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§ 40 2019.085 BUN

Budgetuppföljningar 2019
Ärendebeskrivning
Budgetuppföljning görs varje månad, med undantag av sommarmånader. Justerat protokoll
och rapport ska skickas till kommunstyrelsen.

Förvaltningens yttrande
Årsprognosen per maj 2019 för det ekonomiska resultatet är beräknad som budgeterat
resultat, det vill säga ett nollresultat. Det är ingen skillnad mot prognos per april månad.
Prognosen skiljer sig mellan de olika verksamheterna och därmed bedömer förvaltningen att
det behövs fortsatt arbete med att anpassa organisationen, utifrån nuvarande ekonomiska
förutsättningar. Förskole- och skolenheterna har olika förutsättningar bland annat utifrån
antal barn- och elever i verksamheterna.
Utfall maj månad visar ett resultat på – 14 449 tkr. Det negativa utfallet per maj månad består
av den uppbokade semesterskulden, personalkostnad som genereras under året av samtliga
månadsanställda och betalas ut när personalen har semester, framförallt under
semestermånaderna juni-augusti.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden godkänner prognos per maj
år 2019.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
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§ 41 2019.211 BUN

Principer för skolval och placering - revidering och förtydligande
Ärendebeskrivning
Inför varje skolvalsperiod revideras placeringsregler och urvalskriterier för skolvalet i Alingsås
kommun. Skolvalet pågår framförallt mellan 15 november – 15 december varje år. Enligt
rättspraxis har kommunen inte rätt att särbehandla elever som inte har gjort ett skolval.
Kommunen arbetar därmed aktivt för att få in ansökningar.

Beredning
Varje kommun behöver besluta om kriterier för att klargöra hur antagning sker när det finns
fler sökande än lediga platser dvs platsbrist på en skola. Om en skolenhet blir full ska
samtliga inkomna ansökningar likvärdigt utifrån urvalskriterierna.
I första hand ska elever alltid erbjudas placering på den skola som vårdnadshavarna önskar
att eleven ska gå i.
Inför ansökan till läsår 20/21 sker inte några förändringar i nuvarande regelverk. Ändringar
kan eventuellt behöva göras om rättspraxis ändras.

Förtydliganden gjorda i urval och placeringsreglerna för placering på skolenhet
 Elever inskrivna på en F-3 skolenhet antas gå kvar i skolenheten med årskurs 4-6.
 Förtydligande kring urvalskriteriet särskilda behov. För att en elev ska bli placerad
med anledning av särskilda behov krävs utredning av berörda rektorer
(förskola/skola) och Elevhälsoteam. Underlag måste peka på att skolgången inte kan
fullgöras på ett likvärdigt sätt för eleven, på en annan skolenhet. Särskilda behov
innefattar exempelvis inte var kompisarna går i skolan.
 Förtydligande exempel över hur urvalskriterierna tillämpas och hur de förhåller sig till
varandra.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att godkänna de uppdaterade urval- och
placeringsreglerna för skolval.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden beslutar att godkänna de
uppdaterade urval- och placeringsreglerna för skolval.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Skolval ansökningsförfarande, placeringsregler och urvalskriterier till
BUNjuni
 Bilaga Skolval ansökningsförfarande, placeringsregler och urvalskriterier till BUN juni
Justerandes sign
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§ 42 2019.209 BUN

SCB-statistik över personaltäthet inom BoU, våren 2019
Ärendebeskrivning
Skolverket är statistikansvarig myndighet för officiell statistik om skolväsendet enligt
förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.
Syftet med uppföljningssystemet är att det ska ge en samlad bild av skolans verksamhet och
vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå. Varje år samlar
Skolverket med hjälp av Statistiska Centralbyrån (SCB) in uppgifter om barn, elever,
personal, kostnader och utbildningsresultat. Uppgifterna sammanställs till statistik per
verksamhetsform och skolform.
Innehållet i rapporterna grundas på rapporterade uppgifter från kommunerna per den 15
oktober och det är olika delar av barn- och ungdomsförvaltningen som rapporterar dessa
uppgifter till SCB.
Beredning
Bifogade rapporter baseras på den årliga statistikinsamlingen och täcker in åren 2016-2018.
Uppgifterna är hämtade ifrån två av Skolverkets databaser, jämförelsetal och Siris.
För förskola och fritidshem presenteras kommunal och fristående verksamhet var för sig.
Personaltäthet för förskoleklass, grundsärskola och grundskola presenteras däremot med ett
gemensamt mått för både fristående och kommunal verksamhet.
I rapporterna jämförs även Alingsås med andra GR-kommuner och Västra Götalands län.
För förskola och fritidshem görs även en jämförelse med Sveriges kommuner och Landstings
(SKL) gruppering pendlingskommuner nära storstad. I en pendlingskommun arbetar minst 40
% av de folkbokförda förvärvsarbetande invånarna i annan kommun. SKL:s
kommungruppsindelning finns inte i Siris, och saknas därför för grundskola och
grundsärskola.
Personaltäthet förskola
2018 var personaltätheten i Alingsås kommunala verksamhet 5,7 barn per årsarbetare, 2017
var personaltätheten 5,4 barn per årsarbetare. På riksnivå var personaltätheten 2018 5,1
barn per årsarbetare, oförändrat sedan 2017.
Inom GR är snittet 5,3 barn per årsarbetare. Göteborg, Härryda, Kungsbacka och Tjörn har
alla under 5,0 barn per årsarbetare och gör att snittet för personaltätheten inom GR
förbättras. Inom GR ser personaltätheten ut att minska inom kommunal verksamhet, dvs fler
barn per heltidsanställd, Alingsås följer samma trend och ökar till 5,7 barn per årsarbetare
(jmf 5,4 2017). Rikssnittet är oförändrat på 5,1 barn per årsarbetare.
Sett till de fristående förskolorna i Alingsås har de en personaltäthet på 4,6 barn per
årsarbetare under 2018, jmf 5,1 2017. Inom GR-kommunerna var snittet för de fristående
verksamheterna under 2018 5,3 barn per årsarbetare, oförändrat från 2016. Inom de
fristående verksamheterna har personaltätheten förbättrats i Alingsås men oförändrad inom
GR och på riksnivå.
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Personaltäthet fritidshem
Alingsås har ett snitt på 21,2 barn per årsarbetare inom den kommunala verksamheten 2018,
oförändrat från 2017. Rikssnittet är 20,3 och pendlingskommunerna har i snitt 21,4 barn per
årsarbetare. Inom GR är snittet 22,1 jmf 21,7 under 2017. De fristående
fritidsverksamheterna i Alingsås hade 2018 ett motsvarande värde på 33,2 barn per
årsarbetare, jmf 34,7 2017. Snittet bland de fristående verksamheterna inom GR var 22,1,
jmf 24,9 2017 men då saknas uppgifter från Ale och Tjörn.
Personaltäthet förskoleklass
Antalet elever per lärare (heltidstjänst) i förskoleklass presenteras med ett gemensamt mått
för kommunal och fristående verksamhet. 2018 var värdet 23,4 elever per lärare
(heltidstjänst), jmf 24,2 2017. För GR var snittet 2018 20,3, jmf 21,6 2017 och riket 18,5, jmf
17,8 2017.
Personaltäthet grundsärskola
Antalet elever per lärare (heltidstjänst) i grundsärskola presenteras med ett gemensamt mått
för kommunal och fristående verksamhet. Inom grundsärskolan hade Alingsås 4,1 elever per
lärare under 2018, jmf 4,5 2017. För riket var snittet 3,9 och oförändrat från 2017. Inom GR
var snittet 4,5 elever per lärare 2018 jmf 3,7 2017.
Personaltäthet grundskola
Antalet elever per lärare (heltidstjänst) i grundskola presenteras med ett gemensamt mått för
kommunal och fristående verksamhet. Inom grundskolan var det 13,2 elever per lärare 2018,
jmf 12,4 elever per lärare 2017. Snittet i riket var 12,1 elever per lärare och värdet har varit
stabilt sedan mätningen startade 2012, jmf 12,0 2016. Inom GR var snittet 12,7 elever per
lärare 2018, jmf 12,6 2017.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden lägger informationen till
handlingarna.
Paragrafen är justerad
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§ 43 2019.210 BUN

Regiongemensam elevenkät 2019
Ärendebeskrivning
Sedan 2011 har Göteborgsregionens (GR) 13 medlemskommuner haft möjlighet att
genomföra regiongemensamma elevenkäter. Alingsås har deltagit i undersökingen sedan
starten. Undersökningen riktar sig gentemot grundskoleelever i årskurs 2, 5 och 9. Syftet
med GR:s elevenkät är framförallt att få kunskap om hur eleverna upplever skolan.
Som det ser ut nu är årskurs 2 obligatoriskt att inkludera i undersökningen, men kommunen
kan välja att exkludera årskurs 5 och årskurs 9 de år som Skolinspektionen genomför en
liknande enkät de benämner som Skolenkäten, som är ett led inför kommande tillsyner.
Enkätresultatet används sedan bland annat i det systematiska kvalitetsarbetet via
skolenheternas nulägesanalyser.
Beredning
Undersökningen har genomförts som en webbenkät. Varje elev har fått ett brev med en unik
kod som ger tillgång till enkäten, frågorna har därefter kunnat besvaras på lektionstid. I
Alingsås har svarsfrekvensen varit i snitt 88,7 procent för samtliga årskurser.
Frågorna till eleverna varierar en aning mellan årskurserna men i det stora hela handlar det
exempelvis om att mäta områden så som trivsel och trygghet, delaktighet och inflytande,
skolmiljö, kunskap och lärande samt bemötande. I rapporten som delges nämnden
inkluderas endast de frågor som GR bedömer är jämförbara över tid.
Resultatet presenteras med ett index mellan 0-100 där det mest positiva svarsalternativet ger
100 poäng det näst bästa 66,66, det näst sämsta ges 33,33 poäng och det sämsta ges 0
poäng. Leverantören har sedan beräknat ett snitt som utgör indexvärdet. Ett högt värde
indexvärde är visar alltså att eleverna är nöjda inom frågeområdet.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden lägger informationen till
handlingarna.
Paragrafen är justerad
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§ 44 2017.253 BUN

Föreläggande rörande fristående förskolor
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden har fattat beslut om föreläggande vid vite för att flera förskolor
inte har inkommit med begärda kölistor senast 2018-01-08 (dnr 2017.253 BUN). Det rör
förskolorna Asken, Kotten, Barnens hus, Asplyckan och Prästkragen som inte har lämnat in
kölistor, varken 2017 eller 2018.
De berörda förskolorna har via ombud överklagat beslut om föreläggande vid vite till
förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten har nu avgjort ärendet, dom i ärendet meddelades 19
mars 2019 (Mål:379-18).
Beredning
Förvaltningsrätten har inte ändrat det överklagade beslutet, men har flyttat fram tiden för de
klagande att lämna in handlingar enligt föreläggande till fem veckor. Förvaltningsrättens dom
har inte överklagats till kammarrätten och har därmed vunnit laga kraft. Det innebär att barnoch ungdomsnämndens beslut om föreläggande vid vite gäller och att barn- och
ungdomsnämnden ska gå vidare med handläggning av ärendet.
Vitesföreläggande innebär att de förskolor som inte har lämnat in kölistor efter påminnelse
har varit föremål för de tre första nivåerna av sanktioner som skollagen anger gällande
kölistor för 2017:
 Formell anmärkning, på delegation, av verksamhetschef för förskola.
 Föreläggande av barn- och ungdomsnämnden (dnr 2017.253 BUN).
 Ansökan hos förvaltningsrätten om föreläggande med vite för förskolorna enligt
skollagen 26 kap 27§.
Barn- och ungdomsnämndens ansökan om föreläggande vid vite överklagades av
förskolorna genom ombud Mimmi von Troil från FSO. Förvaltningsrätten har avslagit
överklagan. Vid dialog mellan Barn- och ungdomsförvaltningen och förskolorna den 20 maj
framkommer att förskolornas ombud inte distribuerat domen till förskolorna. Förskolorna har
inte tagit del av domen innan förvaltningens kontakt och därmed inte haft möjlighet till
rättelse. Förvaltningen har därefter haft fortsatt dialog med respektive förskolor. Alla förskolor
har lämnat i kölistor omgående efter information den 20 maj. Alla kölistor har inkommit 201905-23.
Tidsfristen att lämna in kölistor och det faktiska inlämnandet av kölistor, skiljer med 27-30
dagar, rättelse har skett och kölistor har inlämnats från alla förskolor. Det är dessutom en
betydande svårighet för förskolorna att deras ombud inte har delgett domen och gett
förskolornas huvudmän förutsättningar att ta ställning till domen och vad den betyder för
respektive verksamhet. Det kan dessutom ses som oskäligt att ta ut 65 tkr – 100 tkr per
halvår för 27-30 dagars försening och att det inte längre finns något skäl till att döma ut vite.
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Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden lägger sammanfattningen av
vitesföreläggandet till handlingarna med hänvisning till beslut för respektive huvudman i
separata ärenden.
Expedieras till
Förskolorna Asken, Asplyckan, Barnens hus, Kotten och Prästkragen.
Paragrafen är justerad
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§ 45 2019.225 BUN

Ansökan om utdömning av vite, Montessoriföreningen Barnens hus,
Alingsås
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden har fattat beslut om föreläggande vid vite för
Montessoriförskolan Barnens hus, på grund av att begärda kölistor inte inkommit senast
2018-01-08 (dnr 2017.253 BUN).
Montessoriförskolan Barnens hus mfl har överklagat beslut till förvaltningsrätten.
Förvaltningsrätten har nu avgjort ärendet, dom i ärendet meddelades 19 mars 2019 och
förvaltningsrätten har avslagit överklagan (Mål:379-18).
Beredning
Förvaltningsrätten har inte ändrat det överklagade beslutet, men har flyttat fram tiden för de
klagande att lämna in handlingar enligt föreläggande till fem veckor. Förvaltningsrättens dom
har inte överklagats till kammarrätten och har därmed vunnit laga kraft. Det innebär att barnoch ungdomsnämndens beslut om föreläggande vid vite gäller och att barn- och
ungdomsnämnden ska gå vidare med handläggning av ärendet.
Montessoriförskolan Barnens hus har inte lämnat in några kölistor under den förlängda
tidsfristen. Vid dialog mellan Barn- och ungdomsförvaltningen och förskolorna den 20 maj
2019 framkommer att förskolornas ombud, Mimmi von Troil från FSO, inte har distribuerat
domen till de förskolorna. Montessoriförskolan Barnens hus har inte tagit del av domen innan
förvaltningens kontakt och därmed inte haft möjlighet till rättelse. Efter information från Barnoch ungdomsförvaltningen lämnade Montessoriförskolan Barnens hus omgående in kölista
från november 2017.
Tidsfristen att lämna in kölistor och det faktiska inlämnandet av kölistor, skiljer med 27 dagar,
rättelse har skett och kölistor har inlämnats. Det är dessutom för Montessoriförskolan
Barnens hus en betydande svårighet att deras ombud inte har delgett domen och gett
huvudmannen förutsättningar att ta ställning till domen och vad den betyder för
verksamheten. Det kan dessutom ses som oskäligt att ta ut 100 tkr för 27 dagars försening
och att det inte längre finns något skäl till att döma ut vite.
Om Montessoriförskolan Barnens hus fortsättningsvis inte lämnar in kölistor för årlig tillsyn i
tid kommer Barn- och ungdomsnämnden omedelbart att gå vidare med ansökan om
förläggande vid vite på 200 tkr för Montessoriförskolan Barnens hus enligt skollagen 26 kap,
27§.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden beslutar att inte ansöka om
utdömning av vite hos förvaltningsrätten då kölistor från 2017 har lämnats in.A
Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningschef i delegation att besluta om föreläggande
vid vite och ansöka om utdömande av vite enligt skollagen 26 kap. 27§, på 200 tkr, hos
förvaltningsrätten om Montessoriförskolan Barnens hus inte inkommer med kölistor för årlig
tillsyn.
Expedieras till
Montessoriföreningen Barnens hus
Justerandes sign
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§ 46 2019.226 BUN

Ansökan om utdömning av vite, Asplyckans montessoriförskola,
Alingsås
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden har fattat beslut om föreläggande vid vite för
Montessoriförskolan Asplyckan, på grund av att begärda kölistor inte inkommit senast 201801-08 (dnr 2017.253 BUN).
Montessoriförskolan Asplyckan mfl har överklagat beslut till förvaltningsrätten.
Förvaltningsrätten har nu avgjort ärendet, dom i ärendet meddelades 19 mars 2019 och
förvaltningsrätten har avslagit överklagan (Mål:379-18).
Beredning
Förvaltningsrätten har inte ändrat det överklagade beslutet, men har flyttat fram tiden för de
klagande att lämna in handlingar enligt föreläggande till fem veckor. Förvaltningsrättens dom
har inte överklagats till kammarrätten och har därmed vunnit laga kraft. Det innebär att barnoch ungdomsnämndens beslut om föreläggande vid vite gäller och att barn- och
ungdomsnämnden ska gå vidare med handläggning av ärendet.
Montessoriförskolan Asplyckan har inte lämnat in några kölistor under den förlängda
tidsfristen. Vid dialog mellan Barn- och ungdomsförvaltningen och förskolorna den 20 maj
2019 framkommer att förskolornas ombud, Mimmi von Troil från FSO, inte har distribuerat
domen till förskolorna. Montessoriförskolan Asplyckan har inte tagit del av domen innan
förvaltningens kontakt och därmed inte haft möjlighet till rättelse. Efter information från Barnoch ungdomsförvaltningen lämnade Montessoriförskolan Asplyckan omgående in kölista från
november 2017.
Tidsfristen att lämna in kölistor och det faktiska inlämnandet av kölistor, skiljer med 27 dagar,
rättelse har skett och kölistor har inlämnats. Det är dessutom för Montessoriförskolan
Asplyckan en betydande svårighet att deras ombud inte har delgett domen och gett
huvudmannen förutsättningar att ta ställning till domen och vad den betyder för
verksamheten. Det kan dessutom ses som oskäligt att ta ut 100 tkr för 27 dagars försening
och att det inte längre finns något skäl till att döma ut vite.
Om Montessoriförskolan Asplyckan fortsättningsvis inte lämnar in kölistor för årlig tillsyn i tid
kommer Barn- och ungdomsnämnden omedelbart att gå vidare med ansökan om
förläggande vid vite på 200 tkr för Montessoriförskolan Asplyckan enligt skollagen 26 kap,
27§.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden beslutar att inte ansöka om
utdömning av vite hos förvaltningsrätten då kölistor från 2017 har lämnats in.
Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningschef i delegation att besluta om föreläggande
vid vite och ansöka om utdömande av vite enligt skollagen 26 kap. 27§, på 200 tkr, hos
förvaltningsrätten om Montessoriförskolan Asplyckan inte inkommer med kölistor för årlig
tillsyn.
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Expedieras till
Montessoriförskolan Apslyckan
Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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§ 47 2019.227 BUN

Ansökan om utdömning av vite, förskolan Prästkragen, Alingsås
pastorat
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden har fattat beslut om föreläggande vid vite för Förskolan
Prästkragen, på grund av att begärda kölistor inte inkommit senast 2018-01-08 (dnr
2017.253 BUN).
Förskolan Prästkragen mfl har överklagat beslut till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten har
nu avgjort ärendet, dom i ärendet meddelades 19 mars 2019 och förvaltningsrätten har
avslagit överklagan (Mål:379-18).
Beredning
Förvaltningsrätten har inte ändrat det överklagade beslutet, men har flyttat fram tiden för de
klagande att lämna in handlingar enligt föreläggande till fem veckor. Förvaltningsrättens dom
har inte överklagats till kammarrätten och har därmed vunnit laga kraft. Det innebär att barnoch ungdomsnämndens beslut om föreläggande vid vite gäller och att barn- och
ungdomsnämnden ska gå vidare med handläggning av ärendet.
Förskolan Prästkragen har inte lämnat in några kölistor under den förlängda tidsfristen. Vid
dialog mellan Barn- och ungdomsförvaltningen och förskolorna den 20 maj 2019
framkommer att förskolornas ombud, Mimmi von Troil från FSO, inte har distribuerat domen
till förskolorna. Förskolan Prästkragen har inte tagit del av domen innan förvaltningens
kontakt och därmed inte haft möjlighet till rättelse. Förskolan Prästkragen hade inte kvar sin
kölista för år 2017, men valde att, den 23 maj, lämna in en lista på barn som ställt sig i kö
under åren 2015-2017 utifrån diarieförda köanmälningar. På listan framkommer
anmälningsdatum, eventuell syskonförtur och huruvida barnet fått plats eller inte.
Tidsfristen att lämna in kölistor och det faktiska inlämnandet av listan på barn som sökt plats,
skiljer med 30 dagar. Rättelse har skett och en lista, som bedöms motsvara en kölista, har
inlämnats. Det är dessutom för förskolan Prästkragen en betydande svårighet att deras
ombud inte har delgett domen och gett huvudmannen förutsättningar att ta ställning till
domen och vad den betyder för verksamheten. Det kan dessutom ses som oskäligt att ta ut
80 tkr för 30 dagars försening, om listan med barn som sökt kan likställas med kölista.
Om Förskolan Prästkragen fortsättningsvis inte lämnar in kölistor för årlig tillsyn i tid kommer
Barn- och ungdomsnämnden omedelbart att gå vidare med ansökan om förläggande vid vite
på 160 tkr för Förskolan Prästkragen enligt skollagen 26 kap, 27§.

Förslag till beslut på sammanträdet

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden beslutar att inte ansöka om
utdömning av vite hos förvaltningsrätten då kölistor från 2017 har lämnats in.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningschef i delegation att besluta om föreläggande
vid vite och ansöka om utdömande av vite enligt skollagen 26 kap. 27§, på 160 tkr, hos
förvaltningsrätten om Förskolan Prästkragen inte inkommer med kölistor för årlig tillsyn.
Expedieras till
Förskolan Prästkragen
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

18

Barn- och ungdomsnämndens
arbetsutskott
Protokoll
2019-06-04

§ 48 2019.228 BUN

Ansökan om utdömning av vite, Montessoriföreningen Asken, Alingsås
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden har fattat beslut om föreläggande vid vite för
Montessoriförskolan Asken, på grund av att begärda kölistor inte inkommit senast 2018-0108 (dnr 2017.253 BUN).
Montessoriförskolan Asken mfl har överklagat beslut till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten
har nu avgjort ärendet, dom i ärendet meddelades 19 mars 2019 och förvaltningsrätten har
avslagit överklagan (Mål:379-18).
Beredning
Förvaltningsrätten har inte ändrat det överklagade beslutet, men har flyttat fram tiden för de
klagande att lämna in handlingar enligt föreläggande till fem veckor. Förvaltningsrättens dom
har inte överklagats till kammarrätten och har därmed vunnit laga kraft. Det innebär att barnoch ungdomsnämndens beslut om föreläggande vid vite gäller och att barn- och
ungdomsnämnden ska gå vidare med handläggning av ärendet.
Montessoriförskolan Asken har inte lämnat in några kölistor under den förlängda tidsfristen.
Vid dialog mellan Barn- och ungdomsförvaltningen och förskolorna den 20 maj 2019
framkommer att förskolornas ombud, Mimmi von Troil från FSO, inte har distribuerat domen
till förskolorna. Montessoriförskolan Asken har inte tagit del av domen innan förvaltningens
kontakt och därmed inte haft möjlighet till rättelse. Efter information från Barn- och
ungdomsförvaltningen lämnade Montessoriförskolan Asken, den 22 maj, in kölista från
november 2017.
Tidsfristen att lämna in kölistor och det faktiska inlämnandet av kölistor, skiljer med 29 dagar,
rättelse har skett och kölistor har inlämnats. Det är dessutom för Montessoriförskolan Asken
en betydande svårighet att deras ombud inte har delgett domen och gett huvudmannen
förutsättningar att ta ställning till domen och vad den betyder för verksamheten. Det kan
dessutom ses som oskäligt att ta ut 65 tkr för 29 dagars försening och att det inte längre
finns något skäl till att döma ut vite.
Om Montessoriförskolan Asken fortsättningsvis inte lämnar in kölistor för årlig tillsyn i tid
kommer Barn- och ungdomsnämnden omedelbart att gå vidare med ansökan om
förläggande vid vite på 130 tkr för Montessoriförskolan Asken enligt skollagen 26 kap, 27§.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden beslutar att inte ansöka om
utdömning av vite hos förvaltningsrätten då kölistor från 2017 har lämnats in.
Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningschef i delegation att besluta om föreläggande
vid vite och ansöka om utdömande av vite enligt skollagen 26 kap. 27§, på 130 tkr, hos
förvaltningsrätten om Montessoriförskolan Asken inte inkommer med kölistor för årlig tillsyn.
Expedieras till
Montessoriförskolan Asken
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Paragrafen är justerad
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§ 49 2019.229 BUN

Ansökan om utdömning av vite, Montessoriförskolan Kotten, Alingsås
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden har fattat beslut om föreläggande vid vite för
Montessoriförskolan Kotten, på grund av att begärda kölistor inte inkommit senast 2018-0108 (dnr 2017.253 BUN).
Montessoriförskolan Kotten mfl har överklagat beslut till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten
har nu avgjort ärendet, dom i ärendet meddelades 19 mars 2019 och förvaltningsrätten har
avslagit överklagan (Mål:379-18).

Beredning
Förvaltningsrätten har inte ändrat det överklagade beslutet, men har flyttat fram tiden för de
klagande att lämna in handlingar enligt föreläggande till fem veckor. Förvaltningsrättens dom
har inte överklagats till kammarätten och har därmed vunnit laga kraft. Det innebär att barnoch ungdomsnämndens beslut om föreläggande vid vite gäller och att barn- och
ungdomsnämnden ska gå vidare med handläggning av ärendet.
Montessoriförskolan Kotten har inte lämnat in några kölistor under den förlängda tidsfristen.
Vid dialog mellan Barn- och ungdomsförvaltningen och förskolorna den 20 maj 2019
framkommer att förskolornas ombud, Mimmi von Troil från FSO, inte har distribuerat domen
till förskolorna. Montessoriförskolan Kotten har inte tagit del av domen innan förvaltningens
kontakt och därmed inte haft möjlighet till rättelse. Efter information från Barn- och
ungdomsförvaltningen lämnade Montessoriförskolan Kotten omgående in kölista från juni
2017. Enligt förskolechef är det inte någon förändring i kön mellan juni och november då
samtliga placeringar var gjorda från höstterminens start.
Tidsfristen att lämna in kölistor och det faktiskta inlämnandet av kölistor, skiljer med 27
dagar, rättelse har skett och kölistor har inlämnats. Det är dessutom för Montessoriförskolan
Kotten en betydande svårighet att deras ombud inte har delgett domen och gett
huvudmannen förutsättningar att ta ställning till domen och vad den betyder för
verksamheten. Det kan dessutom ses som oskäligt att ta ut 100 tkr för 27 dagars försening
och att det inte längre finns något skäl till att döma ut vite.
Om Montessoriförskolan Kotten fortsättningsvis inte lämnar in kölistor för årlig tillsyn i tid
kommer Barn- och ungdomsnämnden omedelbart att gå vidare med ansökan om
förläggande vid vite på 200 tkr för Montessoriförskolan Kotten enligt skollagen 26 kap, 27§.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden beslutar att inte ansöka om
utdömning av vite hos förvaltningsrätten då kölistor från 2017 har lämnats in.
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Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningschef i delegation att besluta om föreläggande
vid vite och ansöka om utdömande av vite enligt skollagen 26 kap. 27§, på 200 tkr, hos
förvaltningsrätten om Montessoriförskolan Kotten inte inkommer med kölistor för årlig tillsyn.
Expedieras till
Montessoriförskolan Kotten
Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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Justerandes sign
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§ 50 2018.571 BUN

Anmälningar om kränkande behandlingar 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
Nio anmälningar har inkommit till förvaltningen där 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, förutom i ärende 8-190503 där eleven förekommer i en
anmälan från hösten 2018.

LPN: 12-190410
Anmälan rör upprepade händelser där elev i åk 1 utsatt andra elever för kränkande
behandling. Det rör flera incidenter som var för sig är bagatellartade men eftersom
händelserna är upprepade anmäler och utreder rektor händelserna. Rektor har vidtagit
åtgärder. Vårdnadshavare är informerade.

LPN: 1-190311 och 1-190312
Händelser där elever i åk 9 utsatt varandra för psykisk och verbal kränkning. Rektor har
tillsammans med kurator och ytterligare skolpersonal vidtagit åtgärder. Uppföljning är
planerad. Vårdnadshavare är informerade.

LPN: 13-190423
Anmälan rör upprepade händelser där elev i åk 6 blivit utsatt för kränkande behandling.
Händelserna uppmärksammades av klasslärare. Klasslärare har vidtagit åtgärder.
Vårdnadshavare är informerade.

Justerandes sign
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6-190517
Anmälan rör händelser där elev i förskoleklass blivit fysiskt och psykiskt kränk av två
klasskamrater. Händelserna har uppmärksammats av vårdnadshavare. En handlingsplan
kommer att upprättas.

3-190429
Händelse rörande verbal kränkning av elev i åk 4. Händelsen uppmärksammades av
klasslärare och fritidspersonal. Vårdnadshavare är informerade.
3-1904292
Händelse rörande psykisk kränkning av elev i åk 4. Händelsen uppmärksammades av
klasslärare. Vårdnadshavare är informerade.

8-190503
Anmälan rör händelse där elev i åk 4 blivit fysiskt och psykiskt kränk av en klasskamrat.
Händelsen uppmärksammades av lärare. En handlingsplan kommer att upprättas.

13-190503
Anmälan rör händelser där elev i åk 6 blivit psykiskt kränkt av en klasskamrat. Klasslärare
uppmärksammade händelserna. Vårdnadshavare är informerade.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden lägger informationen till
handlingarna.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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§ 51 2018.563 BUN

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. Planen hanterar även reglering av handlingar som inte är
allmänna. Barn- och ungdomsnämnden antog den senaste planen 2018-12-18 §118, att
gälla för 2019. Planen antas inför varje år och revideras ytterligare vid behov. Förvaltningen
har identifierat behov av att uppdatera planen.

Beredning
Förändringar i dokumenthanteringsplanen är påkallat av flera orsaker:
 Uppdatering av vilka system som hanterar och i viss mån lagrar information
 Justeringar i ”anmärkning” vad gäller rapportering till nämn för att följa nämndens
beslutade ärendecykel
 Förändrad yta för hantering av beslut om särskilt stöd (från PRN till Unikum)
 Förändrad bevaring av individuella utvecklingsplaner (IUP), enligt beslut i BUN 201812-18 §119
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta
dokumenthanteringsplan för 2019.
Expedieras till
Kommunarkivet
Förskolechefer/rektorer
Administratörer
Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

25

Barn- och ungdomsnämndens
arbetsutskott
Protokoll
2019-06-04

§ 52 2019.213 BUN

Revidering av delegationsförteckning för Barn- och
ungdomsförvaltningen 2019
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden behöver besluta om revidering av nämndens
delegationsförteckning till följd av ändringar i skollagen (SL) och ändrade ansvarsförhållande
gällande Dataskyddsombudet vid Alingsås kommun.
Förvaltningens yttrande
Den 1 juli 2019 ska förskolechef benämnas rektor enligt 2 kap. 9 § skollagen där
delegationsförteckningen behöver revideras för att återspegla denna lagändring.
Förskolechef utgår därmed som titel i delegationsförteckningen och benämnd istället rektor.
Som en följd av personuppgiftshantering enligt bestämmelserna i GDPR vilka trädde i kraft
maj 2018 har Alingsås kommun gjort bedömningen att det inte är ändamålsenligt att
Dataskyddsombudet har delegation rörande konsekvensbedömningar.
Konsekvensbedömning av dataskydd delegeras till Verksamhetsutvecklare IKT.
Vissa redaktionella ändringar görs i samband med revideringen.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden beslutar att revidera
föreliggande delegationsförteckning enligt förvaltningens förslag.
Expedieras till
Rektorer och förskolechefer
Paragrafen är justerad
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§ 53 2019.212 BUN

Uppföljning av delegationsbeslut läsåret 2018/2019
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsförteckning, av vilken framgår vilka
typer av beslut den/de delegerade kan fatta självständigt. Beslut som fattas med stöd av
delegering ska återrapporteras till den som gett delegering enligt Kommunallagen kap 6:40
och kap 7:8. Fattade delegationsbeslut redovisas till nämnden månadsvis i ärende
Delegationsbeslut 2019-central administration. Förvaltningen uppdaterar kontinuerligt
delegationsförteckningen som vid behov meddelas och beslutas i nämnden.
Beredning
För läsåret 2018/2019 har sammanlagt 647 delegationsbeslut fattats och 463
anställningsbeslut upprättats. Det har därmed fattats något fler delegationsbeslut men
betydligt färre anställningsbeslut än föregående läsår (617 delegationsbeslut och 839
anställningsbeslut).
Antal beslut som rapporterats presenteras team-vis och ser ut på följande sätt:
Central administration
Antal delegationsbeslut
18/19
17/18
16/17
Ordföranden (BUN)
4
1
1
Förvaltningschef
26
15
13
Verksamhetschef för grundskola
29
36
23
Verksamhetschef för förskola
1
9
6
Verksamhetschef för stöd och utveckling 1
3
21
Administrativ chef
82
75
118
Planeringsstrateg
328
298
347
Totalt
472
437
528

Team
Ängabo
Långared-Lendahl
Nolby
Noltorp
Hemsjö,- Ingared-Ödenäs – Västra
Bodarna
Kullingsberg-Stadsskogen

Justerandes sign

Antal delegationsbeslut
18/19
17/18
8
8
11
36
34
13
14

16/17
9
22
12

23

21

13

15

17

7
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Bjärke
7-9 Centrum
Totalt

23
48
175

Anställningsbeslut

Antal delegationsbeslut
18/19
17/18
60
76
25
55
81
169
86
133

16/17
43
21
148
105

65

78

41

54
42
50
463

132
103
93
839

97
55
56
566

Central Administration
Ängabo
Långared-Lendahl- Nolby
Noltorp
Hemsjö,- Ingared-Ödenäs – Västra
Bodarna
Kullingsberg-Stadsskogen
Bjärke
7-9 Centrum
Totalt

18
66
180

10
16
89

Nolby blev från och med årsskiftet 17/18 ett eget team. Underlaget för att sammanställa
anställningsbeslut har inte uppdaterats efter detta varför Nolby redovisas tillsammans med
Långared/Lendahl.
Som tidigare år har delegationsförteckningen förändrats med tillägg av nya beslut som kan
påverka antalet rapporterade beslut. Förvaltningen förmodar också att det kan finns en del
beslut som inte återrapporterats till förvaltningen.
Att antalet anställningsbeslut är lägre jämfört med föregående år förklaras av en stor
personalomsättning under läsåret 2017/2019. Personalomsättningen innevarande läsår
ligger i paritet med tidigare år.
Vidare kan förvaltningen se att de flesta skolledarna numera har god kännedom om hur
delegationsbeslut ska återrapporteras till barn- och ungdomsnämnden. Förvaltningens
arbete med att stödja och utbilda personalen i dessa frågor fortskrider.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden godkänner uppföljningen av
delegationsbeslut läsåret 2017-2018 och lägger den till handlingarna.
Expedieras till
Förskolechefer och rektorer
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Paragrafen är justerad
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§ 54 2019.042 BUN

Val av kontaktpolitiker 2019-2022
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den 24 april 2019 beviljat följande avsagda
uppdrag samt utfört kompletteringsval till Barn- och ungdomsnämnden där nedanstående
beviljats och beslutats.
- Jonathan Gustafsson (V) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i barn-och
ungdomsnämnden.
- Ny ersättare i barn- och ungdomsnämnden är Beatrice Scherberg (V).
Detta innebär att nämnden behöver utse en ny kontakpolitiker för förskolan.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden beslutar att Beatrice
Scherberg (V) ingår i gruppen för kontaktpolitiker för förskolan.
Expedieras till
Rektorer och förskolechefer
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

