag för minskade barngrupper möts av
en ökad personalkostnad.

Fritidshem -925 tkr
Färre barn i kommunal verksamhet ger lägre intäkt från vårdnadshavare, samtidigt som kostnaderna för personal inte har kunnat ställas om i samma omfattning som antalet barn minskar. Dessutom ökar antalet barn i fristående verksamhet som ger en ökad kostnad.

Pedagogisk omsorg +1 040 tkr
Planerad fristående verksamhet har inte startat upp, samt att det är färre förskolebarn men fler fritidsbarn som väljer fristående pedagogisk omsorg. Budgeten
är beräknad på förskolebarn och därmed blir ersättningen lägre och det uppstår
ett överskott.
Förskoleklass + 690 tkr
Kommunala skolor tar emot fler barn samtidigt som fristående tar emot färre än
beräknat, samt att det är fler interkommunala barn som genererar ökad intäkt
för kommunen.
Grundskola + 870 tkr
Det är färre elever mot planerat samtidigt som intäkterna för interkommunala
elever ökar och kostnaderna minskar för interkommunala elever. Ökat statsbidrag ger ökade personalkostnader.
Grundsärskola - 180 tkr
Fler elever från annan kommun ger ökad intäkt samt att kostnaderna ökar på
grund av att elever med flerfunktionshinder ökar.
Kost -och lokalvård - 235 tkr
Personalkostnad för lokalvårdssamordnare.
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Kostnader och intäkter per huvudverksamhet
Belopp i mnkr

Budget 2018

Prognos 2018

Avvikelse

-890

-850

40

-307 042

-309 542

-2 500

-79 792

-79 907

-115

-4 345

-3 305

1 040

-35 400

-34 940

460

-459 642

-463 437

-3 795

-22 032

-22 772

-740

-776

-1 011

-235

-909 919

-915 764

-5 845

0

0

0

Förskola

33 486

34 686

1 200

Fritidshem

21 594

20 784

-810

830

830

0

1 426

1 656

230

45 685

50 350

4 665

1 315

1 875

560

776

776

0

Kommunbidrag

804 807

804 807

0

Summa

909 919

915 764

5 845

0

0

0

Kostnader
Politisk verksamhet
Förskola
Fritidshem
Pedagogisk omsorg
Förskoleklass
Grundskola
Grundsärskola
Kost
Summa
Intäkter
Politisk verksamhet

Pedagogisk omsorg
Förskoleklass
Grundskola
Grundsärskola
Kost

Netto

Kost intäkter och kostnader består av kostenheten, voä, soc och utb.
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Planeringsunderlag –
antal barn och elever i
Alingsås kommun
Budget
2018

Prognos
2018

Avvikelser
2018

Förskola

2 196

2 183

-13

Kommunal verksamhet

1 756

1 745

-11

Fristående verksamhet

440

450

10

I annan kommun*)

22

17

-5

Från annan kommun**)

-22

-29

-7

Pedagogisk omsorg

52

49

-3

Kommunal verksamhet

30

32

2

Fristående verksamhet

22

14

-8

I annan kommun*)

0

1

1

Från annan kommun**)

0

0

0

Förskoleklass

509

510

1

Kommunal verksamhet

429

442

13

Fristående verksamhet

80

75

-5

I annan kommun*)

3

3

0

Från annan kommun**)

-3

-10

-7

Grundskola åk 1-9

4 585

4 554

-31

Kommunal verksamhet

3 930

3 900

-30

Fristående verksamhet

690

715

25

I annan kommun*)

60

48

-12

Från annan kommun**)

-95

-109

-14

Grundsärskola

46

46

0

Kommunal verksamhet

45

46

1

Fristående verksamhet

0

0

0

I annan kommun*)

1

1

0

Från annan kommun**)

0

-1

-1

Fritidshem

2 240

2 165

-75

Kommunal verksamhet

1 961

1 875

-86

Fristående verksamhet

270

310

40

I annan kommun*)

30

16

-14

Från annan kommun**)

-21

-36

-15

*) Barn och elever som bor i Alingsås kommun som går i annan kommunal verksamhet. Interkommunal ersättning betalas av Alingsås kommun.
**) Barn och elever i Alingsås kommunala verksamhet från annan kommun. Interkommunal ersättning från
andra kommuner utgår för dessa barn och elever.
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Pedagogisk måltid 2019
3
2018.565 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-11-22
Kristina Jakobsson
0322-616348
2018.565 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Pedagogisk måltid 2019
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om fastställande av pris för pedagogisk måltid i
verksamheten.

Beredning
Förvaltningen har tagit fram kostnader för att införa fria pedagogiska måltider 2019. Frågan
om fria pedagogiska måltider har varit en viktig fråga i arbetet med ”attraktiv arbetsgivare”.
Förvaltningens förslag är att nuvarande priserna från 2012 ska fortsätta att gälla även för år
2019 till dess att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut om flerårsstrategi 2019-2021.
Priserna är 23 kr/portion för pedagogisk lunch och 9 kr/portion för frukost och mellanmål.

Ekonomisk bedömning
Pedagogisk måltid kostar ca 2 760 tkr och med föreslagna priser per portion är intäkten
1 820 tkr. Nettokostnaden för förvaltningen är 940 tkr. Kostnaden ryms inom befintlig
budgetram.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om priser för pedagogiska måltider 2019, 23 kr/portion
för pedagogisk lunch och 9 kr/portion för frukost och mellanmål.

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Cecilia Knutsson
Förvaltningschef

Kristina Jakobsson
tf Administrativ chef / Controller
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Elev och omsorgspeng /
Grundbidrag fristående
2019
4
2018.569 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-12-11
Kristina Jakobsson
0322-616348
2018.569 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Elev- och omsorspeng och fristående grundbelopp 2019
Ärendebeskrivning
Enskilda huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg skall erhålla bidrag på lika villkor. Enligt skolförordningen 14 kapitel 1§ ska bidrag
fastställas per kalender år och bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för et
kommande budgetåret och beslutas före kalenderårets början.

Beredning
Inför år 2019 blir barn- och ungdomsnämndens lokalhyror lägre på grund av nya hyresavtal
och barn- och ungdomsnämnden får därmed även sänkt ramtilldelning. Det medför att
lokalbidrag till fristående verksamhet är lägre inför år 2019 jämfört med år 2018.
Den största sänkningen av lokalhyran är för grundskolans lokaler, därmed blir effekten av
minskat lokalbidrag större för grundskolan. Kommande fördelning av resurser inom ram för
kommande budgetår har ännu inte beslutats av barn- och ungdomsnämnden. Därmed har
ingen uppräkning skett av 2018-års kommunal elev- och omsorgspeng. Det innebär att den
avsaknade uppräkningen gäller även för fristående verksamheter inför år 2019. Det finns
dock en skillnad i fördelning till fristående förskola eftersom bidrag till specialpedagog år
2018 baserades enbart på halvår, medan år 2019 innefattar helårseffekt.
Ekonomisk bedömning
Elev- och omsorgspeng och fristående grundbelopp för år 2019 ingår i flerårsstrategi 20192021. Sänkning av belopp för lokalbidrag ger kommunen minskad utgift med 1 500 tkr till
fristående verksamhet för år 2019, som grundar sig på nya lägre lokalhyror.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden fastställer elev- och omsorgspeng och fristående grundbelopp
för år 2019.

Beslutet ska skickas till
Huvudmän för fristående förskolor, pedagogisk omsorg och grundskolor.

Cecilia Knutsson
Förvaltningschef

Kristina Jakobsson
tf Administrativ chef / Controller
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Elev- omsorgspeng och fristående grundbelopp 2019

Elev- och omsorgspeng kommunal verksamhet, kronor per elev/barn och år 2019
(exkl lokaler, måltid och städ central kompetensutveckling, kapitaltjänst, central
adm.resurs samt elevhälsa. )

Förskoleklass
Skolår 1-3
Skolår 4-6
Skolår 7-9

2017
25 784 kr
44 302 kr
41 999 kr
50 997 kr

2018
26 556 kr
45 567 kr
43 260 kr
52 614 kr

2019
26 556 kr
45 567 kr
43 260 kr
52 614 kr

1-3 år förskola
1-3 år förskola
1-3 år förskola

1-25 vtim
>25-35 vtim
>35 vtim

77 823 kr
96 242 kr
114 668 kr

80 081 kr
98 869 kr
117 663 kr

80 081 kr
98 869 kr
117 663 kr

4-5 år förskola
4-5 år förskola
4-5 år förskola

1-25 vtim
>25-35 vtim
>35 vtim

59 321 kr
73 778 kr
88 231 kr

61 209 kr
75 955 kr
90 697 kr

61 209 kr
75 955 kr
90 697 kr

25 296 kr
10 825 kr

25 951 kr
11 191 kr

25 951 kr
11 191 kr

Fritidshem år F-3
Fritidshem år 4-6
1-3 år ped.omsorg
1-3 år ped.omsorg
1-3 år ped.omsorg

1-25 vtim
>25-35 vtim
>35 vtim

83 776 kr
95 477 kr
116 335 kr

85 489 kr
97 366 kr
118 537 kr

85 489 kr
97 366 kr
118 537 kr

4-5 år ped.omsorg
4-5 år ped.omsorg
4-5 år ped.omsorg

1-25 vtim
>25-35 vtim
>35 vtim

65 421 kr
70 157 kr
90 180 kr

66 859 kr
71 666 kr
91 989 kr

66 859 kr
71 666 kr
91 989 kr

47 599 kr
34 627 kr

48 770 kr
35 603 kr

48 770 kr
35 603 kr

Ped.omsorg år F-3
Ped.omsorg år 4-6
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Elev- och omsorgspeng fristående verksamhet, kronor per elev/barn och år 2019
Grundbeloppet inkluderar undervisning/omsorg, pedagogisk verksamhet, lärverktyg, utrustning/pedagogiskt material, måltider, lokaler för förskola och skola och förskoleklass samt elevhälsa för
skola. Lokalbidraget varierar med budgeterat elev/barnantal och följer därför inte enbart uppräkningen
av kommunens hyreskostnad.

2019

Administration Moms
Grundbelopp 3% resp. 1% 6%
Förskoleklass
Skolår 1-3
Skolår 4-6
Skolår 7-9

44 518 kr
74 162 kr
71 855 kr
80 566 kr

1 336 kr
2 225 kr
2 156 kr
2 417 kr

Varav
Totalt lokalbidrag

2 751 kr
4 583 kr
4 441 kr
4 979 kr

48 605 kr
80 970 kr
78 452 kr
87 962 kr

6 212 kr
14 880 kr
14 880 kr
13 068 kr

1-3 år förskola
1-3 år förskola
1-3 år förskola

1-25 vtim
>25-35 vtim
>35 vtim

113 209 kr
131 854 kr
150 501 kr

3 396 kr 6 996 kr
3 956 kr 8 149 kr
4 515 kr 9 301 kr

123 601 kr
143 959 kr
164 317 kr

17 840 kr
17 840 kr
17 840 kr

4-5 år förskola
4-5 år förskola
4-5 år förskola

1-25 vtim
>25-35 vtim
>35 vtim

94 338 kr
108 940 kr
123 535 kr

2 830 kr 5 830 kr
3 268 kr 6 732 kr
3 706 kr 7 634 kr

102 998 kr
118 940 kr
134 875 kr

17 840 kr
17 840 kr
17 840 kr

32 601 kr
18 330 kr

978 kr 2 015 kr
550 kr 1 133 kr

35 594 kr
20 013 kr

3 199 kr
3 199 kr

Fritidshem år F-3
Fritidshem år 4-6
1-3 år ped.omsorg
1-3 år ped.omsorg
1-3 år ped.omsorg

1-25 vtim
>25-35 vtim
>35 vtim

85 130 kr
96 963 kr
118 041 kr

851 kr 5 159 kr
970 kr 5 876 kr
1 180 kr 7 153 kr

91 140 kr
103 809 kr
126 374 kr

0 kr
0 kr
0 kr

4-5 år ped.omsorg
4-5 år ped.omsorg
4-5 år ped.omsorg

1-25 vtim
>25-35 vtim
>35 vtim

66 500 kr
71 263 kr
91 493 kr

665 kr 4 030 kr
713 kr 4 319 kr
915 kr 5 544 kr

71 195 kr
76 295 kr
97 952 kr

0 kr
0 kr
0 kr

48 367 kr
35 309 kr

484 kr 2 931 kr
353 kr 2 140 kr

51 782 kr
37 802 kr

0 kr
0 kr

Ped.omsorg år F-3
Ped.omsorg år 4-6
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Elev – och omsorgspeng fristående verksamhet
Bidrag per barn/elev följer reglerna om bidrag på lika villkor enligt Skollagen SFS 2010:800.
Bidraget är indelat i grundbelopp och tilläggsbelopp.
I grundbeloppet för förskoleklass och grundskola/grundsärskola ingår;
- undervisning
- lärverktyg
- elevhälsa
- måltider
- administration 3 %
- mervärdesskatt 6 %
- lokalkostnader
I grundbeloppet för förskola och fritidshem ingår;
- omsorg och pedagogisk verksamhet
- pedagogiskt material och utrustning
- måltider
- administration 3 %
- mervärdesskatt 6 %
- lokalkostnader
I grundbeloppet för pedagogisk omsorg ingår;
- omsorg och pedagogisk verksamhet
- pedagogiskt material och utrustning
- måltider
- administration 1 %
- mervärdesskatt 6 %
- lokalkostnader
Bidraget för lokalkostnader är baserat på kommunens genomsnittliga budgeterade kostnad
per barn/elev och år inom respektive verksamhet.
Tilläggsbelopp
Medel till barn i behov av särskilt stöd i förskola, förskoleklass och grundskola kan sökas hos
Barn- och ungdomsförvaltningen. På tilläggsbeloppet tillkommer 6 % momskompensation,
men inget administrationspåslag.
Medel till modersmålsundervisning i grundskola kan sökas hos Barn- och ungdomsförvaltningen. På tilläggsbeloppet tillkommer 6 % momskompensation, men inget administrationspåslag. Modermålsundervisning erbjuds på Östlyckeskolan för samtliga Alingsåselever.
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Förändrad
barnomsorgstaxa
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-11-19
Kristina Jakobsson
0322-616348
2018.554 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Förändrad barnomsorgstaxa
Ärendebeskrivning
Alingsås kommun har idag ett avgiftssystem med avgiftsnivåer för förskola/pedagogisk
omsorg i tre tim-intervaller, samt att avgift reduceras för barn 2 och barn 3 i verksamheten.
Detta innebär att avgiften för plats beräknas efter tim-intervall beroende av barnens schema,
samt hur många barn en vårdnadshavare har i verksamheten förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till förändrad barnomsorgstaxa i syfte att öka intäkt till
kommunen.
Förvaltningens yttrande
I en jämförelse mellan samtliga 13 kommuner i Göteborgsregionen är Alingsås den enda
kommunen med tre avgiftsnivåer. I 10 av de övriga kommunerna i GR är det endast en
avgiftnivå, det vill säga att det är samma avgift oavsett vistelsetid. Alingsås kommun är en av
kommunerna inom GR med de lägsta avgiftsfinansieringsgraderna.
Förvaltningen har gjort beräkningar och uppskattar att intäkterna till förskola och pedagogisk
omsorg kan ökas med ca 1 500 tkr för 2019 om avgifterna höjs från och med 1 januari.
Förslaget är att höja avgiften för timmar mellan 0 och upp till 35 timmar per vecka till
maxtaxans avgiftstak beräknat på andel av inkomst. Förslaget ger en enhetlig taxa oavsett
antal timmar per vecka. Eftersom avgift över 35 timmar beräknas enligt maxtaxa berör inte
avgiftshöjningen dessa barn. Allmän förskola från 3 års ålder ger rätt till 15 timmar avgiftsfri
tid per vecka.

Förslag till nya avgifter från och med 2019-01-01:
Timmar/vecka
Till och med 25
Till och med 35
Över 35

Barn
3,00 % av inkomst
3,00 % av inkomst
3,00 % av inkomst

Barn 2
2,00 % av inkomst
2,00 % av inkomst
2,00 % av inkomst

Barn 3
1,00 % av inkomst
1,00 % av inkomst
1,00 % av inkomst

Effekt av höjning av avgift per plats varierar mellan max 45 - 318 kr per månad utefter
beräkning i förhållande till inkomsttak år 2018, 46 080 kr. Om hushållets gemensamma
inkomst är lägre än inkomsttaket blir effekten av avgiftshöjningen lägre. Kommunen tillämpar
maxtaxa som inför 2019 kommer att öka mot indexreglering. Kommande maxtaxa är ännu
inte publicerad på Skolverket.
Bilaga 1 Barnkonsekvensanalys
Bilaga 2 Exempel och svar på frågor
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Ekonomisk bedömning
Förslaget ger barn och ungdomsnämnden ökad intäkt med ca 1 500 tkr 2019.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta fastställa höjda
avgiftsnivåer och höja avgiften för förskola och pedagogisk omsorg (1-5 år) från och med 1
januari 2019 eller så snart det går.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Cecilia Knutsson
Förvaltningschef

Kristina Jakobsson
tf Administrativ chef/Controller
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Bilaga 1
Datum:
Handläggare:
Direktnr:

2018-11-16
Jonas Nordlander
61 66 94

Barnkonsekvensanalys för införande av enhetstaxa
inom barnomsorgen i Alingsås kommun
Innehållsförteckning
Inledning och bakgrund........................................................................................................... 1
Verksamhetsbeskrivning och nuläge..................................................................................1
Omvärldsbevakning............................................................................................................ 1
Uppdragsgivare....................................................................................................................... 1
Uppdrag och syfte................................................................................................................... 2
Avgränsningar......................................................................................................................... 2
Metod...................................................................................................................................... 2
Analys av konsekvenser och risker......................................................................................... 2
Sammanfattning och slutsatser............................................................................................... 3
Bilagor..................................................................................................................................... 3

Inledning och bakgrund
Verksamhetsbeskrivning och nuläge
Alingsås kommun har idag ett avgiftssystem med avgiftsnivåer för
förskola/familjedaghem i tre tim-intervaller, samt att avgiften reduceras för barn 2
och barn 3 i verksamheten i enlighet med reglerna för maxtaxan. Detta innebär att
avgiften för plats beräknas efter timintervall beroende av barnens schema, samt hur
många barn en vårdnadshavare har i verksamheten förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg.
Omvärldsbevakning
I en jämförelse mellan samtliga 13 kommuner i Göteborgsregionen är Alingsås den
enda kommunen med tre avgiftsnivåer. I 10 av de övriga kommunerna i GR är det
endast en avgiftnivå, det vill säga att det är samma avgift oavsett vistelsetid.
Alingsås kommun är en av kommunerna inom GR med de lägsta
avgiftsfinansieringsgraderna.

Uppdragsgivare
Barn- och ungdomsnämnden fattar beslut om rekommendation av taxenivåerna,
som sedan slutgiltigt beslutas av kommunfullmäktige. För att erhålla statsbidrag för
maxtaxa får taxenivån inte överstiga de satta gränserna för maxtaxan.

1
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Uppdrag och syfte
Syftet med att höja barnomsorgstaxan är att få samma modell som majoriteten av
kommunerna i GR-regionen, samt att öka intäkterna till kommunen. Syftet med
denna analys är att bedöma huruvida en enhetstaxa i barnomsorgen kommer få
några konsekvenser för barn, familj och verksamhet och i så fall vilka konsekvenser
detta kan vara.

Avgränsningar
Analysen berör endast Alingsås kommuns förskole- och familjedaghemsverksamhet
eftersom enhetstaxa redan praktiseras på fritidsplacering.

Metod
Det finns ett uppdrag att se över förvaltningens ekonomi. Analysen grundar sig i
omvärldsbevakning, framför allt genom dialog med övriga GR-kommuner, samt
även i de lagar och regler som reglerar rätt till vistelsetid i förskolan.

Analys av konsekvenser och risker
Konsekvens

Risk1

Åtgärdsförslag

Barn
Vistelsetiden ökar på
förskolan

Låg

Ingen åtgärd behövs

Föräldrar
Barnomsorgstaxan blir
högre för föräldrar med
vistelsetid under 35
timmar

Medel

Taxeändringen blir liten för de allra flesta.
Ju lägre familjeinkomst desto lägre blir
skillnaden. Har familjen ingen inkomst är
platsen avgiftsfri. För barn med vistelsetid
över 35 timmar blir det ingen förändring.
Ingen åtgärd behövs.

Verksamhet
Fler timmar per barn på
förskolan

Låg

Ingen åtgärd behövs

Låg

Ingen åtgärd behövs

Medarbetare
Högre arbetsbelastning
p.g.a. högre vistelsetid

1

Motivering utvecklas under rubriken ”Sammanfattning och slutsatser”

2
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Sammanfattning och slutsatser
Rätten till barnomsorg är tydligt reglerad i lagar och regler. Om en förälder arbetar
eller studerar så har man rätt till den tid som behövs för den
sysselsättningsgrad/studietakt man har, plus tid till och från förskolan, men inte mer.
Enda anledningen till att föräldrar skulle ha rätt att gå upp i tid i någon större
omfattning är om de skulle börja arbeta/studera mer, eller om en utredning visar att
barnet behöver mer tid på förskolan. Förskolechef har rätt att begära in
arbetstidsschema från föräldrarnas arbetsgivare om det finns misstanke om
missbruk av förskoleplaceringen. Vistelsetiden för barnen på förskolan torde därmed
inte öka, annat än marginellt. Detta kan följas upp genom jämförelse med tidigare år
och antal vistelsetimmar.
Dialog har förts med barnomsorgshandläggare i de GR-kommuner som har
enhetstaxa.
Utdrag ur protokollet från GR:s nätverk kring barnomsorgsfrågor:
”Flertalet har numera samma taxa oavsett antal timmar och har inte sett någon
större skillnad efter införandet av samma taxenivå. Kommunerna gör kontinuerliga
avstämningar av vistelsetiderna och den faktiska närvaron. Konstateras att den
faktiska närvarotiden minskar år för år.”
Barnomsorgstaxan blir högre för några föräldrar, men eftersom reglerna för
maxtaxan baserar sig på bruttoinkomsten så blir höjningen mindre ju lägre inkomst
hushållet har. Familjer som har över 35 timmar/vecka påverkas inte alls. I bilaga 2
finns exempel hur taxeändringen kan falla ut.
Som inkomst räknas det man betalar skatt för. Hushåll som endast har icke
skattepliktiga bidrag, såsom studiebidrag och studielån, kommer även
fortsättningsvis ha avgiftsfri placering.
Allmän förskola gäller från och med höstterminen det år barnet fyller tre. Det innebär
att barnet har rätt till 15 timmars avgiftsfri placering under skolans terminstid. Detta
är oförändrat vid en taxeändring. Om vistelsetiden överstiger 15 timmar/vecka så
görs ett avdrag på fakturan på 30,5%, som ska motsvara den tid barnet har rätt till
avgiftsfritt. Detta gör att påverkan av taxeändringen är ännu lägre från höstterminen
det år barnet fyller tre.

Bilagor
Bilaga 2: Exempel på hur enhetstaxa kan påverka hushåll med olika förutsättningar,
samt möjliga frågor från föräldrar och andra grupper.

3
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Bilaga 2
Datum:
Handläggare:
Direktnr:
E-post:

2018-11-16
Jonas Nordlander
61 66 94
jonas.nordlander@alingsas.se

Exempel på taxeförändringar vid enhetstaxa i barnomsorgen 1
Familjer med vistelsetid över 35 timmar får ingen förändring av taxan.
Familj 1: Två heltidslöner, två förskolebarn, födda 2013 och 2017.
Vistelsetid: 30 timmar/vecka:
Total inkomst: 47.000 kronor
Taxeändring: 95 kronor
Familj 2: En heltidslön, en föräldraledig. Ett förskolebarn född 2016.
Vistelsetid: 15 timmar/vecka:
Total inkomst: 40.000 kronor
Taxeändring: 240 kronor
Familj 3: En heltidslön, en föräldraledig. Ett förskolebarn född 2014.
Vistelsetid: 15 timmar/vecka:
Total inkomst: 40.000 kronor
Avgiftsfri placering
Familj 4: En förälder. Deltidslön. Två förskolebarn födda 2014 och 2017
Vistelsetid: 25 timmar/vecka
Total inkomst: 7.000 kronor
Taxeändring: 76 kronor
Familj 5: En förälder. Deltidslön. Två förskolebarn födda 2014 och 2017
Vistelsetid: 30 timmar/vecka
Total inkomst: 11.000 kronor
Taxeändring: 22 kronor
Familj 6: En förälder. Studiemedel och bostadsbidrag. Två förskolebarn.
Vistelsetid: 30 timmar/vecka
Avgiftsfri placering
Familj 7: En förälder. Föräldraledig. Ett förskolebarn född 2016
Vistelsetid: 15 timmar/vecka
Total inkomst: 5000 kronor
Taxeändring: 30 kronor
1

Baserat på 2018 års nivå på maxtaxan, 46.080 kronor

1
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Möjliga frågor frågor från föräldrar
Varför kostar barnomsorgen så mycket?
Det man betalar i faktura är bara en liten del av vad en barnomsorgsplats kostar. En
förskoleplats kostar i genomsnitt ca 10.000 kronor/månad för att täcka alla kostnader, så
det är egentligen väldigt billigt med barnomsorg.
Vad går pengarna till?
Förskolan får ett bidrag för varje barn på ca 10.000 kronor per månad, där fakturaavgiften
är med att betala en liten del av detta bidrag. Dessa pengar ska bland annat täcka
kostnader för personalens löner, hyra av lokaler, mat och material.
Jag har bara 12000 kronor i månaden i lön och är ensamstående. Ska jag betala så
mycket för platsen?
Förskoleavgiften är baserad på hushållets beskattningsbara inkomst före skatt. De
beräkningar som gjorts i exemplen är baserat på maxbeloppet som 2018 motsvarade en
hushållsinkomst på 46.080 kronor före skatt. Om man tjänar mindre betalar man också
mindre. Om du har ett barn i förskola betalar du max 3% av din inkomst före skatt. Om du
har ett barn i förskola och hushållets inkomst är 12.000 kr/månad betalar du med andra ord
som mest 360 kronor för din plats. Om du idag har under 25 timmar så kommer
taxeändringen för dig bli 72 kronor per månad. (0,03x12000-0,024x12000)
Vad räknas som inkomst?
Alla inkomster och bidrag som är beskattningsbara räknas som inkomst, till exempel lön
och föräldrapenning. Detta ska anges före skatt (bruttoinkomst). Studielån, studiebidrag
m.m. är inte beskattat och räknas därför som noll.
Varför ska jag betala samma kostnad för mina 20 timmar/vecka som ett barn som
går 45 timmar/vecka.
I och med maxtaxereformen 2002 så blev barnomsorgsavgiften betydligt lägre än tidigare.
Många kommuner har sedan länge valt att ha en taxa. I Göteborgsregionen har 10 av 13
kommuner redan en taxa, och två kommuner har två taxegränser. Alingsås har varit
ensam i Göteborgsregionen om att ha tre taxenivåer.
Jag har bara 15 timmar för min 4-åring. Hur påverkar detta mig?
Från och med höstterminen det år ett barn fyller 3 år så har man alltid rätt till avgiftsfri
förskola på skolans terminstid, så kallad allmän förskola. Detta kommer inte att ändras. I
Alingsås kommun har man även rätt att välja allmän förskola med lov. Då har man rätt att
även lämna under skolans lov och betalar för tiden som lovet varar. De som valt att ha
allmän förskola med lov kommer att påverkas av taxeändringen, men endast under
lovtiden.
Från och med höstterminen det år ditt barn fyller 3 så får man ett avdrag på 30,5% om
man har mer än 15 timmar/vecka. En förskoleplats för ett äldre barn kostar med andra ord
max 947 kronor2.
Läs mer om vad som gäller vid allmän förskola på vår hemsida:
https://www.alingsas.se/utbildning-barnomsorg/forskoleverksamhet/forskola/allman-forskolatre-till-femaringar

2

Baserat på 2018 års nivå på maxtaxan, 46.080 kronor

2
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Möjliga frågor från pedagoger, skolledare, media, etc.
Finns det inte risk att många barn går upp i tid när priset är samma oavsett
antal timmar?
Rätten till barnomsorg är tydligt reglerad i lagar och regler. Om en förälder arbetar
eller studerar så har man rätt till den tid som behövs för den
sysselsättningsgrad/studietakt man har, plus tid till och från förskolan, men inte mer. Enda
anledningen till att föräldrar skulle ha rätt att gå upp i tid i någon större omfattning är om
de skulle börja arbeta/studera mer, eller om en utredning visar att barnet behöver mer tid
på förskolan.
Vissa som i dagsläget ligger på gränsen mellan två taxenivåer kanske går upp lite i tid för
att inte behöva stressa, men detta borde vara marginellt.
1-2-åringar har även rätt till 15 timmar/vecka vid föräldrars arbetslöshet, eller
föräldraledighet för syskon. Från höstterminen det år barnet fyller 3 år har man alltid rätt
till allmän förskola 15 timmar/vecka, oavsett omständigheter.
Kommer taxeändringen påverka resurstilldelningen till verksamheterna?
Frågan om taxenivån och resurstilldelningen är två separata frågor. Det kan hända att
även modellen för resurstilldelning ses över, men det finns inget bestämt.

3
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Rapport om nuläge inom
barnomsorg 2018
6
2018.190 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-11-19
Jonas Nordlander

Barn- och ungdomsnämnden

2018.190 BUN

Nulägesrapport för 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.

Förvaltningens yttrande
I dagsläget visar rapporten att det finns full behovstäckning av förskoleplatser och att
4 månaders garantitid upprätthålls. Söktrycket varierar mellan olika förskolor och områden,
vilket innebär att vissa vårdnadshavare kan erbjudas plats på annan förskola än vad de har
önskat. I tätorten är det i dagsläget främst i Stadsskogenområdet som det finns lediga platser
i befintlig organisation. Några förskolechefer i andra områden har signalerat att de troligtvis
kommer kunna ta in ytterligare några barn i perioden april-juni.
Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär ingen kostnad för förvaltningen
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Cecilia Knutsson
Förvaltningschef

Jonas Nordlander
Barnomsorgssamordnare
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Dnr 2018.190 BUN
18-11-12

Nulägesrapport november 2018
Antal inskrivna barn i kommunal verksamhet 2018-11-12
15-17
13-14
09-12
(1-3 år)
(4-5 år)
( 6-9 år)
Förskola
878
748
Fritidshem
1585
Pedagogisk omsorg
12
12
4
Summa
890
760
1589

06-08
(10-12 år)
326
1
327

Summa
1626
1911
29
3566

Antal preliminärt inskrivna barn i kommunala verksamheter t.o.m. 2018-03-31
15-18
13-14
09-12
06-08
(1-3 år)
(4-5 år)
( 6-9 år) (10-12 år) Summa
Förskola
133
8
141
Fritidshem
6
2
8
Pedagogisk omsorg
Summa
133
8
6
2
149
Antal inskrivna barn i enskild regi 2018-11-12
15-17
13-14
(1-3 år)
(4-5 år)
Förskola
191
192
Fritidshem
Summa
191
192

09-12
( 6-9 år)

06-08
(10-12 år)

253
253

81
81

Summa
383
334
717

Antal inskrivna barn i annan kommun, boende i Alingsås, november 2018
15-17
13-14
09-12
06-08
(1-3 år)
(4-5 år)
(6-9 år) (10-12 år) Summa
Förskola
16
16
32
Fritidshem
12
3
15
Pedagogisk omsorg
Summa
16
16
47
Antal barn som ska
erbjudas plats tom
2019-04-30

Centralorten
Långared
Bjärke
V- B
Hemsjö/Ingared/Ödenäs
Summa
Totalt

15-18
(1-3 år)
11
2
3
2
2
20

12-14
(4-6 år)
2

1
3
23

Ungefärligt antal lediga förskoleplatser¹

Centralorten
Långared
Bjärke
V-B
Hemsjö/Ingared/Ödenäs

14
10
5

¹ Med befintlig personalgrupp.
Stadsskogen, Ekskogen, Västra bodarna
Ingared och Bjärke förskolor kan utöka

5

i befintliga lokaler.
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Personaltäthet för
kommunala och fristående
förskolor och fritidshem
2018
7
2018.081 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-11-26
Amanda Edvardsson

Barn- och ungdomsnämnden

2018.081 BUN

Personaltäthet för kommunala och fristående förskolor och
fritidshem 2018
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsförvaltningen mäter personaltäthet i kommunal och fristående förskoleoch fritidshemsverksamhet fyra gånger per år. Mättillfällena är februari, april, september och
november.

Beredning
Rapporten som delges nämnden innehåller olika mått för personaltätheten i förskola och
fritids på kommunnivå, för både kommunal- och fristående verksamhet. Personaltätheten
bygger på grundbemanning. Grundbemanning speglas av årsarbetare i barngruppen.
Rapporten följer förväntad trend.

Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inte några kostnader.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Cecilia Knutsson
Förvaltningssekreterare

Amanda Edvardsson
Vik. planeringsstrateg
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Personaltäthetsmätning Alingsås kommun
Förskola
Kommunal verksamhet

Antal årsarbetare
320,0

Antal årsarbetare grundbemanning
Februari
April
September November
2015
305,5
310,3
291,6
292,6
2016
304,7
306,6
308,0
306,1
2017
317,3
315,5
301,1
298,7
2018
306,6
307,3
286,2
292,0

310,0
300,0
290,0
280,0
270,0
Februari

April
2015

2016

September
2017

November

2018

Antal barn i verksamheten
1900
Antal barn inskrivna i verksamheten
Februari
April
September November
2015
1805
1853
1662
1705
2016
1807
1844
1647
1694
2017
1797
1840
1673
1690
2018
1779
1838
1577
1630

1800
1700
1600
1500
1400
Februari

April
2015

2016

September
2017

November

2018

Barn per årsarbetare
Barn per årsarbetare
Februari
April
September November
2015
5,9
6,0
5,7
5,8
2016
5,9
6,0
5,3
5,5
2017
5,7
5,9
5,6
5,6
2018
5,8
6,0
5,6
5,6

6,2
6,0
5,8
5,6
5,4
5,2
5,0
4,8
Februari

April
2015

Volymtimmar per årsarbetare
Februari
April
September November
2015
194
197
180
189
2016
195
198
175
184
2017
187
194
178
183
2018
190
194
181
185

2016

September
2017

November

2018

Volymtimmar per årsarbetare
200
195
190
185
180
175
170
165
160
Februari

April
2015

2016

September
2017

November

2018

Volymtimmar per årsabetare är det totala antalet schemalagda barntimmar på förskolan, dividerat med grundbemanningen.
Måttet visar hur många schemalagda barntimmar varje pedagog har i snitt per vecka
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Personaltäthetsmätning Alingsås kommun
Förskola
Kommunal verksamhet

Volymtimmar per barn
33,5

Volymtimmar per barn
Februari
April
September November
2015
32,9
33,0
31,5
32,4
2016
32,9
33,0
32,7
33,1
2017
33,0
33,0
32,0
32,3
2018
32,6
32,5
32,7
32,9

33,0
32,5
32,0
31,5

31,0
Volymtimmar per barn är den totala schemalagda barntiden
30,5
på förskolan dividerat med antalet barn.
Februari
Måttet visar den genomsnittliga schematiden per vecka
och barn

Andel barn 1-3 år (%)
Februari
April
September November
2015
31%
33%
50%
51%
2016
33%
34%
52%
52%
2017
36%
38%
55%
55%
2018
35%
36%
52%
53%

April
2015

2016

September
2017

November

2018

Andel barn 1‐3 år (%)
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Februari

April
2015

Andel barn med schematid 0-15 h
Februari
April
September November
2015
17%
17%
18%
17%
2016
16%
15%
18%
18%
2017
18%
17%
19%
19%
2018
18%
18%
19%
19%

2016

September
2017

November

2018

Andel barn med schematid 0‐15h
20%
15%
10%
5%
0%
Februari

April
2015
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2016

September
2017

2018

November

Personaltäthetsmätning Alingsås kommun
Förskola
Fristående verksamhet

Antal årsarbetare
100

Antal årsarbetare grundbemanning
Februari
April
September November
2015
56,7
58,8
58,5
57,2
2016
59,9
59,9
62,6
63,3
2017
65,1
66,5
66
66,4
2018
74,8
78,2
86,7
86,5

80
60
40
20
0
Februari

April
2015

2016

September
2017

November

2018

Antal barn i verksamheten
500
Antal barn inskrivna i verksamheten
Februari
April
September November
2015
344
349
340
352
2016
371
376
364
370
2017
383
392
388
413
2018
426
443
469
470

400
300
200
100
0
Februari

April
2015

Barn per årsarbetare
Februari
2015
5,7
2016
5,7
2017
5,6
2018
5,9

2016

September
2017

November

2018

Barn per årsarbetare
April
September November
5,8
5,4
5,6
5,7
5,5
5,6
5,7
5,4
5,7
5,8
5,5
5,5

6,0
5,9
5,8
5,7
5,6
5,5
5,4
5,3
5,2
5,1
Februari

April
2015

Volymtimmar per årsarbetare
Februari
April
September November
2015
187
192
178
179
2016
182
186
176
181
2017
181
187
170
180
2018
194
187
178
176

2016

September
2017

November

2018

Volymtimmar per årsarbetare
200
195
190
185
180
175
170
165
160
155
Februari

April
2015

2016

September
2017

November

2018

Volymtimmar per årsabetare är det totala antalet schemalagda barntimmar på förskolan, dividerat med grundbemanningen.
Måttet visar hur många schemalagda barntimmar varje pedagog har i snitt per vecka
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Personaltäthetsmätning Alingsås kommun
Förskola
Fristående verksamhet

Volymtimmar per barn
33,5

Volymtimmar per barn
Februari
2015
32,6
2016
31,9
2017
32,8
2018
33,3

April
September November
32,9
32,7
32,2
32,8
31,9
32,4
33,2
31,9
32,1
32,5
32,4
32,2

Volymtimmar per barn är den totala schemalagda barntiden
på förskolan dividerat med antalet barn.

33,0
32,5
32,0
31,5
31,0
Februari

Måttet visar den genomsnittliga schematiden per vecka
och barn

Andel barn 1-3 år (%)
Februari
2015
35%
2016
33%
2017
36%
2018
35%

April
2015

2016

September
2017

November

2018

Andel barn 1‐3 år (%)
April
September November
35%
49%
53%
34%
56%
57%
37%
55%
55%
35%
50%
51%

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Februari

April
2015

Andel barn med schematid 0-15 h
Februari
April
September November
2015
16%
16%
20%
18%
2016
19%
18%
23%
21%
2017
19%
16%
22%
19%
2018
18%
20%
19%
16%

2016

September
2017

November

2018

Andel barn med schematid 0‐15h
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Februari

April
2015
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2016

September
2017

2018

November

Personaltäthetsmätning Alingsås kommun
Fritidshem
Kommunal verksamhet

Antal årsarbetare
100

Antal årsarbetare
Februari
2015
66,1
2016
69,6
2017
85,3
2018
74,2

80
April
September November
66,2
72,2
67,8
71,4
79,7
84,8
83,3
77,8
75
76,3
76,4
77,4

60
40
20
0
Februari

April
2015

2016

September
2017

November

2018

Antal barn i verksamheten
Antal barn inskrivna i verksamheten
Februari
April
September November
2015
1757
1720
1935
1852
2016
1798
1801
2029
1979
2017
1900
1829
2002
1939
2018
1848
1780
1561
1499

2500
2000
1500
1000
500
0
Februari

April
2015

Barn per årsarbetare
Februari
April
September November
2015
26,6
26,0
26,8
27,3
2016
25,8
25,2
25,4
23,3
2017
22,9
25,7
28,1
26,6
2018
25,4
23,9
21,5
20,9

2016

September
2017

November

2018

Barn per årsarbetare
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Februari

April
2015

Volymtimmar per årsarbetare
Februari
April
September November
2015
553
541
569
569
2016
529
506
509
480
2017
473
528
609
561
2018
520
483
433
415

2016

September
2017

November

2018

Volymtimmar per årsarbetare
700
600
500
400
300
200
100
0
Februari

April
2015
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2016

September
2017

2018

November

Personaltäthetsmätning Alingsås kommun
Fritidshem
Kommunal verksamhet

Volymtimmar per barn
22,0

Volymtimmar per barn
Februari
April
September November
2015
20,8
20,8
21,2
20,8
2016
20,5
20,0
20,0
20,6
2017
20,7
20,7
21,5
21,2
2018
20,6
20,2
20,0
19,7

21,5
21,0
20,5
20,0
19,5
19,0
18,5
Februari

April
2015

2016

September
2017

November

2018

Andel barn 10‐12 år (%)
Andel barn 10-12 år (%)
Februari
April
September November
2015
15%
14%
20%
17%
2016
16%
13%
13%
17%
2017
15%
13%
19%
17%
2018
15%
12%
8%
7%

25%
20%
15%
10%
5%
0%
Februari

April
2015
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2016

September
2017

2018

November

Personaltäthetsmätning Alingsås kommun
Fritidshem
Fristående verksamhet

Antal årsarbetare
20,0

Antal årsarbetare
Februari
2015
10,3
2016
8,3
2017
9,0
2018
10,9

April
September November
10,5
10,6
8,3
8,2
8,3
8,1
8,9
8,9
8,9
12,4
15,7
15,9

15,0
10,0
5,0
0,0
Februari

April
2015

2016

September
2017

November

2018

Antal barn i verksamheten
Antal barn inskrivna i verksamheten
Februari
April
September November
2015
254
253
272
255
2016
248
245
280
271
2017
281
275
316
297
2018
306
297
340
328

400
350
300
250
200
150
100
50
0
Februari

April
2015

Barn per årsarbetare
Februari
2015
24,4
2016
30,0
2017
28,7
2018
30,0

April
September November
24,2
25,2
30,8
30,0
33,9
33,3
29,8
33,7
31,2
26,4
25,4
25,3

2017

November

2018

Barn per årsarbetare
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Februari

April
2015

Volymtimmar per årsarbetare
Februari
April
September November
2015
398
425
431
462
2016
421
410
549
493
2017
502
497
561
503
2018
497
387
390
404

2016

September

2016

September
2017

November

2018

Volymtimmar per årsarbetare
600
500
400
300
200
100
0
Februari

April
2015
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2016

September
2017

2018

November

Personaltäthetsmätning Alingsås kommun
Fritidshem
Fristående verksamhet

Volymtimmar per barn
20,0

Volymtimmar per barn
Februari
2015
15,7
2016
14,0
2017
18,5
2018
16,3

April
September November
17,2
17,1
15,0
13,7
16,2
14,8
18,1
17,0
16,3
14,0
14,0
15,2

15,0
10,0
5,0
0,0
Februari

April
2015

2016

September
2017

November

2018

Andel barn 10‐12 år (%)
Andel barn 10-12 år (%)
Februari
April
September November
2015
16%
21%
17%
10%
2016
13%
11%
20%
15%
2017
19%
13%
23%
20%
2018
19%
17%
29%
25%

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Februari

April
2015
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2016

September
2017

2018

November

Kötillsyn av de fristående
verksamheterna 2018
8
2018.539 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-11-19
Jonas Nordlander

Barn- och ungdomsnämnden

2018.539 BUN

Tillsyn av de fristående förskolornas köhantering
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden har i uppdrag att utöva årlig tillsyn av de fristående
förskolornas köhantering enligt beslut i barn- och ungdomsnämnden, dnr 2013.330 BUN. För
att kunna genomföra detta uppdrag har förvaltningen inhämtat kölistor från de fristående
förskolorna en gång per år för att jämföra med föregående års lista.

Beredning
Vid inhämtning av kölistor 2017 och 2018 har Apelsinen, Rådmannen, Vittra, Annagården,
Kristallen, Solkatten och Giraffen lämnat sina listor. Efter dialog om oklarheter konstateras att
det inte finns något att anmärka på dessa verksamheters köhantering. Ströms slott hade
ingen kö, vare sig 2017 eller 2018.
Förskolorna Asken, Kotten, Barnens hus, Asplyckan och Prästkragen har inte lämnat in sina
kölistor, varken 2017 eller 2018, trots anmärkning och föreläggande. Barn- och
ungdomsnämnden har ansökt hos förvaltningsrätten om föreläggande vid vite för dessa
förskolor (dnr 2017.253 BUN). Detta ärende ligger inför beslut hos förvaltningsrätten, det är i
dagsläget oklart när beslut fattas i ärendet.
På grund av att dessa förskolor inte lämnat in sina kölistor går det inte att göra en rättvis
tillsyn eller övergripande analys på köhanteringen. Förvaltningens avvaktar beslut i
förvaltningsrätten för att sedan göra en bedömning hur nämndsuppdraget fortsättningsvis
ska hanteras.
Ekonomisk bedömning
Ärendet innebär ingen kostnad för förvaltningen
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden lägger information om genomförd tillsyn 2018 till handlingarna.
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Cecilia Knutsson
Förvaltningschef

Jonas Nordlander
Barnomsorgssamordnare
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Nya regler för ägar- och
ledningsprövning för
fristående verksamheter
9
2018.553 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-12-07
Jonas Nordlander

Barn- och ungdomsnämnden

2018.553 BUN

Nya regler för ägar- och ledningsprövning av fristående
verksamheter
Ärendebeskrivning
Riksdagen beslutade den 7 juni 2018 att införa nya krav i Skolagen, för tillstånd för att få
bedriva enskild verksamhet inom bland annat skolverksamhet. Lagändringarna börjar gälla
den 1 januari 2019. Det innebär krav på att fristående verksamheters ägar- och
ledningskretsen ska vara insatta i de lagar och regler som berör den verksamhet de bedriver
(SFS 2018:1158). Detta innebär att Alingsås kommun som tillsynsmyndighet för kommunens
fristående förskolor och pedagogisk omsorg, behöver revidera dokument och rutiner.

Beredning.
I korthet innebär den reviderade lagen att ägar- och ledningskretsen:




Genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller
verksamheten.
Har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten.
I samtliga fall är personer som bedöms lämpliga.

(Skollagen 2 kap, 5§)
Ägar- och ledningskretsen kan till exempel vara VD, bolagsmän, eller styrelsen för ett
föräldrakooperativ.
Kommunen har ansvar för att ovanstående kontrolleras vid godkännande av nyetablerad
verksamhet, och det ska också ingå i den regelbundna tillsynen (Skollagen 26 kap 4§). Vid
någon förändring i ägar- eller ledningskretsen hos en fristående förskola ska detta anmälas
till kommunen senast 1 månad efter förändringen. (Skollagen 2 kap 5b§). Kommunen är då
skyldig att tillse att den nya ledningskretsen besitter kompetens och lämplighet enligt ovan.
I och med den nya lagen har kommunen rätt att ta ut en avgift vid godkännande av ny
verksamhet och vid utökning av befintlig verksamhet. Avgiften ska enligt kommunallagen
basera sig på självkostnadsprincipen, dvs utgå ifrån den arbetstid och de resurser som
ärendeberedningen kräver.
Skolinspektionen har ansvar för tillsyn och godkännande av fristående grundskolor och de
har satt avgifter till 35 000 kronor för ansökan om nyetablering av fristående skola och 25
000 kronor för ansökan om utökning av befintligt godkännande.
Förvaltningens bedömning är att handläggning av en fristående förskola inte kräver lika
mycket tid som vid Skolinspektionens handläggning av en fristående skola. Rimliga
avgiftsnivåer för Alingsås kommun skulle kunna vara 24 000 för nyetablering och 12 000 för
ansökan om utökat tillstånd. Beslut om en taxa och belopp ska beslutas av
kommunfullmäktige.
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Ett första steg i anpassning till den nya lagen är att korrigera Alingsås kommuns mall för
ansökan om godkännande av ny verksamhet. Se bilaga. Gulmarkerad text är nya tillägg.
Under rubrikerna Ledarskap, samt under rubriken Ekonomi, förtydligas det nya lagkravet. I
förslaget till revidering finns också ett förtydligande under rubriken Kvalitet om att
verksamheten ska redogöra hur man kommer hantera personuppgifter i enlighet med
dataskyddslagen och GDPR, samt ett förtydligande att fristående verksamheter förväntas ha
samma öppettider som kommunen. Det sistnämnda finns redan med idag i
tillsynsdokumenten, men förtydligas härmed i ansökningsmallen.
På sidan 1 står det att ansökan kan komma att vara förenad med en administrativ kostnad.
Förvaltningens förslag är att denna text godkänns med möjlighet att göra redaktionell
förändring utefter att kommunfullmäktige fattat beslut om avgiftsnivåer.
Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär en förändring till gällande lagstiftning 1 januari 2019. Det kommer innebära
en större administrativ hantering av godkännande och tillsyn av fristående verksamheter,
som kommer att kompenseras av föreslagna avgifter.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner den reviderade mallen för ansökan om
godkännande av ny verksamhet, med möjlighet till redaktionell förändring av inledningen på
sidan 1, efter beslut om avgifter i kommunfullmäktige.
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om följande
avgiftsnivåer för Alingsås kommun:
Nyetablering av ny verksamhet: 24 000 kronor.
Ansökan om utökande av befintlig verksamhet: 12 000 kronor.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Cecilia Knutsson
Förvaltningschef

Jonas Nordlander
Barnomsorgssamordnare
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Ansökan om godkännande av fristående verksamhet
Handläggning av ansökan kan komma att vara förenad med en administrativ
kostnad för den sökande huvudmannen. Kontakta Barn- och ungdomsförvaltningen
för mer information.
(Efter ett beslut i kommunfullmäktige justeras denna text utefter beslutet)
Kontaktuppgifter sökande
Namn på ansvarig :
Verksamhetschef/förskolechef:
Telefonnummer:
Mail:
Adress:
Ev. organisationsnummer:

Verksamhetsform
Ansökan gäller:
Fristående förskola. Eventuellt namn:
Fristående fritidshem (ej integrerat med fristående grundskola/grundsärskola)
Eventuellt namn:
Pedagogisk omsorg

Lokalförhållanden
Positivt beslut eller förhandsbesked angående bygglov bifogas.
Positivt beslut angående bygganmälan bifogas.
Ombyggnationer/anpassningar behöver inte göras gällande lokalerna.
Livsmedelshantering
Verksamheten kommer att bedriva livsmedelhantering1
Verksamheten kommer inte att ha någon livsmedelhantering.
1

Skicka in kopia på registrering av livsmedelsanläggning hos miljöskyddskontoret
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Organisation
F-skattesedel bifogas för företaget. Se organisationsnummer ovan.
Föreningsbevis med stadgar bifogas.
Verksamhetsformen kräver inte att företag eller förening bildas
(gäller pedagogisk omsorg).

Personal
Utdrag ur belastningsregistret för samtlig personal skickas in innan
verksamhetsstart.
Examensbevis och dokumenterad erfarenhet för förskolechef bifogas innan
verksamhetsstart.

Ekonomi
Budget bifogas (obligatoriskt).

Försäkring
Försäkringar är tecknade.

Krishantering
Kris- och säkerhetsplan för verksamheten bifogas
Utrymningsplan bifogas
Inrymningsplan bifogas
Plan för hot och våld bifogas
.
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Bilagor med följande rubriker och innehåll ska bifogas ansökan
Verksamhetsidé
Beskriv hur verksamheten är tänkt att bedrivas och om det ska finnas en särskild
inriktning.

Kvalitet
Beskriv hur verksamheten ska tillämpa de nationella styrdokumenten. Beskriv hur barn
med särskilda stödbehov ska tillgodoses. Redogör för hur IT-säkerhet och IT-sekretess
ska hanteras i enlighet med dataskyddslagen och GDPR. Beskriv också hur många barn
som ska finnas. Ni förväntas ha samma öppettider som kommunal barnomsorg
(6.00-18.30)
Lokaler och utemiljö
Beskriv lokalernas beskaffenhet och eventuella nödvändiga åtgärder. Ombyggnationer
eller ändrad användning skall styrkas med bifogat förhandsbesked från plan- och
byggkontoret/miljöskyddskontoret. Bifoga också ritning över lokalerna/situationsplan.
Beskriv också hur lokalerna lever upp till styrdokumentens krav angående säkerhet,
trygghet och hälsa. Beskriv utemiljö och hur lekredskap skall kontrolleras.
Abetsmiljö
Beskriv hur arbetsmiljöarbetet skall utformas.
Livsmedelshantering
Beskriv hur livsmedelshanteringen och hygienrutiner gällande mat är tänkta att fungera.
Bifoga dokumentation/registrering från kontakter med miljöskyddskontoret.
Brandsäkerhet
Beskriv hur krav på brandsäkerhet uppfylls. Bifoga dokumentation från kontakter med
Räddningstjänsten.
Ledarskap
Beskriv hur verksamheten ska ledas. Redogör för vilka som kommer vara juridiska
personer i huvudmannaskapet (t.ex. VD, styrelseledamöter eller bolagsmän), och beskriv
hur det säkerställs att dessa, genom erfarenhet eller på annat sätt, har förvärvat insikter i
de föreskrifter som gäller för verksamheten. Beskriv rutiner för att anmäla förändringar i
de personer som ingår i huvudmannaskapet, och hur ovanstående insikter säkerställs vid
förändringarna. Beskriv fördelningen mellan huvudmanens och förskolechefens ansvar.
Ekonomi
Beskriv hur ekonomin är tänkt att fungera – antal barn, föräldraavgifter, extra kostnader
för barn med stödbehov, personalkostnader m m. Bifoga en preliminär budgetkalkyl.
Beskriv hur ni kommer säkerställa att juridiska personer i huvudmannaskapet (se
rubriken: Ledarskap) har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
verksamheten.
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Personal
Beskriv hur personalsammansättningen är tänkt att se ut, avseende
kompetens/utbildning.
Tillgänglighet
Beskriv på vilka grunder urvalet av barn till verksamheten ska ske.
Beskriv hur ni planerar personalförsörjning när ordinarie personal är frånvarande, till
exempel under sjukdom och under semestertider2
Krisplan
Beskriv hur verksamheten kommer att arbeta med krishantering.
Eventuella ytterligare uppgifter (Ej obligatoriskt)

2

Som huvudman är man skyldig att kunna erbjuda barnomsorg året runt, även under
sommarveckorna. Detta kan exempelvis lösas med samarbetsavtal mellan förskolor.
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Skolchef enligt skollagen
10
2018.567 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-11-20
Cecilia Knutsson
0322-61 64 22
2018.567 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Skolchef enligt skollagen
Ärendebeskrivning
Riksdagen har beslutat alla skolhuvudmän ska utse en eller flera skolchefer enligt 2 kapitlet
8a § i skollagen (2120:800) som ska biträda huvudmannen att tillse att de föreskrifter som
gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skoväsendet.

Barn- och ungdomsnämnden ska utse skolchef från och med 1 januari 2019.

Beredning
Riksdagen har beslutat att alla skolhuvudmän ska ha en skolchef från och med 1 januari
2019. Av propositionen till förslaget framgår att Skolkommissionen i sin utredning framhållit
ett behov av att tydliggöra ansvarsfördelningen inom skolhuvudmännens organisation.
Regeringen anser att det behövs ett stärkt focus på de statliga kraven för skolväsendet.
Enligt förarbetena till den nya regleringen ska skolchefens uppdrag vara inriktat på
efterlevnad av nationella krav och mål och därigenom öka medvetenheten i huvudmannens
organisation om vad de statliga kraven innebär. Huvudmannen har fortfarande det yttersta
ansvaret för att skolförfattningarna följs. Enligt förarbetena har många kommuner redan idag
någon form av skolschefsfunktion tex förvaltningschef.
Motsvarande funktion som skolchef finns redan i dag i kommunens organisation under titeln
förvaltningschef barn- och ungdomsförvaltningen och barn- och ungdomsnämnden bör därför
besluta att förvaltningschef för barn- och ungdomsförvaltningen ska utses till skolchef enligt
skollagen.
Det innebär dock ingen förändrad titulatur för berörd tjänsteperson.
Ekonomisk bedömning
Försalget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden utser förvaltningschef för barn-och ungdomsförvaltningen till
skolchef enligt 2 kapitlet 8a § skollagen.
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Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.
FörvaltningschefCecilia Knutsson
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Återrapportering- Nuläge
och målsättning rörande
barngruppernas storlek i
förskolan
11
2016.157 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-11-29
Helena Balte

Barn- och ungdomsnämnden

2016.157 BUN

Återrapportering nuläge och målssättning barngruppernas
storlek
Ärendebeskrivning
Barn – och ungdomsnämnden beslutade 2016-06-07 § 40 att ge förvaltningen i uppdrag att
ta fram förslag till en fastställd målsättning för barngruppernas storlek utifrån Skolverkets
allmänna råd för förskola. Barn- och ungdomsnämnden beslutade 2017-10-24 att ge
förvaltningen i fortsatt uppdrag att arbeta vidare med att hitta nya former för att organisera
förskoleverksamheten med utgångspunkt i Skolverkets Allmänna Råd för Förskola.
Detta ärende återrapporteras nu i december 2018.

Beredning
Förvaltningen har arbetat vidare med att utveckla förskolans organisation med de
förutsättningar som finns i beslutad Flerårsstrategi 2018-2020, dvs med volymökning och
bibehållen personaltäthet. Det är fortsatt volymökning, samtidigt som de fristående
förskolorna har utökat antal barn i verksamheten och det har medfört ett lägre behov av
barnomsorgsplatser i kommunal regi. Planering förskola har under året införts i alla förskolor,
något som ska ge bättre planeringsförutsättningar att arbeta med förskolans inre
organisation och att personalens schema kan utgå ifrån barnens faktiska vistelsetid istället.
För att nå barngrupper av mindre storlek behöver barnen delas in i fler olika grupper på
respektive förskola. Skolverkets riktmärke ska vara vägledande liksom hänsyn till barnens
ålder, utveckling och behov. Antalet grupper kommer att variera mellan olika förskolor men
med ett riktvärde att två avdelningar ersätts av tre grupper. Två traditionella avdelningar
ersätts då av tre-enheter om 36-45 barn där ett arbetslag om 6-7 pedagoger har ett
gemensamt ansvar samt ett uppdrag att dela upp hur de följer barnen i mindre grupper under
huvudelen av dagen. Arbetet med att förändra förskolornas inre organisation har påbörjats
och i nuläget är det 2 förskolor som organiserar mindre grupper under huvudelen av dagen.
Flera förskolor delar barnen i mindre grupper under delar av dagen, men ännu inte i den
utsträckning som är målsättningen. Endast en förskola är organiserad fullt ut som en treenhet med storarbetslag. Förskolornas ekonomiska förutsättningar, lokaler och den
kompetensbrist som finns i dagsläget gör att arbetet behöver fortsätta samt att olika
satsningar behöver göras.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade i november om Ramprogram för förskola, som ger
förutsättningar för att organisera och arbeta på annat sätt. Den nya förskolan i Nolhaga
kommer att planeras och byggas utifrån Ramprogrammet. Ramprogram för förskola ger en
bra förutsättning för ett långsiktigt arbete med att skapa nya grupperingar och arbetssätt i
förskolan. Ramprogrammet ska fungera som en stöd vid om, till och nybyggnation av
förskolor. Den första nya förskolan behöver byggas för att få möjliget att genomföra det nya
arbetssättet fullt ut. En inventering av befintliga förskolor behöver göras utifrån Ramprogram.
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Långsiktig målsättning
För att nå denna utveckling på samtliga förskolor krävs ett långsiktigt arbete med fokus på
såväl verksamhetsfrågor som personalfrågor. Verksamheten behöver utvecklas utifrån
respektive förskolas förutsättningar. De förskolor som har fyra avdelningar eller fler har bäst
förutsättningar att förändra inre organisation och samverka för en god verksamhet hela
dagen. För att kunna komma vidare med detta arbete på längre sikt behöver små förskolor
fasas ut och ersättas av större förskolor.
Förvaltningen bedriver pedagogiskt utvecklingsarbete i syfte att stärka samtliga pedagoger
som en förberedande insats för att möjliggöra arbetet med mindre barngrupper. Att arbete
med mindre barngrupper innebär att varje förskollärare och barnskötare i förskolan behöver
ha kompetens och vara trygga i att arbete mer självständigt med respektive barngrupp. När
varje pedagog har huvudansvar för ett mindre antal barn skapas dessutom en möjlighet att
utgå mer från varje barns intresse, nyfikenhet och behov. Det innebär därmed möjlighet till
en än mer utforskade verksamethet där barnen ges ett större inflytande, vilket är en viktig del
i förskolans kvalitetsarbete.
Ett arbete med förskolans yrkeskategoriers olika roller och uppdrag har också inletts som en
del i att implementera den reviderade läroplanen, samt som en förberedelse för en
organisering och personalplanering utifrån arbetet med minskade barngrupper. Utifrån detta
behöver ett förändringsarbete göras på respektive förskola så att förskolechefer och
pedagoger tillsammans når förståelse för de strukturella och pedagogiska förändringar som
behöver göras.
För att kunna gå vidare i förändringsarbetet behöver förskoleenheternas underskott vara
reglerade så att förskoleenheterna därmed har en ekonomi i balans. En övergång till att
skapa nya strukturer försvåras då enheterna arbetar för att komma i kapp med underskott.
Ekonomisk bedömning
Ärendet är en återrapportering av uppdrag som utförs inom ekonomiska ram.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med att skapa
mindre barngrupper utifrån ovan målsättning för barngruppernas storlek och förutsättningar.
Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Cecilia Knutsson
Förvaltningschef

Helena Balte
Verksamhetschef förskola
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-11-29
Magdalena Tavakol Karlsson
6346
2018.566 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Uppföljning av synpunkter/klagomål inkomna till
huvudman
Ärendebeskrivning
Under hösten 2017 publicerade Skolinspektionen en granskningsrapport gällande lokal
klagomålshantering. I granskningen ingick 31 slumpmässigt utvalda huvudmän. Alingsås
kommun ingick inte, men förvaltningen gjorde en översyn av klagomålshantering. I januari
2018 beslutade barn- och ungdomsnämnden om nytt ärende i det systematiska
kvalitetsarbetet att årligen följa upp inkomna synpunkter/klagomål till
huvudmannen under 2018.

Beredning
Elever och vårdnadshavare ska ges möjligheten att inkomma med klagomål till såväl
skolpersonal, rektor som huvudman. 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. Om huvudmannen har en välfungerande klagomålshantering kan det bidra till att
problem kan lösas snabbt och så nära eleven/berörd person som möjligt. Vidare kan
verksamheten/förvaltningen minimera ett förlängt missnöje och undvika missförstånd.
Förvaltningen har sett över hur tillgänglig och tydlig informationen är gällande
klagomålshantering i barn- och ungdomsförvaltningen. Information finns att tillgå på
hemsidan, portalen Arena för lärande samt på 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. Det är viktigt att huvudmannen följer upp och analyserar ovanstående då
det hänger samman med utveckling och kvalitet. Det är första gången förvaltningen gör en
uppföljning på inkomna synpunkter/klagomål till huvudmannen. Förvaltningen har valt att
dela in inkomna synpunkter/klagomål till huvudmannen i fem delområden; kost, organisation,
bemötande/information, inomhusmiljö och utomhusmiljö.
Fördelningen gällande antalet inkomna synpunkter/klagomål för varje område ser ut på
följande sätt:
Kost
Organisation
Information/bemötande
Inomhusmiljö
Utomhusmiljö
Totalt

11
30
3
2
1
47

Av alla inkomna synpunkter/klagomål rör 25 st skolans verksamheter och 12 st förskolans
verksamheter. Övriga 10st inkomna synpunkter/klagomål är av generell eller övergripande
karaktär.
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Inom området kost rör de vanligaste synpunkterna/klagomålen matens ursprung,
matsvinn, ekologisk mat, vegetarisk mat samt kost för allergiker. De inkomna
synpunkterna/klagomålen har främst varit av övergripande karaktär men två av dessa
rör; Hemsjö kyrkskola och Hasselgatans förskola.



Inom området organisation rör de vanligaste synpunkterna/klagomålen lokaler,
säkerhet, arbetsmiljö (i verksamheterna), klasstorlekar, kvalitet, personal/vikarier
samt portalen ”Arena för lärande”. Gällande detta område rör
synpunkterna/klagomålen ofta specifika förskolor/skolor såsom; Hemsjö förskola,
Ekskogens förskola, Stadsskogens förskola, Noltorpsskolan, Sollebrunns skola,
Ängaboskolan, Stadsskogenskolan, Stora Mellby skola, Ingaredsskolan,
Lendahlsskolan, Kullingsbergsskolan och Långareds skola.



Inom området information/bemötande rör de inkomna synpunkterna/klagomålen
bemötande och kunskapsbrist. Synpunkterna/klagomålen rör; Älvdansens förskola,
Västra bodarna skola och Nolbyskolan.



Inom området inomhusmiljö rör de inkomna synpunkterna/klagomålen städning och
elevskåp. Synpunkterna/klagomålen rör; Magra skola och Gustav Adolfsskolan.



Inom området utomhusmiljö rör de inkomna synpunkterna/klagomålen nedskräpning.
Den inkomna synpunkten/klagomålet rör Ingaredsskolan.

Sammanfattande analys
Förvaltningen kan konsterara att inkomna synpunkter/klagomål rör olika förskolor och skolor
och att det inte är någon som utmärker sig särskilt. De flesta synpunkter/klagomål rör
området ”organisation”. En förklaring till det är att organisationsområdet haft en större vidd
på vad det kan vara än de andra områdena, vilket syns ovan. En systematisk
sammanställning och analys av inkomna synpunkter/klagomålen gör att förvaltningen kan
åtgärda brister och ge ett lärande i organisationen.
Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inte några kostnader.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av uppföljningen och lägger informationen till
handlingarna.
Beslutet ska skickas till
Förskolechefer/rektorer

Cecilia Knutsson
Förvaltningschef

Magdalena Tavakol Karlsson
Förvaltningssekreterar
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-11-19
Magdalena Tavakol Karlsson
6346
2018.563 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Dokumenthanteringsplan Barn- och ungdomsnämnden
2019
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden ska besluta om reglering av bevarande och gallring som ska
tillämpas på verksamheternas allmänna handlingar. Detta görs i nämndens
dokumenthanteringsplan. I planen tas även in viss reglering av handlingar som inte är
allmänna. Barn- och ungdomsnämnden antog den senaste planen 2017-12-19 § 125, som
gällt under 2018. Ett förslag har tagits fram till en reviderad dokumenthanteringsplan som ska
gälla för 2019.
Beredning
Förvaltningens nuvarande dokumenthanteringsplan gäller för år 2018. Planen bör med
jämna mellanrum revideras så att förvaltningen följer de lagar och regler som styr
hanteringen av allmänna handlingar.
Tidigare har förvaltningen haft möjlighet att konsultera kommunarkivarien i detta ärende, där
arkivarien har varit behjälplig i form av skriftliga och muntliga utlåtanden gällande
dokumenthanteringsplanen. Under våren 2018 har ingen kommunarkivarie funnits att tillgå.
När en ny tillträdde i början av sommaren var arkivariens prioriterade arbete det kommande
valet. Därmed har förvaltningen inget yttrande att bilägga detta ärende innevarande år.
Planen innehåller dock inga större förändringar från föregående år.
Under 2018 har förvaltningen fortsatt det tidigare arbetet med att hålla planen strukturerad
och uppdaterad utifrån kommunledningens riktlinjer, SKL:s gallringsråd och arkivlagens
bestämmelser.
Frågor kring e-arkiv och dess framtidsstrategi kvarstår men kommunledningen har påbörjat
ett arbete med att inventera förvaltningarnas behov. Ambitionen är att under 2019 upphandla
ett e-arkiv för hela Alingsås kommun. I väntan på e-arkiv har förvaltningen valt att avvakta
vissa större dokumentutskrifter (som ska överföras till kommunarkivet) som på sikt istället
kan överföras digitalt. Under 2019 kommer delar av de nationella proven utföras digitalt.
Dessa kommer att förvaras i ett av förvaltningens slutna närarkiv (Alfresco) istället för att
skrivas ut och förvaras i skolornas arkiv.
Gallringsmodulen i Procapita (som infördes våren 2017) har fungerat väl och gallringen har
följts av den flödeshantering och gallringsbestämmelser som upprättades i samband med
införandet.
Ett förslag till Dokumenthanteringsplan för 2019 med bilagor är framtaget och ska fastställas
av barn- och ungdomsnämnden, se bilagor.
Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inte några kostnader.
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Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta dokumenthanteringsplan för 2019.

Beslutet ska skickas till
Kommunarkivet
Förskolechefer/rektorer
Administratörer

Cecilia Knutsson
Förvaltningschef

Magdalena Tavakol Karlsson
Förvaltningssekreterare
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Dokumenthanteringsplan
2019
Barn- och ungdomsförvaltningen
Alingsås kommun
Dnr:
Senast antagen av Barn-och ungdomsnämnden 2018-12-18 § X
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1. Inledning
Barn- och ungdomsförvaltningens dokumenthanteringsplan syftar till att reglera den gallring, rensning och
överföring till kommunarkiv av allmänna handlingar som finns inom verksamhetsområdet. Planen revideras
kontinuerligt till följd av förändringar verksamheten eller av ny reglering inom det juridiska området som styr
arkivbildningen. Även några handlingar som i juridisk bemärkelse inte är att betrakta som allmänna handlingar har
tagits med i syfte att underlätta hanteringen av dessa dokument.
Arkivbildning och gallring inom barn- och ungdomsförvaltningen styrs bland annat av arkivlagen (1990:782, ändrad
senast 2004:787) och Alingsås kommuns arkivreglemente. Enligt reglementet är kommunstyrelsen arkivmyndighet
för Alingsås kommun och ansvarar för barn- och ungdomsnämndens handlingar då dessa överförts till
kommunarkivet.
Att gallra en allmän handling innebär att förstöra den. Ett gallringsprotokoll ska då normalt sett upprättas och
översändas till kommunarkivarien.
Att rensa innebär att avlägsna/slänga.
Att bevara en allmän handling innebär att handlingen finns kvar för evigt. I regel förs bevarade handlingar över till
kommunarkivet efter fyra år. Dessa handlingar återfinns till största delen inom diariesystemet men kan också vara
andra typer av protokoll och elevdokumentation.
Observera att begreppet handling avser både pappershandlingar och digitala handlingar.
Begreppet vid inaktualitet syftar på gallring eller rensning av en handling, då denna inte längre fyller någon funktion
eller då informationen förts över till annan databärare.
Alingsås kommunledningskontor bistår i vissa fall förvaltningarna med bevarande och gallring. Det gäller främst
gallring i vissa kommungemensamma, digitala system.
Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda. En offentlig handling ska lämnas ut på begäran. En
sekretessbelagd handling ska inte lämnas ut. En menprövning för att bedöma eventuell sekretess måste därför ske
vid varje begäran om utlämnande av en allmän handling 1.

1.1 Digitala handlingar - bevara och gallra
I Alingsås kommun finns inget E-arkiv. Detta innebär att handlingar som diarieförs digitalt i diariesystemet Platina
även bevaras i papper. Gällande diarie/elevärendesystemet ProReNata ska dokument som rör barn/elevärenden
skannas in i ProReNata för att undvika att dubbelhantering. Den tekniska utvecklingen fortgår och programmen där
handlingar hanteras digitalt har ökat under åren, det innebär att den digitala arbetsytan behöver vidareutvecklas
och andra krav behöver uppfyllas. Mer information om barn- och ungdomsförvaltningens system hittar du nedan.

1.1.1 Procapita
Procapita Education stödjer barnomsorgs- och skoladministration inom Barn- och ungdomsförvaltningen i Alingsås
kommun. En gallringsmodul finns sedan 2018 i systemet som gallrar uppgifter efter förvaltningens föreskrifter.
Procapita innehåller personuppgifter till barn och elever samt vårdnadshavare/kontaktpersoner. Utöver dessa
uppgifter finns information om klass- och förskole-placeringar, schema, betyg m.m.

1

Se tryckfrihetsförordningen (1949:105), 2:a kapitlet, respektive offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), främst 21:a, 23:e och 25:e
kapitlet.
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1.1.2 ProReNata (PRN)
ProReNata är ett digitalt barn/elevhälsosystem där dokumentation upprättas och förs kring barn/elevers hälsa och
studiegång. ProReNata är ett skyddat diarium där journal och barn/elevakt bevaras. All dokumentation samlas på
ett ställe och ger därmed en samlad bild över elevhälsans arbete med ett barn/elev. För att säkerställa att rätt
personal kommer åt rätt journal är behörigheterna skräddarsydda efter varje persons behov. Olika yrkesroller har
skilda journaler för att säkerställa sekretessen och sedan finns en gemensam arbetsplattform. ProReNata
innehåller akter och journaler rörande våra barn och elever i alla kommunala verksamheter. Flera professioner är
verksamma i detta system, bl.a. personal inom skolhälsovården, specialpedagoger, rektorer och förskolechefer. I
systemet kan ovanstående professioner arbeta på olika sätt genom att anmäla, utreda, kartlägga, besluta och göra
uppföljningar på alla barn och elever från i förskolan upp till åk 9.
I ProReNata gallras överlag inga handlingar men en gallringsfunktion finns att tillgå. Gallring i ProReNata ska ske
med stor försiktighet då gallringen innebär att informationen förstörs och inte går att återskapa. Endast de
personerna med administratörsbehörighet kan gallra i ProReNata. Innan gallring sker ska
Enhetschef/Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats konsulteras. Ett gallringsprotokoll bör alltid
uppföras i samband med gallring.
Originalhandlingar i pappersform som skannas in i ProReNata kan sedan gallras. Viktigt är att man kontrollerar att
handlingen inkommit till systemet innan pappersdokumentet strimlas.

1.1.3 Platina
Platina är en webbaserad informationsplattform (diarium) som innehåller och hanterar dokumenthantering, dokumentstyrning, ärendehantering och automatiserade processer. Goda strukturella dokumentsrutiner skapar ordning
och kvalitet samt ger en hög informationsspårbarhet. I Platina lagras information och dokument elektroniskt utan
möjlighet till borttagning.

1.1.4 Unikum
Unikum är en lärportal för förskola och grundskola. I Alingsås kommun används lärportalen endast av grundskolan.
Lärportalen kan nås av vårdnadshavare, pedagog och elev via personlig inloggning. Vårdnadshavare kan följa sitt
barns utveckling genom att läsa lärloggar och ta del av den pedagogiska dokumentationen som pedagogen för in.
Även material inför utvecklingssamtal och uppföljning publiceras där. Verktygen i Unikum gör det lättare att
samarbeta kring mål, planer, dokumentation och kvalitet i skolan.

1.1.5 Pluttra
Pluttra är förskolans egna dokumentations- och informationsplattform. Vårdnadshavare och pedagoger når
plattformen genom personliga inloggningsuppgifter. Vårdnadshavarna får genom ett digitalt fönster en inblick i sitt
barns dag på förskolan i både gruppaktiviteter samt individuella upplevelser. Pedagogerna synliggör barnens
lärande, utveckling och lek genom att publicera bilder och text på respektive avdelnings plattform. I Pluttra finns
även förskolans läroplan (Lpfö 98/10) inbäddad, detta för att öka förståelsen för verksamhetens mål och syfte samt
arbetssätt och ger även utrymme för utvärdering och ett nästa steg. Informationen mellan förskola och hem är
mycket viktig och därför kan även vårdnadshavare få viktiga meddelanden och annan relevant information till sig
genom att logga in i Pluttra och sedan vidare in på sitt barns individuella sida.
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1.1.6 Förkortningsförteckning
ALP = Alingsås Lerum Partille
APT = Arbetsplatsträff
AU = Arbetsutskottet
BOU = Barn- och ungdomsförvaltningen
BUN = Barn- och ungdomsnämnden
BVC = Barnavårdscentral
FSG = Förvaltningens samverkansgrupp
FSK = Förskola
GR = Göteborgsregions kommunalförbund
IUP = Individuell utvecklingsplan
KLK = Kommunledningskontoret
LISA = Inrapporteringssystem för arbetsskador/tillbud (personal)
LSG = Lokal samverkansgrupp
MBL = Medbestämmandelagen
PRN = ProReNata
SCB = Statistiska centralbyrån
SKL = Sveriges kommun och landsting
VFU = Verksamhetsförlagd utbildning
VGR = Västragötalandsregionen
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2. Övergripande organisation
Handling

Hantering

Förvaring

Arbetsmaterial

Gallras utan
protokoll

Personal/tjänste
man

Arbetsmiljöutredningar

Bevaras

Efter fyra år

Delegationslista,
delegation från
rektor/förskolechef till
personal

Bevaras

Platina/arkivsk- Efter fyra år
åp

Se rutin ”Delegation för rektor
och förskolechef”

Bevaras

Platina/arkivskåp bou
Tjänsteman

Diarieförs.

Enkätundersökning via
webben (GR)
- sammanställning av
svar
- svar, underlag
E-post
- av ringa betydelse

Gallras vid
inaktualitet

Överförs till
kommunarkiv

Rensas under villkor att
materialet ej tillför ärendet
sakuppgift. I annat fall ska
materialet registreras.

Efter fyra år

Gallras utan
protokoll

Personal/tjänste Efter fyra år
man

- av vikt

Bevaras

Platina

Fotografier över
verksamheten

Bevaras

I verksamheten Efter fyra år

Informationsskrifter och
broschyrer, original

Bevaras

Inkommande handlingar
- av tillfällig/ringa
betydelse 2
Gallras vid
inaktualitet
- av vikt
Bevaras, se
anm
Lokal arbetsplan

Bevaras

Kallelse

Gallras efter två
år

Anmärkning

E-post som tillför ett ärende
sakuppgift ska registreras i det
ärendet.

Här avses fotografier som tas i
dokumentationssyfte.
Övergripande nivå, t.ex.
dokumentation av ett bygge,
invigning av ny skola etc.

Skickas löpande till Pliktexemplar: 7 ex till Kungliga
kommunarkivet
biblioteket, Sthlm

Personal/tjänste Efter fyra år
man
(diarieförda h.)
Platina/arkivskåp bou
ProReNata

Handlingar av vikt diarieförs
eller, om de tillhör ett
elevärende, scannas in och
registreras i ProReNata.
Se bilaga 1.

Efter fem år
Kallelse ska gallras OM
tillhörande protokoll innehåller
innehållsförteckning. (Om inte

2

Handlingar av tillfällig/ringa betydelse är till exempel följande:
- reklam
- kopior, dubletter mm utan funktion då original bevisligen finns på annat ställe
- förfrågningar, meddelande av tillfällig betydelse
- handlingar som inkommit för kännedom och inte föranlett någon åtgärd om de i övrigt är av ringa betydelse
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ska kallelse bevaras
tillsammans med protokollet)
Klagomål/synpunkt
inkommen till
verksamheten

Gallras efter två I verksamheten/
år
Platina

Klagomål, synpunkter och
förslag av rutinartad allmän
karaktär.
(Är klagomålet/synpunkten av
mer omfattande karaktär eller
behöver utredas av tjänsteman
ska den skickas vidare till barnoch ungdomsförvaltningens
registrator).

Krispärm

Gallras utan
protokoll

Verksamhet/
BoU-kontoret

Innehåller anhöriglistor,
elevlistor m.m. Uppdateras
löpande.

Ledning- och
informationsplan för
extraordinära händelser

Bevaras

Platina/arkivskåp bou

Efter fyra år

Diarieförs

Nulägesanalys

Bevaras

Platina/arkivskåp bou

Efter fyra år

Diarieförs.
(benämns tidigare
kvalitetsredovisning)

Ordningsregler

Bevaras

I verksamheten Efter fyra år

Polis- och
skadeanmälan

Gallras efter två Personal/tjänste
år
man

Rektor upprättar. Förvaras på
skolan tills det överförs till
kommunarkivet efter fyra år.
Kopior skickas till
säkerhetssamordnare/KLK och
ekonomiavd/KLK. (Vid anmälan
via internet skrivs kopior ut i
papper.)

Projekt, t ex ALP, Lust att
lära

Se bilaga 3, Gallringsråd för
projekthandlingar. Projektledare
ansvarar.

Protokoll, administrativa Bevaras
rektorer

Tjänsteman
Alfresco

Efter fyra år

Protokoll, arbetsmiljö
(arbetsmiljöronder,
skyddsronder)

Bevaras

Tjänsteman

Efter fyra år

Protokoll, styrgrupp
digitalt elevhälsosystem

Bevaras

Tjänsteman
Alfresco

Efter fyra år

Protokoll
föräldrasamverkan och
liknande nätverk

Bevaras

Alfresco

Efter fem år

Protokoll, ledningsgrupp Bevaras
förvaltningsnivå

Kassaskåp bou Efter fem år
Alfresco

Protokoll, ledningsgrupp Bevaras
teamnivå

Alfresco

Protokoll, skolledare

Bevaras

Kassaskåp bou Efter fyra år
Alfresco

Protokoll,

Bevaras

Tjänsteman

Efter fyra år

Efter fyra år
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Administrativ chef ansvarar.

PRN styrgrupp

Avser beslutsprotokoll.

teamadministratörer

Alfresco

Protokoll,
verksamhetsmöte

Bevaras

Kassaskåp bou Efter fyra år
Alfresco

Protokoll,
verksamhetsmöte
modersmål

Bevaras

I verksamheten Efter fyra år

Protokoll, Västbus
styrgrupp

Bevaras

Tjänsteman
ProReNata

Efter fyra år

Riktlinjer, rutiner,
strategier och planer 3

Bevaras

Platina/arkivskåp bou

Efter fyra år

Systematiskt
arbetsmiljöarbete

Bevaras

Efter fyra år

Systematisk
logguppföljning
(åtkomstkontroll
ProReNata)

Gallras efter två Tjänsteman
år

Systematisk
logguppföljning
(åtkomstkontroll
ProReNata)

Listor över loggade personer
dras ut i papper och förvaras i
pärm. Ansvarig:
Verksamhetschef för
elevhälsans medicinska insats.

Synpunkter

Bevaras

Efter fyra år

Diarieförs. Meddelas nämnden
löpande. Se Klagomålsrutin.

Telefonsvarare,
röstbrevlåda, SMS,
MMS
- av ringa betydelse

Platina/arkivskåp bou
Personal/tjänste
man

Diarieförs.
Vid redaktionella revideringar
läggs uppdaterat dokument
även i kommunens
dokumenthanteringssystem, för
närvarande Alfresco, och
speglas ut på kommunens
intranät.

Meddelanden av vikt gallras
efter att de skrivits ut och startat
eller tillförts ett ärende.

Gallras vid
inaktualitet utan
protokoll

- av vikt

se anm

Tillsyn över fristående
verksamhet

Bevaras

Platina/arkivskåp bou

Efter fyra år

Diarieförs.

Tjänsteanteckning

Bevaras

Platina/arkivskåp bou

Efter fyra år

Diarieförs eller, om det gäller en
sakuppgift i elevärende,
registreras i ProReNata. Jfr FL
15 §.

3

Detta innefattar diverse styrdokument som upprättas eller revideras av olika funktioner inom BOU-kontoret eller av enheterna, ibland i
facklig samverkan, till följd av lagstiftning, förändring i organisation eller dylikt. Exempel: jämställdhetsplan, riktlinje för mottagande av
elev från annan kommun, riktlinje för BOU:s webbpublicister, likabehandlingsplaner.
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3. Digitala register/IT
Handling

Hantering

Förvaring

Economa,
personalmodul –
system-dokumentation
Förteckning över digitala
system och tjänster

Bevaras

Platina/arkivskåp bou

Bevaras

Platina/arkivskåp bou

Elevärendesystem
(ProReNata) - digitalt

Bevaras

Kommunportalen
(BOU:s sida)
Kontinuitetsplan

Rensas vid
inaktualitet
Bevaras

Överförs till
kommunarkiv
Efter fyra år

Anmärkning

Efter fyra år

Diarieförs

Bevaras i systemet och
journalerna överförs sedan till
gymnasiet.

Alfresco/arkivskå Efter fyra år
p bou

Pluttra

Procapita –
systemdokumentation

Registrering uppstart av
socialt medium eller
digital lärresurs
Skola 24 (frånvarosystem)
Unikum

Diarieförs

Bevaras

Platina/arkivskåp Efter fyra år
bou

Gallras vid
inaktualitet

Alfresco

Diarieförs
Dokumentation i förskolaportfolio.
Se under portfolio.
Diarieförs inkl. flödes-schema
(se bilaga 5).

Se 8.2.
Dokumentation
förskoleklass/grundskola
Unikum innehåller: Information om pedagogiska
planeringar och matriser
- digital IUP (se individuella
utvecklingsplaner)

3.1 Sociala medier
Handling
Webbsida på annan
hemsida, inlägg
- handling av tillfällig
betydelse
- handling av vikt
- ögonblicksbild/
skärmdump

Hantering

Förvaring

Överförs till
kommunarkiv

Anmärkning
För definitioner, se Riktlinjer för
sociala medier inom BOU-förv.

Gallras vid
inaktualitet
Bevaras
Bevaras

Platina/arkivskåp Efter fyra år
”
bou
”
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Diarieförs/registreras
”

4. Barn- och ungdomsnämnden
Handling

Hantering

Förvaring

Överförs till
kommunarkiv

Anmärkning

Beslut

Bevaras

Platina/arkivskåp Efter fyra år
bou
Platina/arkivskåp
bou

Diarieförs

Delegationsbeslut

Bevaras

Platina/arkivskåp (bou)

Efter fyra år

Diarieförs

Delegationsförteckning

Bevaras

Platina/arkivskåp (bou)

Efter fyra år

Diarieförs

Kallelser AU, BUN och
budgetdag

Bevaras

Platina/arkivskåk
bou

Närvarolistor från
sammanträden

Gallras efter tio Tjänsteman/
år
kassaskåp bou

Protokoll AU, BUN och
budgetdag

Bevaras

Platina/arkivskåp Efter fyra år
bou

Tjänsteskrivelser

Bevaras

Platina/arkivskåp bou

Tjänstgöringsrapporter
- kopior

Gallras efter två Tjänsteman
år

Underlag till beslut

Bevaras

Platina/arkivskåp bou

Yrkande

Inlämnat
yrkande i
pappersform
gallras vid
inaktualitet

Tjänsteman

Bevaras i Platina digitalt,
sökbart på respektive möte.

Efter fyra år

Diarieförs
Originalet sänds till KLK/LÖN.

Efter fyra år

Diarieförs. Inkomna eller
upprättade handlingar.
Yrkanden förs in i protokollet
och bevaras där.

5. Kansliadministration
Handling

Hantering

Förvaring

Överförs till
kommunarkiv

Anmärkning

Arkivbeskrivning

Bevaras

Platina/arkivskåp bou

Efter fyra år

Diarieförs

Diarieförda handlingar

Bevaras

Platina/arkivskåp bou

Efter fyra år

Sekretessmarkeras i
förekommande fall.

Diarielistor

Bevaras

Platina/arkivskåp bou

Efter fyra år

Diarieplan för respektive Bevaras
år

Platina/arkivskåp bou

Efter fyra år
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Fullmakt för postöppning Gallras vid
inaktualitet

Receptionen bou

Gallringsprotokoll
- original
- kopia

Receptionen
bou

Intern kontroll med
ingående dokument
Leveransbevis
- original
- kopia

Personuppgiftsbiträde,
avtal och
tillvägagångsätt

Bevaras
Gallras vid
inaktualitet
Bevaras

Bevaras
Gallras vid
inaktualitet
Bevaras

PUL
- anmälan av behandling Bevaras
av personuppgifter till pombudet

Gallras när medarbetaren slutar

Omedelbart

Efter fyra år

Diarieförs

Omedelbart

Följer leveransen till
kommunarkivet.

Platina/arkivskåp
bou/tjänsteman

Diarieförs

Diarieförs ihop med PULförteckningen. Instruktionen
som bilaga.

Platina/arkivskåp (bou)

Efter fyra år

Diarieförs

Receptionen
bou

PUL
- begäran om
registerutdrag

Bevaras

Platina/arkivskåp (bou)

Efter fyra år

Diarieförs

PUL-förteckning

Bevaras

Platina/arkivskåp (bou)

Efter fyra år

Diarieförs

Överförs till
kommunarkiv

Anmärkning

Svar på förfrågningar
Gallras efter två Tjänsteman
fr SCB, Skolverket, SKL år

6. Personal
Handling

Hantering

Ansökningshandlingar
som avser ledigförklarad
tjänst
Gallras vid
- annons
inaktualitet
Bevaras
- ansökan
Gallras vid
- förteckning över
inaktualitet
sökande
(automatiskt)
Bevaras
- anställningsbeslut

Förvaring

Ansökan inkl bilagor bevaras i
personakten/KLK för den som
får tjänsten. Samtliga
ansökningar ligger i 3 år i
Offentliga jobbs system.
Pappershandlingar skannas in i
systemet.

Personalakt/
KLK

Ansökan, spontan

Återsänds till sökanden med
hänvisning till nuvarande
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annonseringar av vakanser.
Anställningsavtal
Anställningsavtal
-kopia

Bevaras

Personalakt/
KLK
Gallras efter två Tjänsteman
år

Arbetsmiljöutredningar

Bevaras

Platina/arkivskåp bou

Arbetsskada

Bevaras

LISA

Arbetstidsschema

Rensas vid
inaktualitet

Personal/tjänste
man
Personalakt/
KLK

Avgångsstimulans

Personalakt/
KLK

Avgångsvederlag
- original
- kopior

Efter fyra år

Diarieförs. Avser
Arbetsmiljöverkets utredningar.
Registreras i LISA. Se rutin på
kommunportalen/Personal.

Anmälan om uppsägning Bevaras
(från arbetstagaren)
Bevaras

Original till den anställde. Kopia
finns på KLK i personakten.
Kopior sparas även på barnoch ungdomskontoret. Gallras
efter två år för att möjliggöra
spårbarheten om vilka
anställningsbeslut som har
meddelats nämnden.

Lämnas till närmaste chef.

Bevaras
Personalakt/
Gallras efter två KLK
år

Belastningsregister,
utdrag ur
- nyanställd personal
(tillsvidare + vikarie)

Personalakt/KLK

Skickas direkt till
personalakt/KLK

- VFU
Gallras vid
inaktualitet

VFU= verksamhetsförlagd
utbildning. Då studenter från
högskolan gör sin praktik.

Disciplinärenden

Bevaras

Personalakt/
KLK

Företagshälsovård,
underlag till faktura

Gallras efter tio Tjänsteman
år

Företrädesrätt
-Begäran om

Bevaras

Personalakt/
KLK

Förhöjd
sysselsättningsgrad
- ansökan om

Bevaras

Personalakt/
KLK

Handlingsplan
medarbetarenkäten

Bevaras

Platina/arkivskåp bou

Diarieförs i Platina (i FSG
fastställda dokument)

Ledigheter, beslut om

Bevaras

Personalakt/
KLK

Avser facklig ledighet, längre
tjänstledigheter samt

Biläggs fakturan. Materialet
låses in.
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semestertimmar.
Läkarintyg, kopia
- vid rehabärenden

Gallras vid
inaktualitet

Läkarintyg som anses nödvändiga att spara skannas in i
Adato. Gallring av läkarintyg
sker vid avslut av rehabilitering
innan ärendet skickas till registrator på förvaltningen.

- vid annan sjukskrivning

I första hand ska det föras in
manuellt i systemet, i andra
hand förs uppgifter över till
blankett som skickas till
löneenheten.
Lärarlegitimation

Lärarlyftet och
förskollärarlyftet
- ansökan
- antagningsbesked

Registreras i
Winlas

Personalakt/
KLK

Gäller förskollärare och lärare
grundskolan.
Handlingarna skickas först till
handläggande tjänsteman på
Barn- och
ungdomsförvaltningen. Därefter
skickas handlingarna till
personalakt/KLK.

Gallras efter
fem år
Gallras efter
fem år

-studieintyg/
kursbevis

Bevaras

Läsår och arbetsår

Bevaras

Medarbetarsamtal
-underlag

Personalakt/
KLK

Platina/arkivskåp (bou)

Efter fyra år

Diarieförs

Ansvarig chef

Är arbetsmaterial. Rensas vid
inaktualitet, d.v.s. när
nästkommande
medarbetarsamtal hålls.
Inaktualitet= vid tiden för nästa
lönerevision

Meddelande om ny lön

Gallras utan
protokoll vid
inaktualitet

Ansvarig chef

Medvetandesamtal,
anteckning om

Bevaras

Personalakt/
KLK

Personaltäthet,
kommunal och enskild
förskola, fritids och ped.
omsorg

Bevaras

Platina/arkivskåp (bou)

Efter fyra år

Diarieförs och redovisas
nämnden 4 ggr/år.

Protokoll, APT

Bevaras

Alfresco

Efter fem år

Respektive chef ansvarar för att
protokollet publiceras i
dokumenthanteringssystemet
Alfresco.

Protokoll, arbetsmiljö
(handlingsplan)

Bevaras

Platina

Efter fem år

Protokoll, FSG

Bevaras

Alfresco

Efter fyra år
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Kopia på protokoll ska finnas
publicerad i

dokumenthanteringssystemet
Alfresco.
Protokoll, LSG

Bevaras

Alfresco

Efter fem år

Kopia på protokoll ska finnas
publicerad i
dokumenthanteringssystemet
Alfresco.

Protokoll, MBL

Bevaras

Tjänsteman

Efter fyra år

Respektive enhet förvarar
protokollet.

Protokoll, MBL rehab

Bevaras

Tjänsteman

Efter fyra år

Respektive enhet förvarar
protokollet.

Rehab
- utredningar
- uppföljnings-samtal,
kopior

Bevaras

Personalakt/
KLK

Risk – och
Bevaras
konsekvensbedömninga
r

Platina/arkivskåp (bou)

Efter fyra år

Diarieförs

Särskilt beslut gällande
anställningar, 6 mån

Bevaras

Platina/arkivskåp (bou)

Efter fyra år

Diarieförs

Tillbud

Bevaras

LISA

Tjänstgöringsbetyg

Bevaras

Tystnadsplikt, löfte om

Bevaras

Uppsägningar p.g.a.
arbetsbrist
- underlag
- beslut
- signerad
turordningslista
- omplaceringshandlingar

Se anm
Bevaras
Personalakt/
Gallras efter tio KLK
år
Bevaras
Personalakt/
KLK

Utbildningsintyg/

Bevaras

Ärendet startas i Adato samt i
Platina. Rehabutredningen
skrivs ut och skrivs under av
parterna. Därefter skannas
dokumentet in i ärendet i Adato
under dokument.
Skicka papperskopian av
rehabutredningen till
Försäkringskassan. Vid avslut
av ärende skrivs hela journalen
ut och skickas till registrator på
förvaltningen i brev märkt
"Avslut rehab". Registrator
avslutar ärendet i Platina och
skickar handlingarna till
personalakten/KLK.

Registreras i digitalt system för
närvarande LISA. Se rutin på
kommunportalen.
Original till den anställde. Kopia
till personalakt/KLK.

Personalakt/
KLK

Personalakt/
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Se MBL-protokoll

examensintyg

KLK

Utvecklingsplaner,
individuella.

Gallras vid
inaktualitet

Ansvarig chef

Gallras vid nästkommande
utvecklingssamtal

Varsel
- beslut om

Bevaras

Personalakt/
KLK

T.ex. om beslut om
tidsbegränsad anställning ej kan
erhållas. Original skickas till
facket.

7. Ekonomi
Handling

Hantering

Förvaring

Överförs till
kommunarkiv

Anmärkning

Beslutattest-rättigheter Bevaras

Platina/arkivskåp (bou)

Efter fyra år

Diarieförs. Delegationsbeslut
hos respektive chef.

Avtal av betydande vikt Bevaras

Platina/arkivskåp (bou)

Efter fyra år

Diarieförs

Avtal direktupphandling Gallras efter fyra Respektive
belopp upp till
år
enhet
100.000kr

Minimikrav är att
faktura/kvittens på inköpet
bevaras.

Avtal direktupphandling
Bevaras
inköpsvärde från
100.000kr till gränsen
för upphandling

Platina/arkivskåp (bou)

Skriftligt avtal ska upprättas och
diarieföras.

Avtal av ringa
betydelse

Gallras två år
efter upphörd
giltighet

Administratör/
Kassaskåp

Bokföringsorder/
avstämningslistor

Gallras efter tio
år

Tjänsteman/källararkivet

Budget och Prognos
personalbudget,
personuppgifter i

Gallras utan
protokoll

Budgetverifikationer

Gallras efter tio
år

Tjänsteman/källararkiv

Delårsrapporter

Bevaras

Platina/arkivskåp (bou)

Fakturakrav/
underlag ställda till
barn/elever p g a.
skadegörelse

Gallras efter tio
år

Tjänsteman/källararkiv

Flerårsstrategi BUN

Bevaras

Platina/arkivskåp (bou)

T ex. kopiering, leasing
Alla centrala avtal diarieförs.

Arbetsmaterial

Efter fyra år

Diarieförs
Underlag skickas till och
hanteras av BOU-kontoret

Efter fyra år
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Diarieförs

Följesedel

Gallras efter tio
år

Administratör/
Tjänsteman/källararkiv

Hyreskontrakt

Bevaras

Kassaskåp

Interkommunala avtal
(gällande barn/elev)

Gallras tio år
efter upphörd
giltighet

Kassaskåp

Internfakturor,
utfärdade – underlag

Gallras efter två
år

Tjänsteman/källararkiv

Internfakturor, betalda

Gallras efter tio
år

Om fakturan innehåller
nödvändiga uppgifter kan
följesedeln gallras.
Efter tio år (gäller Ett original förvaras hos FABS
avslutade kontrakt) samt ett på BOU-kontoret.

Internfakturor behandlas digitalt
i IoF.
Internfakturor behandlas digitalt
i IoF.

Inventarieförteck-ning 4 Bevaras

G:

Kundfakturor, kopia
samt underlag ihop

Gallras efter tio
år

Tjänsteman/källararkiv

Kundfakturor (digitala)
förslagslista

Rensas vid
inaktualitet

Kvitton

Gallras efter tio
år

Leverantörsfakturor
och -reskontra

Se anm.

KLK hanterar genom IoF. Om
man tar emot pappersfaktura
ska den skickas till Fakturor.

Ombokning av lön

Gallras efter ett
år

Sparas som internt
arbetsmaterial.

Rekvisitioner

Gallras efter två
eller tio år, se
anm.

Statsbidrag
- ansökan
- inkommet beslut

Bevaras
Bevaras

Efter fem år

Gällande barnomsorgen ingår
debiteringslistor och underlag,
inklusive tilläggstid och
extradebitering.
Förslagslistor betraktas som
arbetsmaterial, se kap 2.
Övergripande organisation.

Respektive
enhet

Papperskvitton sparas (kvitton
skannas och bifogas i fakturan i
IoF).

Respektive
enhet

Rekvisitionen gallras efter 10 år
om inte fakturan innehåller
nödvändiga uppgifter.

Platina/arkivskåp (bou)

Efter fyra år

Stipendier och fonder
- ansökningar
-beslut

Gallras efter tre
år
Bevaras

Inventering ska göras årligen på
respektive enhet. Göra en för
varje år. Tänka på att den
gamla ska bevaras.

Diarieförs.

Till beslutet diarieförs även
sammanställning över inkomna
ansökningar.

Tjänsteman
Platina/arkivskåp (bou)

Efter fyra år

Tilläggsbelopp
4

Förteckningen ska uppdateras kontinuerligt och innefatta stöldbegärliga inventarier såsom digitalkameror, mobiltelefoner, maskiner,
kopiatorer, utrustning i slöjdsalar och dylikt. De skall märkas. Datorutrustning som hanteras av IT-funktionen ingår inte i enhetens
förteckning. Förteckningen sparas på G: under ”Inventarieförteckning”. Ange enhetens namn, inköpsår, anskaffningsvärde, placering,
verifikationsnummer, leverantör och beskrivning. Vid avyttring noteras orsak (fyll också i blankett).
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(extraordinärt stöd),
inom kommunen
- ansökan
- beslut

Bevaras
”

Tilläggsbelopp,
fristående förskolor och
skolor
Bevaras
- ansökan
- beslut
Bevaras
Utanordningar,
fristående enheter,
kopior

Gallras efter två
år

Utanordningar,
skolskjutsersättningar

Gallras vid
inaktualitet

Årsredovisning inkl.
bilagor

Bevaras

ProReNata
”
Efter fyra år

Diarieförs. Obs
myndighetsutövning.

Platina/arkivskåp (bou)
Tjänsteman/källararkiv
Original skickas till KLK (lön).
(Kopia finns på BoU)
Platina/arkivskåp (bou)

Efter fyra år
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Diarieförs

8. Barn och elever

8.1 Kunskapsdokumentation
Handling

Hantering

Förvaring

Överförs till
kommunarkiv

Anmärkning

Avgångsintyg, kopia

Bevaras

Verksamheten

Efter fem år

Original till vårdnadshavare.
Avser elever utan slutbetyg.

Betyg

Bevaras

Procapita

Efter fem år

Slutbetyg i original med
rektors underskrift ges till
eleven. Avser också betyg
efter prövning.

Betygskataloger

Bevaras

Procapita/Verksa Efter fem år
mheten

Betygsstatistik,
egenupprättad

Bevaras

Efter fyra år

Diarieförs.

Diagnostiska prov åk 2 Bevaras

Efter fem år

Rektor beslutar om proven ska
göras.

Alla koder ska vara utskrivna i
klartext.

Diagnostiska prov,
elevlösningar

Gallras vid
inaktualitet

Egenproducerad
material som får stor
spridningseffekt

Bevaras

Efter fem år

Pliktexemplar 7 ex till Kungliga
biblioteket i Stockholm. (Detta
sköts vanligtvis av tryckerier).

Egenproducerade
läromedel

Bevaras

Efter fem år

I den mån kompendier, foton,
diabilder, videoinspelningar
eller multimediepresentationer
produceras på skolan för att
användas i undervisning bör
ett exemplar av varje bevaras.

Elevarbeten

Lämnas till
eleven

Lämnas ut löpande till eleven.

Individuella
Bevaras
utvecklingsplaner med
skriftliga omdömen,
inkl. handlingar i
anslutning till
utvecklingssamtal

Kunskapsprofiler –
sammanställningar av
ämnesprov/nat. prov
- sv
- en

Bevaras

Bevarande av IUP, Beslut i
Kommunfullmäktige § 77,
2012.
Alla IUP finns i Unikum, äldre
IUP nås via Tietos
tillhållslicens.

Efter tre år
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- ma

Gallras efter tre
år

Modersmålsundervisning
- årlig förteckning över
elever

Bevaras

Efter fem år

Följer klasslistorna.

Skolans val, beslut om Bevaras

Efter fyra år

Diarieförs. Rektors beslut.

Skoldagens omfattning, Bevaras
beslut om

Efter fyra år

Diarieförs. Rektor fattar beslut
på delegation varje läsårsstart.

Skriftlig bedömning/
avgångsintyg

Bevaras

Skriftl bedömn får elever som
ej nått målen eller som
avslutat ett språkval.
Slutbetyget bevaras och
skriftliga
bedömningen/avgångsintyget
följer slutbetyget.

Skriftliga tester och
prov, elevlösningar

Gallras vid
inaktualitet

Då betyg är satt och då tiden
för omprövning av betyg löpt
ut.

Skriftliga omdömen –
se individuella
utvecklingsplaner
Språkval, erbjudande
av

Bevaras

Studieomdömen inom
grundsärskolan

Bevaras

Undervisningstid,
fördelning av samt
beslut om ytterligare

Bevaras

Ämnesprov (nationella
prov)
- i svenska
- i svenska som
andraspråk
- i matematik
- i engelska
- i kemi
- i fysik
- i biologi
- i spanska
- i tyska
- i franska
- geografi
- historia
- religion
-samhällskunskap

Efter fyra år

Diarieförs. Rektor fattar beslut
på delegation varje läsårsstart.

Efter fyra år

Diarieförs. Rektor fattar beslut
på delegation varje läsårsstart.

Efter tre år
Bevaras
”

Gallras efter tre
år
”
Gallras efter tre
år
”
Gallras efter tre
år
”
”

Prov genomförda på papper
sparas i verksamheten.
Endast ämnesprov i
svenska/svenska som andra
språk ska överlämnas till
kommunarkivet efter tre år.
Resterande ämnesprov ska
gallras.
Digitalt genomförda prov
överförs till ett anvisat närarkiv
i Alfresco. Överföring ska
göras senast vid läsårsslut.

Gallras efter tre
år
”
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”

Genomförs på frivillig basis.

8.2 Barn- och elevärenden
Handling

Hantering

Anhörigblankett

Gallras vid
inaktualitet

Förvaring

Överförs till
kommunarkiv

Anmärkning
Bör uppdateras varje år

Ansökan om annat sätt Bevaras
att fullgöra skolplikten

Efter fyra år

Ansökan/beställning
inkl. beslut om
studiehandledning
Anteckningar
- innehållande
sakuppgift
- arbetsmaterial

Bevaras

- kopia
Delegationsbeslut

Minnesanteckningar på elever
i SU-grupper gallras senast
efter avslutat läsår, efter att
sakuppgifter överförts till
ärendet i ProReNata.
PRN

Upprättas i ProReNata.

Vissa delar av journalen
skannas in i ProReNata.

Återlämnas till
regionen
gallras vid
inaktualitet
Bevaras

Disciplinpåföljd 5
- utredning inför beslut Bevaras
- beslut
- dokumentation
”
”
Elevakt

PRN

Gallras vid
inaktualitet

Befrielse fr deltagande Bevaras
i obl inslag i
undervisningen, beslut
om
BVC-journal
- original

Anteckning innehållande
sakuppgift i ärende förs
löpande i ProReNata.

Bevaras

Platina/arkivskåp

Upprättas i ProReNata.
Se delegationsförteckning.

PRN

Upprättas i ProReNata eller
skannas in i ProReNata om
beslut tas på blankett
”
”
Då eleven slutar i
verksamheten

5

Särskoleelevs akt får
överföras till
gymnasiesärskolan med
samtycke, KF 9809 § 83. Se
bilaga.

Inför beslut om tyngre disciplinpåföljder ska en utredning skrivas. Disciplinpåföljder är utvisning, kvarsittning, skriftlig varning, tillfällig
omplacering, tillfällig placering vid annan skolenhet, avstängning av elev samt omhändertagande av föremål.
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(Avser pappersakten.) Inga
handlingar i PRN ska
skickas till kommunarkivet i
väntan på E-arkiv.
Inskrivningsblankett
-elev från annan
kommun
-aktivt val (när elev
önskar gå i annan
skola utanför
upptagningsområdet)
Korrespondens (t ex
via e-post)
- av vikt
- av ringa betydelse

I verksamheten
Gallras vid
inaktualitet
”

”

PRN/Platina

Ledighet för elev,
ansökan och beslut
- under 10 dagar/lå
- över 10 dagar/lå
Modersmålsundervisning
- beslut om
- ansökan om
- avsluta

Sakuppgifter som tillförs
ärendet, antingen via in- eller
utgående mail eller brev,
registreras i ProReNata.

Bevaras
Gallras vid
inaktualitet

Kränkande behandling
eller diskriminering
- incidentrapport
- anmälan om
- utredning
- handlingsplan
- uppföljning/utvärdering

När eleven slutat sin skolgång
kan handlingarna gallras på
intagningsenheten.

PRN/Verksamhe
ten
Gallras efter två
år
Bevaras
”
”
”

Incidentrapport kan/ska
skannas in i ProReNata om
det anses relevant.
Upprättas i ProReNata.
”
”
”
Anmälan och utredning om
kränkning meddelas alltid
huvudmannen.
PRN/Verksamhe
ten

Gallras vid
inaktualitet
Bevaras

Gallras vanligtvis efter läsårets
slut.
Rektor beslutar. Registreras i
ProReNata.
PRN/Verksamhe
ten

Bevaras
Gallras vid
inaktualitet
Gallras efter två
år

Upprättas i ProReNata.

Mottagande från annan
kommun
Bevaras
- yttrande från
hemkommunen
Bevaras
- utredning

PRN

Närvarodokumentation Gallras efter tre
år
-oanmäld frånvaro

PRN/Verksamhe
ten

Upprättas i ProReNata.
”
(Beslut, se
”Delegationsbeslut”)
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Vanlig närvarodokumentation
gallras efter tre år.

-vid långvarig ogiltig
frånvaro

Sparas i
Procapita

Oanmäld frånvaro överförs
från Skola 24 in till Procapita.

Bevaras

Rektor gör en anmälan till
BUN(anmälan upprättas i
ProReNata).

Olycksfallsskada,
registrering av rapport

Bevaras

Originalhandling

Bevaras (kan
PRN
gallras i
pappersform
efter inskanning i
PRN)

Originalhandling får endast
gallras om den på korrekt sätt
skannats in i ProReNata.

Placering vid
skolenhet- nekande
beslut

Bevaras

Beslutet skickas till registrator
på BoU-kontoret. Vid
överklagande av beslut ska
relevanta handlingar
diarieföras tillsammans med
beslutet.

Protokoll,
elevhälsomöte

Bevaras

Upprättas i ProReNAta

Psykologjournal inkl
utredning
- bilagor

Bevaras

Bevaras i ProReNata

Gallras då
barnet/eleven
slutar i
verksamheten

Utredningsbilagor såsom
observationsanteckningar
bevaras i papper tills barnet
slutar i verksamheten.

Samtycken,
vårdnadshavare

Bevaras

Scannas in i ProReNata.

Elevhälsans
medicinska journal
(EMI)

Bevaras

Bevaras i ProReNata(se
bilaga 2), Journalen följer
eleven till gymnasiet inom
kommunen. Avtal finns om
utbyte av journaler i original
med alla kommunens friskolor.

Socialtjänsten,
anmälan

Bevaras

Upprättas i ProReNata.

Svenska som
andraspråk, beslut om

Bevaras

Upprättas i ProReNata

Bevaras
”
”

Upprättas i ProReNata.
”
”

Särskilt stöd 6
- anmälan om
- utredning av
- beslut
Särskola
- ansökan om
inskrivning

I verksamheten

Efter fyra år

Platina

Förvaras på ett betryggande
sätt i verksamheten tills den
skickas till kommunarkivet.

Bevaras

6

Beslut i ärende om särskilt stöd kan innehålla beslut om att upprätta eller inte upprätta åtgärdsprogram, anpassad studiegång, placering i
enskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning.
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- samtycke
- beslut för elev
(diverse)

”

Upprättas i ProReNata. Beslut
om inskrivning fattas på
delegation.

Särskola, information
inför övergång till
annan särskola

Bevaras

Upprättas i ProReNata.

Särskola, intyg om
genomgången
utbildning

Bevaras

Upprättas i ProReNata

Särskola, medicinsk
bedömning

Bevaras

Dokumenteras i ProReNata

Särskola, psykologisk Bevaras
bedömning inkl bilagor

Dokumenteras i ProReNata

Särskola, pedagogisk
bedömning

Bevaras

Dokumenteras i ProReNata

Särskola, social
bedömning

Bevaras

Dokumenteras i ProReNata

Tillbudsanmälan,
registrering av rapport
-elever
-barn 1-5 år

Bevaras

Tilläggsbelopp,
extraordinärt stöd

Bevaras

Underrättelse om
beslut från
polismyndigheten

Gallras efter två

Uppflyttning av elev,
beslut om

Bevaras

Upprättas i ProReNata.

Bevaras
Bevaras

Inbjudan, handlingsplan och
SIP, västbus-avvikelse ska
skannas in i ProReNata.

Västbus
-inbjudan
-gem.
handlingsplan
-utvärdering
- SIP (samordnad
individuell plan)

Efter 4 år

Förvaras på ett betryggande
sätt i verksamheten tills den
skickas till kommunarkivet.
Beslut och utredning
skannas/dokumenteras i PRN.
För barn och elever i
fristående verksamheter
diarieförs beslutet i Platina.

I verksamheten
/tjänsteman

Gallras efter tre
år
Bevaras

- Västbus-avvikelse

Bevaras

Åtgärdsprogram

Bevaras

Upprättas i ProReNata.
Myndighetsutövning. Se
bilaga.

Överensskommelse
mellan Alingsås
kommun, Barn-och
ungdomsförvaltningen
och vårdnadshavare/

Gallras vid
inaktualitet

Överenskommelsen ska ses
över varje år och vid
förändrade
förhållanden/uppgifter ska en
ny upprättas och den äldre
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kontaktperson i
samband med
skyddade
personuppgifter
Överklagande,
elevärende

versionen gallras.
Överenskommelsen behöver
finnas i papperformat samt
skannas in i ProReNata.
Bevaras

Platina

Barn- och ungdomskontoret
upprättar ärende i Platina med
alla ingående handlingar.

8.3 Barnomsorg (förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg)
Handling

Hantering

Ansökan om placering, Gallras vid
omplacering
inaktualitet utan
protokoll.
Avbetalningsplan
Avgiftsreducering
- beslut
- underlag

Beslut om
placering/utökad tid i
fsk enligt SL 8:5,7
- utredning
- delegationsbeslut
- omprövning

Överförs till
kommunarkiv

Anmärkning

Tjänsteman

Bevaras

Diarieförs. Delegationsbeslut
adm chef.
Platina

Över 1 månad =
delegationsbeslut adm chef.
Diarieförs.
Under 1 månad = rektors
beslut. Diarieförs.

Bevaras
Gallras tio år
efter inkomstår

Upprättas i ProReNata.
Bevaras
”
”

Debitering, underlag
för 7

Gallras efter tio
år

Delad faktura
- blankett

Gallras efter tio
år

Hälsouppgift

Gallras då barnet
slutar i
verksamheten

Inkomstkontroll via
Skatteverket
- kontroll
- underlag

Förvaring

Tjänsteman (G:)
Avser ej BVC-journaler.

Källararkivet
Gallras efter tio
år

Inkomstuppgift

Gallras tio år
efter
inkomstkontroll

Köuppgift

Gallras med

Procapita

Gallras tio år efter
inkomstkontroll

7

Scheman, inkomstuppgift, placering, delad faktura, allmän förskola, lovverksamhet.
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Vårdnadshavare registrerar
själva via e-tjänst/blankett som
sedan förs över till Procapita.

automatik vid
placering utan
protokoll.
Månadsrapport, kö

Bevaras

Närvarodokumentation Gallras efter tre
år
Pedagogisk omsorg
- ansökan
- utredning
- beslut

Gallras efter 10
år

Placeringsförteckning

Bevaras

Placeringsuppgift,
diverse uppgifter

Gallras efter 10
år

- svar på meddelande

Bevaras

Portfolio

Gallras vid
inaktualitet

- papper (fritids)

Gallras tio år
efter inkomstår
”

- digitalt

”

Diarieförs. Redovisas
nämnden löpande.
Sparas på förskolan och
gallras efter tre år.

Efter fyra år
”
”

Ärendet diarieförs.
Nämndbeslut.
Avser ny verksamhet.
Procapita – gallringsfunktion
finns och sköts
manuellt/automatiskt av
planeringsstrateg samt
barnomsorgssamordnare

Källararkiv

Efter fem år

Pappershandling.
Uttag vid varje årsskifte utförs
av
planeringsfunktionen/kontoret.
Sökperiod 0101-1231.

Meddelande gallras när svar
inkommit. Svar gallras när
barnet registreras.

Gallras vid
inaktualitet
”

Placering i förskolans
verksamhet- nekande
beslut

Schema
- papper (förskola)

I verksamheten

Bevaras
”
”

Personuppgiftervårdnadshavares och
elevers

Placering
- meddelande om

Efter fyra år

Beslut skickas till registrator
på BoU-kontoret. Vid
överklagande av beslut ska
relevanta handlingar
diarieföras tillsammans med
beslutet.
I verksamheten

Förskolan erbjuder
vårdnadshavarna att få med
sig materialet hem då barnet
slutar i förskolan. Detta gäller
även portfolio som ligger
digitalt. När barnet slutar i
verksamheten ligger
dokumentationen kvar ett år
efter det och gallras sedan.

Vårdnadshavare registrerar
schema via e-tjänst. I vissa fall
kommer uppgiften via papper,
varpå den registreras i
Procapita.
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Utanordningar
Gallras efter tio
barnomsorg, kopia och år
faktura

Original på ek.avd./KLK

Uppsägning av plats
- beslut
- underlag

Bevaras
Bevaras

Diarieförs. Delegationsbeslut
adm chef.
Restlängd tas ut varje månad f
kontroll av obet. fakturor.
Därefter skickas varsel om
uppsägn. via ek.avd./KLK.
Beslutet verkställs om
föräldern ej hörs av inom 14
dagar, annars upprättas
avbetalningsplan.
Skriftlig kommunikation
diarieförs.

Uppsägning av plats,
förälders begäran

Gallras efter två
år

Vårdnadsbidrag
- uppsägning

Bevaras

- utanordning, kopia
- beslut

Efter fyra år

Gallras efter två
år
Bevaras

Del.beslut adm chef.
Diarieförs.
Del.beslut adm. chef.
Diarieförs.

8.4 Skolskjuts
Handling

Hantering

Förvaring

Överförs till
kommunarkiv

Anmärkning

Ansökan om skolskjuts Gallras efter ett
inkommen till Jukebox år

ProReNata

Ansökan i Jukebox ska gallras
via KS.
Ansökan skannas in i
ProReNata.

Ansökan och beslut om Bevaras
skolskjuts
Bevaras
- vid växelvis boende
- av hälsoskäl
Bevaras
(sekretess)
- vid överklagat ärende
Bevaras

ProReNata

Diarieförs i elevakt i
ProReNata.

Delegationsbeslut

ProReNata

Bevaras

Efter fyra år

Delegationsbeslut meddelas
förvaltningssekreterare.

Korrespondens/e-post i Gallras efter två
verkställighetsfrågor
år
Listor
- kvittens

Gallras vid
inaktualitet utan
protokoll

I verksamheten
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Gallras när nya kort kommer.

Läkarintyg

Bevaras

ProReNata

Skannas in i PRN.

Registerutdrag ur
belastningsregistret,
entreprenör

Gallras utan
protokoll när
avtalet gått ut.

Tjänsteman

Inaktualitet = när avtalet gått
ut.

Skolskjutslistor
(=underlag)

Gallras vid
inaktualitet

Tjänsteman

Tillbud – anmälan
skolskjutsar

Bevaras

Tjänsteman

Efter fem år

Tilldelningsbeslut efter
upphandling

Bevaras

Platina

Efter fyra år

Tystnadsplikt för
entreprenör, löfte om

Gallras vid
inaktualitet

Tjänsteman

Upphandling, kopior
- underlag
- utvärdering
- offert
- avtal
Utlåtande, elevhälsan

Tjänsteman

Diarieförs. Original bevaras på
upphandlingsenheten/KLK

ProReNata

Diarieförs. Skannas in i
ProReNata.

Gallras vid
inaktualitet

Bevaras

Delegationsbeslut AU.
Diarieförs.

ProReNata
Överklagande

Bevaras

Skannas in i PRN.

8.5 Barn och elever, övrig administration
Handling

Hantering

Dator för elev,
avtal om

Gallras vid
inaktualitet

Elevkort – historik Bevaras

Förvaring

Överförs till
kommunarkiv

Anmärkning
Gallras efter ett år då avtalet löpt.

Omedelbart

Tas ut efter åk 9 eller då eleven flyttar fr
kommunen. Sorteras i
personnummerordning.

Fotografering,
medgivande

Gallras vid
förnyelse av
medgivande

Medgivande begärs in varje läsårsstart.
Gallras och förnyas ej efter åk 9.

Fotokatalog

Bevaras

Efter fem år

Foton, samlade
för att belysa den
egna
verksamheten

Bevaras

Foton, samlade
för att belysa
den egna
verksamheten

Foton som speglar den dagliga
verksamheten eller kan ha betydelse
för eftervärlden. T.ex. pedagogiken,
aktiviteter, teman etc.(Foton som inte
kan spåras till en individ).

Foton, på
barn/elever

Gallras vid
inaktualitet

Foton, på
barn/elever

Foton tagna på barn och elever i
verksamheten ska gallras senast när
barnet/eleven slutar i verksamheten.
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Foton bör placeras i individuell portfolio
som vårdnadshavare kan erbjudas att
få vid avslut i verksamheten.
Klasslistor

Bevaras

Efter fem år

Protokoll,
elevråd/barnråd/
matråd/klassråd/
miljöråd el. likn.

Bevaras

Efter fem år

Schema, slutligt
för varje
klass/läsår och
skolenhet

Bevaras

Efter tio år

Skolkatalog
(adresskatalog)

Bevaras

Efter fem år

Pliktexemplar 7 ex till Kungliga bibl,
Sthlm (sköts som regel av tryckeriet)

Skolpliktsbevaknin Bevaras
g (inkl elever i
friskolor/annan
kommun)

Efter fyra år

Diarieförs. Teamadminsitratörer följer
upp kontinuerligt under läsåret. Kontroll
sker sept/okt.

Val av skola,
Gallras vid
språk, elevens val inaktualitet
(fylls i av eleven)

Med notering om in- och utflyttade

Uppgiften förs över till Procapita.

9. Kost och lokalvård
Handling

Hantering

Förvaring

Överförs till
kommunarkiv

Avvikelserapport

Bevaras

Tjänsteman/källa Efter fem år
rarkiv

Anmärkning

Belastningsregister Gallras vid
, utdrag ur
inaktualitet

Nya utdrag begärs in löpande samt vid
nyanställningar och nya avtal

Projekt
- projektdirektiv
Bevaras
uppdragshandlinga ”
r
”
- slutrapport

Bevarande och gallring handlar om att
bedöma värdet på
informationsinnehållet i
handlingsbeståndet från respektive
projekt.

Protokoll
utveckling/kostmöt
e
- samverkansmöte
- avtalsmöte
- driftsmöte
- kvalitetsuppföljningsmöte
gränsdragningsmö
te

Bevaras

Efter fem år

”
”
”
”
”

”
”
”
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matråd/kostombud ”
smöte
- teammöte
rektorer

Specialkost,
anmälan om
Föranmälan/ansökan om
skolmjölksstöd
samt underlag
Livsmedelsprogra
m

Gallras vid
inaktualitet

Ny anmälan varje läsår, utom
avseende anmälan om ej fläskkött
vilken gallras efter att eleven slutat.

Gallras efter tio
år

Ansökan görs två gånger per år.

Bevaras

Efter fyra år

Bevaras

Efter fyra år

Näringsanalysrapport
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Förändring av
lagringsbeslut gällande
bedömningar och
individuella
utvecklingsplaner
14
2018.598 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-12-04
Susanne Bergqvist

Barn- och ungdomsnämnden

2018.598 BUN

Förändring av lagringsbeslut gällande bedömningar och
individuella utvecklingsplaner
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 2012-04-25 § 77 att upphäva beslut om avhändande av
allmänna handlingar. Barn- och ungdomsnämnden fick därefter ett uppdrag att ha en
lagringsyta för dessa individuella utvecklingsplaner (IUP) som numera skulle bevaras. Dessa
har sedan dess blivit förvarade hos tidigare tjänsteleverantör.

Beredning
Förvaltningen har under dessa sex år inte fått någon förfrågan om utdrag av IUP. Vidare ser
förvaltningen att denna typ av lagring inte är helt förenlig med GDPR artikel 45, 65 och 81
som anger att personuppgifter inte bör sparas om så inte krävs enligt lag.
Lagring av personuppgifter utifrån användandet av externa tjänsteleverantörer är fortfarande
en relativt ny process. Digital lagring är den del av digitaliseringen som ofta innebär
kostnader. Personuppgiftsansvarig behöver därför alltid värdera om informationen ska
fortsätta lagras externt eller om myndigheten har egna ytor anpassade för informationen.
Utifrån detta ska myndigheten alltid överväga hur länge och var informationen ska lagras för
att inte få högre kostnader än nödvändigt utan att minska på tillgängligheten av
informationen.
Förvaltningen har gjort en omvärldsbevakning hur andra kommuner hanterar frågan. Det står
klart att förvaltningens nuvarande hantering är relativt säregen kontra andra kommuner, som
ofta har en tidsgräns för lagringen. Gallring sker efter en viss tid, vanligtvis mellan 5-10 år.
Förvaltningens förslag är att de individuella utvecklingsplanerna samt bedömningar placeras
i ett av förvaltningens egna närarkiv för att sedan gallras 5 år efter avslutad skolgång åk 9.
Detta skulle innebära en kostnadsbesparing på sikt, samt att säkerställa att personuppgifter
inte sparas mer än nödvändigt.
Lagringen finns idag hos tjänsteleverantör. För att få tillgång till informationen efter avtalsslut
finns två alternativ. Antingen att låta tjänsteleverantören lagra vår information mot en
kostnad. I vilket fall lagringstiden ökar, så eskalerar kostnaden. Eller att hämta hem vår
information från tjänsteleverantören och lagra i våra befintliga interna ytor anpassade för
denna typ av information.

Förslaget innebär att IUP-lagring upphör efter 5 år efter avslutad grundskola, samt att
förvaltningen får i uppdrag att mellanlagra i befintliga verksamhetssystem i kommunens regi.
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Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär en lägre kostnad för IUP-lagring, ca 10 tkr/år hos tjänsteleverantör, samt
inga ökade kostnader för lagring i kommunens verksamhetssystem.
Förslag till beslut
Att lagringstiden för bedömningar och individuella utvecklingsplaner ändras till 5 år efter
avslutad skolgång åk 9 och att beslutet även gälla retroaktivt så att äldre information kan
gallras.

Beslutet ska skickas till
Rektorer
Skoladministratörer

Cecilia Knutsson
Förvaltningschef

Susanne Bergqvist
IKT-samordnare

Page 93 of 96

Anmälningar om kränkande
behandlingar läsåret
2018/2019
15
2018.571 BUN

Page 94 of 96

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-11-26
Magdalena Tavakol Karlsson
6346
2018.571 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Anmälningar om kränkande behandling läsåret 2018/2019
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).
Beredning
Två anmälningar har inkommit till förvaltningen där båda händelserna 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 barn/elever.
LPN: 5-181026
Händelse där en elev i årskurs 6 blivit fysiskt kränkt av en annan elev. Vårdnadshavare tog
kontakt med personal på skolan och informerade om vad som hänt. Rektor har upprättat en
anmälan om kränkande behandling. Samtal har ägt rum med eleverna, klasslärare och
kurator. Klasslärare och rektor har samtalat med berörda vårdnadshavare. Rektor har
upprättat en handlingsplan och uppföljningssamtal med kurator är inplanerat.
LPN: 28-181114
Händelse där ett barn i förskolan blivit fysiskt kränkt av ett annat barn. Barnet berättade för
vårdnadshavare vad som hänt och därefter tog vårdnadshavare kontakt med personal på
förskolan. Pedagog informerade förskolechefen om händelsen som upprättade en anmälan
om kränkande behandling. Förskolechef har samtalat med pedagogerna och
vårdnadshavarna. Pedagogerna har fått i uppdrag att se över grupperingar och vara mer
vaksamma när barnen leker själva. Förskolechef kommer att upprätta en handlingsplan.
Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inte några kostnader.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Cecilia Knutsson
Förvaltningschef

Magdalena Tavakol Karlsson
Förvaltningssekreterare
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