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Föreläggande Solkattens
förskola, SKIB AB
3
2019.306 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-08-29
Karin Karlsson

Barn- och ungdomsnämnden

2019.306 BUN

Föreläggande Solkattens förskola, SKIB AB
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden har ansvar för att kontrollera att de fristående förskolorna i
kommunen bedrivs i enlighet med skollagen (2010:800) och läroplan för förskolan.
Enligt skollagens 26 kap. 4§ har en kommun tillsyn över förskolor vars huvudman kommunen
har godkänt enligt skollagen 2 kap. 7§, andra stycket. Under våren 2019 utövade kommunen
tillsyn på Solkattens förskola i Sollebrunn med huvudman SKIB AB.
Förvaltningens yttrande
Av skollagen (26 kap 2 §) framgår att det i kommunens tillsyn av fristående förskolor ingår att
fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman som bedriver
verksamheten ska rätta de fel som upptäckts vid granskningen. Tillsyn av de fristående
förskolornas verksamhet ska vara utformad så att den säkerställer att den granskade
förskolan lever upp till kraven i lagar och förordningar.
Kommunens tillsyn omfattar att granska verksamhetens förmåga att leva upp till
intentionerna i skollag och läroplan. Det innebär bland annat att det pedagogiska arbetet
omfattar hela läroplanen och riktas mot målen och att det råder kvalité i arbetet samt att
verksamheten bedrivs enligt läroplanens uppdragsbeskrivning och riktlinjer.
Barn- och ungdomsnämnden i Alingsås kommun konstaterade i beslut den 20 juni 2017
(2017.366 BUN §69) att det förelåg flera brister gällande huvudmannens ansvarstagande för
Solkattens förskola och huvudmannen förelades att vidta åtgärder för att avhjälpa de
påtalade bristerna. Beslutet följdes upp och i beslut daterat den 24 oktober 2017 (2017.366
BUN §96) konstaterades att flera brister var avhjälpta och att huvudmannen för Solkattens
förskola hade skapat en arbetsplan för ett systematiskt kvalitetsarbete med hjälp av
Skolverkets stödmaterial ”Kvalitetsarbete i praktiken”. I det sistnämnda beslutet
konstaterades dock att brister kvarstod rörande huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.
Vid kommunens tillsyn våren 2019 kan kommunen konstatera att huvudmannen för
Solkattens förskola brister i sitt arbete att systematiskt och kontinuerligt planera för och följa
upp samt utveckla utbildningen i förskolan.
Underlaget för bedömningen utgörs av de dokument som huvudmannen skickat in till barnoch ungdomsförvaltningen i Alingsås kommun, av besök i verksamheten samt vad som
framkom i de intervjuer som genomfördes med personal, rektor och huvudman.
Huvudmannen för Solkattens förskola har getts möjlighet att lämna synpunkter på
protokollet. Förvaltningens utredning och bedömning, samt rättslig reglering framgår i bilaga.
Där framgår också vilka åtgärder barn- och ungdomsförvaltningen anser att huvudmannen
behöver vidta för att avhjälpa bristerna.
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Dessa är:
-

-

-

-

-

Huvudman behöver förvärva djupare insikt kring de föreskrifter som gäller för den
verksamhet huvudman bedriver. Detta innefattar bland annat att huvudman skapar
tydliga rutiner för styrkedjan mellan huvudman och rektor.
Huvudmannen ska systematiskt sammanställa och följa upp måluppfyllelsen av
utbildningen i förskolan. Uppföljningen ska göras i relation till de nationella målen för
förskolan.
Huvudmannen ska utifrån ett huvudmannaperspektiv göra en analys av det som
framkommit och identifiera, besluta och dokumentera vilka utvecklingsområden och
insatser som ska genomföras för att de nationella målen ska uppfyllas i förskolan.
Huvudmannen ska utifrån ett huvudmannaperspektiv planera för genomförandet av
de beslutade utvecklingsåtgärderna och genomföra dessa. Planeringen och
åtgärderna ska dokumenteras.
Huvudmannen ska dokumentera arbetet.

I de fall det är möjligt får bristerna avhjälpas på annat sätt.

Föreläggande om att vidta åtgärder får förenas med vite enligt 26 kap. 27 § skollagen. Vitet
ska, enligt 3 § lag om viten, bestämmas till ett belopp som med hänsyn om vad som är känt
om huvudmannens ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i övrigt kan antas
förmå denne att följa det föreläggande som är förenat med vite. Vitet ska fastställas till ett
bestämt belopp.
Ekonomisk bedömning
Beslutet har ingen ekonomisk påverkan. Vitesbelopp tillfaller inte kommunen.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar, med stöd av 26 kap. 10 och 27 §§ skollagen
(2010:800), att förelägga huvudman för Solkattens förskola att vid vite av 85 000 kronor
senast den 27 mars 2020 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. De vidtagna
åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas till Barn- och ungdomsförvaltningen,
Alingsås kommun.

Beslutet ska skickas till
Förskolan Solkatten, SKIB AB

Helena Balte
Förvaltningschef

Karin Karlsson
Utvecklingsledare
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Tillsyn av Solkattens förskola, SKIB AB
Kommunens bedömning
Alingsås kommun bedömer att huvudmannen för Solkattens förskola brister vad gäller att
kontinuerligt och systematiskt säkerställa att kvalitetsarbetet, både på förskolenivå och på
huvudmannanivå, styrs utifrån läroplansuppdraget i syfte att främja ökad likvärdighet och kvalitet. I
detta arbete ingår att huvudmannen skaffar sig kunskap om nuläget vid huvudmannens
förskoleenhet. Denna nulägesanalys ska bland annat innefatta resultat avseenden förskolans arbete
med att främja barnens utveckling och lärande, och att erbjuda en trygg omsorg i en god miljö. Den
nulägesanalys som huvudmannen formulerar ska bygga på uppgifter som rektor tagit fram i sitt eget
kvalitetsarbete vid förskolan. Det ska därför finnas en koppling mellan huvudmannens
kvalitetsarbete, och det kvalitetsarbete som rektor tillsammans med förskollärare och övrig personal
genomför vid huvudmannens förskoleenhet.
Då det har saknats ett kvalitetsarbete, både på förskolenivå och på huvudmannanivå, under en
längre tid, har huvudmannen för Solkattens förskola inte haft ett sätt att säkerställa att alla barn får
en utbildning i förskolan i relation till de nationella målen för förskolan. Solkattens förskola har inte
heller haft processer för att säkerställa att förskolan erbjuder en trygg omsorg för alla barn.
Huvudmannen har därmed inte tagit det ansvar, som enligt skollagen, åligger huvudmannen. Detta är
allvarligt.

Rättslig reglering
Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och
kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Inriktningen på det systematiska
kvalitetsarbetet ska vara att de mål som finns för utbildningen i skollagen och i andra föreskrifter
(nationella mål) uppfylls. Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras. Om det vid
uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten,
ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas. Enligt förarbetena till skollagen har
huvudmannen det yttersta ansvaret för genomförandet av utbildningen, vilket ger huvudmannen en
central roll när det gäller att bedriva ett kvalitetsarbete som ska garantera kvalitet och likvärdighet
(prop. 2009/10:165 sid. 306).
Alingsås kommun bedömer att huvudmannen för Solkattens förskola inte uppfyller
författningskraven avseende att:
-

-

Huvudman ska genom erfarenhet eller på annat sätt ha förvärvat insikt i de föreskrifter som
gäller för den verksamhet man bedriver. (2 kap 5§ skollagen)
Inriktningen för huvudmannens kvalitetsarbete är att de nationella mål och krav som anges i
styrdokumenten uppfylls. (4 kap. 3 och 5§§ skollagen)
Huvudmannen följer upp resultat inom utbildningen, och dokumenterar denna
uppföljningen. ( 4 kap. 3 och 6§§ skollagen)
Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen beslutar huvudmannen om
nödvändiga utvecklingsåtgärder, och dokumenterar de beslutade åtgärderna. (4 kap. 3 och 6
§§ skollagen)
Huvudmannen planerar för genomförandet av utvecklingsåtgärder och genomför dessa.
Planeringen och åtgärderna ska dokumenteras. (4 kap. 3 och 6-7 §§ skollagen)
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Alingsås kommun bedömer att följande åtgärder behöver vidtas för att avhjälpa bristerna. I de fall
det är möjligt får bristerna avhjälpas på annat sätt.
-

-

-

-

Huvudman behöver förvärva djupare insikt kring de föreskrifter som gäller för den
verksamhet huvudman bedriver. Detta innefattar bland annat att huvudman skapar tydliga
rutiner för styrkedjan mellan huvudman och rektor.
Huvudmannen ska systematiskt sammanställa och följa upp måluppfyllelsen av utbildningen i
förskolan. Uppföljningen ska göras i relation till de nationella målen för förskolan.
Huvudmannen ska utifrån ett huvudmannaperspektiv göra en analys av det som framkommit
och identifiera, besluta och dokumentera vilka utvecklingsområden och insatser som ska
genomföras för att de nationella målen ska uppfyllas i förskolan.
Huvudmannen ska utifrån ett huvudmannaperspektiv planera för genomförandet av de
beslutade utvecklingsåtgärderna och genomföra dessa. Planeringen och åtgärderna ska
dokumenteras.
Huvudmannen ska dokumentera arbetet.

Kommunens utredning
Vid tiden för kommunens tillsyn av Solkattens förskola, belägen i Alingsås kommun, uppger
huvudmannen att det att finns en anställd förskollärare på förskolan Solkatten, och att de i
personalen är totalt fyra pedagoger under dagen samt att det är 27 barn inskrivna i verksamheten.
En av barnskötarna är tillika skolchef. Vid kommunens besök den 22 maj 2019 intervjuas personal i
förskolan, rektorn och huvudmannen. Kommunens personal från barn- och ungdomsförvaltningen
genomförde även verksamhetsbesök i förskolan.
Personalen i förskolan uppger i intervju att det finns barn med särskilda behov i barngruppen och att
personalen har möjlighet till handledning av en extern specialpedagog. Vidare säger de att
handledning sker en gång om året eller utifrån behov och att personalen i förskolan har fått
handledning vid ett par tillfällen innevarande läsår. Specialpedagogen har inte besökt verksamheten,
utan träffat personalen för handledning i kommunikation berättar de intervjuade. Rektorn för
förskolan Solkatten berättar i intervju att större delen av hennes tjänst på förskolan sker i barngrupp.
På kommunens fråga gällande tillgång till barnhälsa, säger rektorn att förskolan kan kontakta en
specialpedagog som arbetar i Alingsås kommun, men att de inte har gjort det.
När det gäller förskolans systematiska kvalitetsarbete berättar rektorn att hon tillsammans med
personalen diskuterar mycket hur de gör i förskolan och att uppföljning, om de hinner, sker en gång i
månaden. Rektorn kan dock inte ge exempel på hur strukturerna för det systematiska arbetet ser ut.
Vidare berättar rektorn att huvudmannen, som även arbetar på förskolan, ”fortfarande håller mycket
i det som handlar om det systematiska” och att vårdnadshavare i första hand brukar vända sig till
huvudmannen och inte till rektorn. Rektorn berättar att vissa av de klagomål som inkommit till barnoch ungdomsförvaltningen inte har kommit till varken rektorn eller huvudmannens kännedom. På
kommunens fråga till rektorn hur hon säkerställer att utbildningen i förskolan utgår och omfattar
målen i läroplanen säger rektorn att de arbetar utifrån målen och dokumenterar det genom att sätta
upp bilder. Hur det arbetet mer konkret ser ut kan rektorn inte svara på och säger att ”det pågår hela
tiden”. Vad gäller arbetet med att skapa en trygg miljö i förskolan säger rektorn att de inte har
behövt använda förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Barnen blir osams
ibland säger rektorn. Avslutningsvis berättar rektorn att kontakten med vårdnadshavare när det
gäller utvecklingssamtalen delas upp mellan henne och huvudmannen.
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I intervju med huvudmannen berättar hon att sedan kommunens tidigare besök under hösten 2017
har huvudmannen, enligt henne själv, gått en utbildning via Skolverket till förskolechef
(rektorsutbildningen är en statlig befattningsutbildning och den ges sedan flera år tillbaka vid olika
universitet runt om i Sverige inte via Skolverket, kommunens anteckning) och där hon bland annat fick
utbildning i systematiskt kvalitetsarbete. Vidare säger huvudmannen att förskolan behöver bli
tydligare med att visa upp för vårdnadshavare vad de arbetar med i förskolan genom bilder och
veckobrev. På kommunens fråga till huvudmannen hur de har arbetat med systematiskt
kvalitetsarbete sedan kommunens tidigare tillsyn säger huvudmannen att de har använt sig av
Skolverkets mätverktyg BRUK, men ger inga konkreta exempel på hur de har arbetat vidare utifrån
resultaten. Exempel som ges är högläsning samt normer och värden, och förskolans personal har
besökt biblioteket, haft lästräning och arbetat med språket. Enligt huvudmannen handlar det om att
skapa en dialog med vårdnadshavare för att de ska bli trygga. På kommunens fråga vad som behöver
utvecklas i personalgruppen och i det inre arbetet på förskolan säger huvudmannen att det handlar
om att ”ta emot klagomål och att det ska bli tydligt för de olika funktionerna”. På frågan om
huvudman och rektor vid huvudmannens förskola har några gemensamma avstämningar svarar
huvudmannen att de inte har det. Avslutningsvis berättar huvudmannen att hon inte har planerat för
att nuvarande rektor ska genomgå den statliga befattningsutbildningen för rektorer.
Av inkomna dokument som huvudmannen för Solkattens förskola har skickat in till barn- och
ungdomsförvaltningen i Alingsås kommun inför tillsynen kan inte enligt skollagens krav utgöra ett
systematiskt kvalitetsarbete. Det saknas dokumentation, uppföljning, analys och en systematiserad
sammanställning av förskolans resultat utifrån de nationella målen. Den uppföljning och analys, som
enligt rektor och huvudman sker, ger inte en heltäckande bild av förskolans nationella uppdrag och
uppfyller därmed inte författningarnas krav. Kommunen kan i pågående, liksom vid tidigare tillsyn,
konstatera att den dokumenterade uppföljningen som sker inte är tillräcklig då det nationella
pedagogiska uppdraget för förskolan omfattar flera mål. En förutsättning för att huvudmannen för
förskolan Solkatten ska kunna ta sitt ansvar är att huvudman och rektor tillsammans skapar
förutsättningar för, och har god kännedom och kunskap om hur måluppfyllelsen på förskoleenheten
ser ut samt klargör vem som ansvarar för vad i styrkedjan mellan huvudman och rektor. Huvudman
och rektor behöver bland annat skapa strukturer och rutiner för hur verksamhetens resultat ska
följas upp, analyseras och bedömas i förhållande till de nationella målen. Kvalitetsarbetet måste
också dokumenteras och dokumentationen måste vara tillräcklig för att ligga till grund för analys och
beslut för att kunna göra prioriteringar av utvecklingsinsatser och för att huvudmannen ska kunna
följa upp utvecklingen över tid.
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Tillsyn Prästkragens
förskola
4
2019.276 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-08-29
Karin Karlsson

Barn- och ungdomsnämnden

2019.276 BUN

Tillsyn, Prästkragens förskola
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden har ansvar för att kontrollera att de fristående förskolorna i
kommunen bedrivs i enlighet med skollagen (2010:800), läroplan för förskolan.
Enligt skollagens 26 kap. 4§ har en kommun tillsyn över:
- Förskolor vars huvudman kommunen har godkänt enligt skollagen 2 kap. 7§ andra stycket.
Beredning
Vid tillsyn av de fristående förskolorna i Alingsås kommun granskar kommunen om de
fristående huvudmännen lever upp till författningarnas krav. Granskningen görs inom
områdena: Förutsättningar för utbildningen och Utveckling av utbildningen i förskolan. Det
har vid tillsynen av förskolan Prästkragen inte framkommit annat än att huvudmannens
ansvarstagande för förskolan Prästkragen uppfyller författningarnas krav.
Ekonomisk bedömning
Beslutet har ingen ekonomisk påverkan
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden lägger ärendet till handlingarna

Beslutet ska skickas till
Prästkragens förskola

Helena Balte
Förvaltningschef

Karin Karlsson
Utvecklingsledare

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-08-29
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Rapport om nuläge inom
barnomsorg 2019
5
2019.174 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-08-29
Jonas Nordlander

Barn- och ungdomsnämnden

2019.174 BUN

Rapport om nuläge inom barnomsorg 2019
Ärendebeskrivning
Som en del i barn- och ungdomsnämndens systematiska kvalitetsarbete redovisas nuläget
inom barnomsorgskön till barn- och ungdomsnämnden. Under 2019 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. Efterfrågan varierar mellan olika områden, vilket innebär att
en del vårdnadshavare kan erbjudas plats på annan förskola än vad de har önskat.
Efterfrågan av plats på enskilda förskolor varierar också. Vissa förskolor får snabbt fullt,
medan andra har lediga platser under längre tid, vilket är nödvändigt för en kontinuerlig
platsförsörjning.
Antalet barn som söker plats efter årsskiftet förväntas öka ytterligare men det finns en god
kapacitet för nya barn. Garanittiden kommer at kunna uppfyllas även under första delen av
vårterminen, även om efterfrågan ökar.
Ekonomisk bedömning
Beslutet har ingen ekonomisk påverkan
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Helena Balte
Förvaltningschef

Jonas Nordlander
Barnomsorgssamordnare

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-08-29
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Dnr 2019.174 BUN
19-08-21

Nulägesrapport september 2019
Antal inskrivna barn i kommunal verksamhet 2019-08-21
16-18
14-15
10-13
(1-3 år)
(4-5 år)
( 6-9 år)
Förskola
774
763
Fritidshem
1527
Pedagogisk omsorg
7
9
6
Summa
781
772
1533

07-09
(10-12 år)
390
2
392

Summa
1537
1917
24
3478

Antal preliminärt inskrivna barn i kommunala verksamheter t.o.m. 2019-12-31
16-18
14-15
10-13
07-09
(1-3 år)
(4-5 år)
( 6-9 år) (10-12 år) Summa
Förskola
93
10
103
Fritidshem
14
0
14
Pedagogisk omsorg
0
0
0
0
0
Summa
93
10
14
0
117
Antal inskrivna barn i enskild regi 2019-08-21
16-18
14-15
(1-3 år)
(4-5 år)
Förskola
206
197
Fritidshem
Summa
206
197

10-13
( 6-9 år)

07-09
(10-12 år)

265
265

74
74

Antal inskrivna barn i annan kommun, boende i Alingsås, augusti 2019
16-18
14-15
10-13
07-09
(1-3 år)
(4-5 år)
( 6-9 år) (10-12 år)
Förskola
3
3
Fritidshem
13
5
Pedagogisk omsorg
0
0
0
0
Summa
3
3
13
5
Barn som önskar plats tom
2020-01-31

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

16-18
(1-3 år)
54
1
9
1
6
71

14-15
(4-5 år)
2
1
2
0
0
5
76
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Summa
403
339
742

Summa
6
18
0
24

Uppdrag: Utvärdera
förändringar inom
kostverksamheten
6
2019.124 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-09-03
Ulrika Mårdborg

Barn- och ungdomsnämnden

2019.124 BUN

Utvärdera förändringar inom kostverksamheten
Ärendebeskrivning
På Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2019-03-26 väckte Anton César initiativ om
att utvärdera förändringar inom kostverksamheten. Barn- och ungdomsnämnden beslutade
att ge förvaltningen i uppdrag att utvärdera kostverksamheten och utreda vilka konsekvenser
införandet av tre rätter kombinerat med 12-veckorsmeny har inneburit för arbetsmiljö,
ätandefrekvens och matsvinn.
Förvaltningens yttrande
Kostverksamheten i kommunen bedrivs sedan i maj 2010 på entreprenad och det är ISS
Facility Service som är leverantör. Det har varit två olika upphandlingar och den
kostverksamhet som levereras utgår ifrån den kravställning som kommunen har gjort.
De krav som ställdes i upphandlingen var enhetliga menyer med tre rätter till lunch i skola
samt förstärka mellanmål på fritids och förskola. Att leverera tre rätter och förstärka
mellanmål innebar att verksamheten förändrades och att det gjordes en översyn av kapacitet
i kök och matsalar. Detta medförde att det gjordes ombyggnationer samt investeringar för
cirka 6 miljoner kronor under 2010 och 2011. Det var inköp av tex kylar och större ugnar.
Många åtgärder hade fått vänta i avvaktan på hur kostverksamheten skulle bedrivas i
kommunen. Sedan 2010 har både antal barn i förskolan och antal elever skolan ökat och ett
antal nya förskolor samt en ny skola har byggts. Det är ca 150 barn fler i förskolan och ca
1200 fler elever i skolan, vilket innebär att det levereras fler portioner och mer kost till
verksamheten.
Vid övergång till extern leverantör fanns 3 olika sorters kök; serveringskök dit all mat
levererades färdigt, mottagningskök där komponenterna tillagades och där
huvudkomponenten levererades från tillagningskök samt tillagningskök där allt producerades
både till egen enhet och annan enhet. Under tiden som ISS haft uppdraget har
verksamheten förändrats genom att huvudkomponent till lunch levererats till mottagningskök
för att värmas på plats. Denna förändring innebar ett ökat behov av kyl och frys samt en
ökad arbetsbelastning för personalen. Sedan hösten 2018 leveraras endast enstaka
kartonger med huvudkomponent till mottagningskök för uppvärmning mot slutet av lunchen
för att minska svinnet och belastningen på köken.
I samband med upphandling 2016 gjordes en förändring i menyn med en utökning från en 8veckors meny till en 12-veckors meny, i syfte att förenkla arbetet med en säsongsanpassad
meny. Det innebar en del nya rätter men också att samma rätt serverades en eller flera
gånger under aktuell 12-veckorsperiod. Denna förändring innebär att det är svårare att
lagerhålla i förråd, kyl och frys för att det är fler produkter, samt innebär en fördyrande
omständighet för ISS.
Tre olika rätter innebär en ökad valfrihet för eleverna jämfört med tidigare, samtidigt som det
också innebär att det vissa dagar framförallt då det är en särskilt populär första rätt, tillagas
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mat som inte går åt. ISS har fått i uppdrag att mäta svinn från kantiner och tallrikar samt att
sammanställa dessa uppgifter.
Nuläge – förändringar inom partneringavtal
En förändring i menyerna behöver återigen göras, dels utifrån nya rekommendationer från
Livsmedelsverket om att minska köttmängd dvs rött kött och charkprodukter och istället
servera mer vegetarisk kost, ägg, fisk och fågel. I menyarbetet behöver också de fördyrande
omständigheterna som en 12-veckorsmeny inneburit tas med i beaktande. Genom ett
gemensamt arbete med förändring av menyn, av ISS och kostenheten gemensamt inom
ramen för tecknat partneringavtal, skulle en ny meny med bibehållen ätandefrekvens och
mindre svinn kunna införas. En återgång till en 8-veckorsmeny med totalt färre olika rätter
innebär också att svårigheterna med lagerhållning upphör.
Ett arbete för en förändrad meny har påbörjats under våren och prövas nu. Den aktuella
menyn innebär 11.75 rätter per vecka jämfört med 15 rätter per vecka. Det innebär att det
kommer att serveras två rätter ca 3 dagar i veckan. Elevernas önskemål behöver fortsätta att
tas tillvara i arbetet för att bevara nöjdhet och kvalitet ur ett elevperspektiv.
För att komma vidare med att kunna utreda och lägga fram förslag till förändringar i
kostavtalet behövs en testperiod under hösten 2019. Detta på grund av att det har skett stora
förändringar i verksamheten sedan 2010. Syftet är att kunna utvärdera om svinn minskar,
god kvalitet och ätandefrekvens bibehålls, samt att en förbättrad arbetsmiljö för
kostpersonalen uppnås.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att tillsammans med ISS, inom
ramen för tecknat partneringavtal, utvärdera kostverksamheten och arbeta vidare för att nå
en effektiv måltidsorganisation med bibehållen god kvalitet minskat svinn och förutsättningar
för en god arbetsmiljö och återrapportera till barn- och ungdomsnämnden i januari 2020.
Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att under höstterminen 2019
genomföra en testperiod med förändrad meny.
Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Helena Balte
Förvaltningschef

Ulrika Mårdborg
Kostchef

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-09-03
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-08-29
Helena Balte
0322-616422
2019.253 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Remiss – Motion angående olycksfallsförsäkring på barns
och elevers fritid
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott AU § 111
2019.387 KS att besvara motion angående olycksfallsförsäkring av barn och elever på lov
och fritid. Motion om olycksfallsförsäkring har lämnats av Leif Hansson (S), Anton Cesar (S)
och Birgitta Larsson (S) den 29 maj 2019, § 108. Motionen beskriver att många kommuner
försäkrar barn och elever även på fritiden och föreslår att kommunfullmäktige fattar beslut om
att försäkra barn och elever på lov och fritid ska fattas.
Barn- och ungdomsnämnden har vid flera tillfällen behandlat frågan om olycksfallsförsäkring
för barn och elever på fritiden. Sakfrågan har hanterats bland annat i arbete med
flerårsstrategi 2016-2018. Barn- och ungdomsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den
26 januari, § 2 om flerårsstrategi för nämnden. I detta ärende beslutades även att flytta
beslutet om eventuell tilläggsförsäkring i form av olycksfallsförsäkring för barn/elever på
fritiden till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2016-10-10 och avslog
då ärendet med hänsyn till kommunens ekonomiska utmaningar.
Därefter har principfrågan om vilken nämnd som kan fatta beslut om olycksfallsförsäkring för
barn och elever på fritiden hanterats. Barn- och ungdomsnämnden har den 21 februari 2017,
§ 18, överlämnat fråga till kommunstyrelsen om vilken nämnd det är som kan fatta beslut om
olycksfallsförsäkring för barn och elever på fritiden till kommunstyrelsen. 2018-11-12 fattade
kommunstyrelsen beslut i principfrågan. Beslut om införande av olycksfallsförsäkring på
fritiden för barn och elever berör flera nämnder, därför kan endast kommunfullmäktige fatta
beslut i frågan.
Förvaltningens yttrande
Alingsås kommun har olycksfallsförsäkring för alla barn och elever under verksamhetstid,
dvs under del tid den försäkrade deltar i en av kommunen ordinarie bedriven verksamhet i
barnomsorg och skola, samt resa till och från.
Motionärerna lyfter fram att många kommuner i Sverige idag har olycksfallsförsäkring för
barn och elever som även täcker lov och fritid. Motionärerna menar att en sådan försäkring
skulle innebära ett viktigt steg för ökad trygghet för många barnfamiljer och särskilt för
familjer i socioekonomiskt utsatta grupper. Vidare menar de att många föräldrar säkert är
omedvetna om att deras barn är oförsäkrade på sin fritid.
Många familjer i såväl Alingsås som i hela Sverige har privat tecknade olycksfallsförsäkring
för sina barn vilket, i de kommuner som har olycksfallsförsäkring som täcker även lov och
fritid, innebär att barnen är dubbelt försäkrade.
Att försäkra barn och elever i barnomsorg och grundskola på fritiden skulle innebära en
kostnad på 285 000 kronor, enligt tidigare offert. Förvaltningen ser att det kan vara svårt att
prioritera kostnaden för barn och olycksfallsförsäkring för barn och elever på fritiden i relation
till de ekonomiska utmaningar som BUN står inför och behoven i den lagstadgade
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verksamheten inom BUNs ansvarsområde. Förvaltningens bedömning är därmed att ett
beslut om att teckna olycksfallsförsäkring för barn och elever på fritiden behöver hanteras
tillsammans med ett beslut om satsning med särskilt riktade medel.
Ekonomisk bedömning
Att införa en olycksfallsförsäkring för barn och elever på fritiden innebär en kostnad om
285000 kronor per år.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar förvaltningens yttrande
som sitt eget.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Helena Balte
Förvaltningschef

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-08-29
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-08-29
Karl-Oskar Jogbratt
0322616352
2019.211 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Principer för skolval och placering vid skolenhet
Ärendebeskrivning

2019-06-11 antog BUN uppdaterade principer för skolval och placering vid skolenhet.
Utifrån rättspraxis under sommaren 2019 behöver gällande principer för skolval
revideras ytterligare innan skolvalsprocessen påbörjas under hösten. För att
kommunen ska följa grundläggande krav på förutsägbarhet och rättssäkerhet
behöver principer och urvalskriterier vara fastställda innan ansökningsperioden
påbörjas. Regelverket får inte heller justeras under pågående process.
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 behandlas likvärdigt utifrån urvalskriterierna. I
första hand ska elever alltid erbjudas placering på den skola som vårdnadshavarna
önskar att eleven ska gå i.
För att följa rättspraxis har följande förändringar gjorts i det antagna regelverket;


Ytterligare förtydligande kring urvalskriteriet Barn/elever i behov av särskilt
stöd. För att en elev ska bli placerad med anledning av kriteriet i behov av
särskilt stöd krävs utredning av berörda rektorer (förskola/skola) och Barn- och
elevhälsoteam. Underlag måste peka på att skolgången inte kan fullgöras på
ett likvärdigt sätt för eleven, på en annan skolenhet. I behov av särskilt stöd
innefattar exempelvis inte var kompisarna går i skolan. Komplettering har
gjorts för att belysa hur vårdnadshavare kan initiera en sådan utredning, samt
förtydligande att utredningen måste initieras innan skolvalsansökningarna
startar den 15 november.



Rangordningen har förtydligats genom att ge varje urvalskriterium en egen
rangordning till skillnad från tidigare nivåer.



Urvalskriteriet att kunna erbjuda nyanlända elever förtur har avskaffats då
rättspraxis menar att urvalskriteriet saknar saklig grund.



Möjlighet att ansöka till 3 skolenheter införs. Enligt rättspraxis definieras inte
antalet val som en vårdnadshavare kan göra i Skollagen. Enligt
Överklagandenämnden ska kommunen därmed erbjuda fler val för
vårdnadshavare.
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Lottning införs som ett urvalskriterium om det förekommer fall där avståndet i
relativ närhet inte går att särskilja mellan berörda elever (exakt lika långt till en
alternativ skolenhet nära hemmet).



Urval- och placeringsreglerna innehåller nu mer information riktat till
vårdnadshavare.

Ekonomisk bedömning

Förslaget innebär inga kostnader.
Förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att godkänna de uppdaterade urval- och
placeringsreglerna för skolval.

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

Helena Balte
Förvaltningschef

Karl-Oskar Jogbratt
Planeringsstrateg

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-08-29
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Skolval
Alingsås kommun
Ansökningsförfarande, placeringsregler och
urvalskriterier

Barn- och ungdomsförvaltningen

Fastställd i barn- och ungdomsnämnden 2019-XX-XX §NN
Dnr: 2019.XXX BUN
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1. Ansökningsförfarande
1.1 Ansökningsperiod
Skolvalet i Alingsås pågår mellan 15 november – 15 december varje år. Det
finns möjlighet att ansöka till tre skolenheter. Enligt rättspraxis har kommunen
inte rätt att särbehandla elever som inte har gjort ett skolval. Kommunen
arbetar därmed aktivt för att få in ansökningar.
1.2 Informationsbrev
Alingsås kommun skickar ett brev hem till vårdnadshavare för barn och elever som
ska börja Förskoleklass respektive årskurs 7. I brevet framgår även när respektive
skola har informationstillfälle inför ansökningsperioden.
Brevet och information läggs också ut på kommunens hemsida samt via
kommunikationsplattformen Arena för lärande.
1.3 Vem ska göra skolval?
Alla barn/elever som ska börja grundskolan (Förskoleklass) eller börja årskurs 7 ska
göra ett skolval. Alingsås har enligt skollagen skolpliktsansvar för alla folkbokförda
elever i kommunen. Det är därför viktigt att vårdnadshavarna meddelar vart de avser
att barnet ska gå i skola.


Elever som redan går på fristående enhet (årskurs 6) antas gå kvar, om
ingen aktiv ansökan görs.



Elever inskrivna på en F-9 skola antas gå kvar i årskurs 7 på skolenheten,
om ingen annan ansökan görs.



Elever inskrivna på en F-3 skolenhet antas gå kvar i angränsande
skolenhet med årskurs 4-6, om ingen ansökan görs.

1.4 Ansökan via e-tjänst
Skolvalet görs i första hand via e-tjänst, https://www.alingsas.se/sjalvservicegrundskola. Ansökan kan också göras via blankett som finns på kommunens
hemsida.

2
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2. Placeringsregler och urvalskriterier skolval Alingsås
kommun
Alingsås kommuns placeringsregler utgår ifrån skollagen och i första hand ska
elever alltid erbjudas placering på den skola som vårdnadshavarna önskar att
eleven ska gå i;
9 kap. Förskoleklassen
Placering vid en skolenhet
15 § En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens
vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle
medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära
hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet.
Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om den
önskade placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska
svårigheter uppstår för kommunen.
10 kap. Grundskolan
Placering vid en skolenhet
30 § En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens
vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle
medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära
hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet
inom sin grundskola.
Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om
1. den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter för kommunen, eller
2. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.
Beslut enligt andra stycket punkt 2 gäller omedelbart, om inte annat beslutas.
Alla elever ska erbjudas en plats på en skolenhet nära hemmet. För elever som
saknar en skolenhet nära hemmet erbjuds skolskjuts. Skolverket förtydligar att det
kan finnas flera skolor i kommunen som anses vara belägna nära hemmet så
närhetsprincipen innebär inte alltid att eleven blir placerad i den skolenhet som
ligger närmast hemmet1.
I Alingsås definieras ”nära hemmet” som 2 km för en elev i Förskoleklass och 5 km
för en elev i årskurs 7.

1

Skolverket, utbildningsavdelningen 2019, Val av grundskola.
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/valja-grundskola (Länk
hämtad 2019-08-22).

3
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2.1 Urvalskriterier för antagning till skolenhet vid platsbrist
Urvalskriterierna tillämpas endast om en skolenhet blir full och har sin utgångspunkt
i Skollagen. I övriga fall sker placering alltid utifrån vårdnadshavarnas önskemål.
Rangordning

Urvalskriterium

Kommentar

1.

Barn/elever med skyddad
identitet (skyddade
personuppgifter)

Elever med skyddad identitet som
vistas i Alingsås har företräde vid
skolplacering.

För att en elev ska placeras före
annan elev med motivering i
behov av särskilt stöd krävs
utredning av berörda rektorer
(förskola/skola) och Barn- och
elevhälsoteam.

2.

Barn/elever i behov av
särskilt stöd

Vårdnadshavare och/eller
avlämnande skola/förskola ska
åberopa i behov av särskilt stöd
innan skolvalsansökningsperioden
påbörjas den 15 november.
Bedömning görs utifrån behov
innan urval påbörjas. Underlag
måste peka på att skolgången inte
kan fullgöras på ett likvärdigt sätt
för eleven, på en annan skolenhet.
I behov av särskilt stöd innefattar
exempelvis inte var kompisarna
går i skolan.

3.

4.

Folkbokförda barn/elever
har förtur före
utomkommunala barn.

Hemkommun har huvudansvar för
skolgång. Folkbokförda
barn/elever har förtur före
utomkommunala barn.

Syskonförtur (F-6)

Gäller endast grundskola F-6.
Syskon måste gå kvar i
verksamheten vid skolstart.

5.

Relativ närhet

6.

Lottning

Den relativa närhetsprincipen
innebär att avstånd mäts mellan
elevens folkbokföringsadress och
den ansökta skolan. En annan
mätning görs från
folkbokföringsadress till närmaste
alternativa skola. Bedömningen
ska vara likvärdig för alla elever.
Om flera elever får samma relativa
avstånd, används lottning för att
avgöra vem/vilka av eleverna med
samma avstånd som erbjuds
plats.

4
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3. Förtydligande kommentarer
3.1 Folkbokföringsadress
Att ha en korrekt folkbokföringsadress regleras i folkbokföringslagen 1991:481. Det
är viktigt att rätt folkbokföringsadress är registrerad eftersom det utgör grunden för
mätningen av relativ närhet. Eventuella framtida förändringar så som flytt måste
meddelas till kommunen inför att urvalsprocessen genomförs. Vid misstanke om
felaktigt folkbokföring kan anmälan göras av kommunen till Skatteverket.
3.2 Kö
Alingsås kommun har ingen kö till grundskolan. En elev kan inte ansöka i
förväg till en skolenhet. Det spelar alltså ingen roll vilken dag ansökan
inkommer under ansökningsperioden. Enligt rättspraxis har kommunen inte rätt
att särbehandla elever som inte har gjort ett skolval. Kommunen arbetar
därmed aktivt för att få in ansökningar.
3.3 Skolskjuts
Ansökan om skolskjuts görs separat, i första hand via e-tjänst.
Det är viktigt att vårdnadshavare som är beroende av skolskjuts undersöker med
kommunen vad deras eventuella skolval kan ha för effekter berättigandet till
skolskjuts.
Det finns särskilda regler kring skolskjuts i skollagen och genom regler antagna av
Barn- och ungdomsnämnden. Bland annat beviljas inte skolskjuts till och från ett
fritidshem, utan endast till och från skolans tider.
För att få skolskjuts i Alingsås som elev i Förskoleklass behöver skolan vara
placerad mer än 2 kilometer från hemmet. För årskurs 7 är avståndet 5 kilometer.
För elever som saknar skolenhet nära hemmet, erbjuds skolskjuts.
3.4 Barn/elever folkbokförda utanför Alingsås kommun
Eftersom hemkommunen har huvudansvar för eleverna i sin kommun prioriteras
folkbokförda barn i Alingsås kommun före utomkommunala barn om skolenheten blir
full. Om det finns underlag med stöd i skollagen kap 10 §25 eller kap 9 §13 tas
eleven emot under urvalskriterium 2. Barn/elever i behov av särskilt stöd. Elever
folkbokförda i annan kommun som har gått majoriteten (alt hela) av sin skolgång i
Alingsås kommun, bedöms folkbokförd. Detta utifrån barnets bästa.
3.5 Barn/elever med skyddad identitet (skyddade personuppgifter)
Om en person riskerar att utsättas för brott, förföljelser eller allvarliga trakasserier
kan Skatteverket aktivera skyddade personuppgifter. Skyddade personuppgifter är
Skatteverkets samlingsnamn för de olika skyddsåtgärderna skyddad folkbokföring,
sekretessmarkering och fingerade personuppgifter inom folkbokföringen.
Skyddad folkbokföring ger ett starkare skydd än sekretessmarkering. När du har en
markering för skyddad folkbokföring får du vara folkbokförd i den gamla kommunen
trots att du har flyttat därifrån, eller i en annan kommun som du inte har haft någon
anknytning till. De gamla adressuppgifterna tas bort och den nya adressen

5
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registreras inte i folkbokföringen, och sprids därmed aldrig till andra myndigheter. En
adress till Skatteverket registreras dit du får din post.
En sekretessmarkering är den lägre graden av skyddade personuppgifter. En
sekretessmarkering är en administrativ åtgärd som gör det svårare för andra att ta
del av dina personuppgifter i folkbokföringsregistret. Sekretessmarkeringen omfattar
alla dina personuppgifter.
Du kan få fingerade personuppgifter om du är utsatt för särskilt allvarlig brottslighet
och hotas till ditt liv, hälsa eller frihet. Det innebär att du får nya identitetsuppgifter,
till exempel ett nytt namn och ett nytt personnummer. Ansökan om skyddad
folkbokföring och sekretessmarkering görs via Skatteverket. Fingerade
personuppgifter ansöker du om hos Polisen2.
Urvalskriteriet barn med skyddad identitet (skyddade personuppgifter) avser att barn
och elever med något av nämnda skydd ges förtur vid placering på en skolenhet.
Kommunen utgår från Skatteverkets registrerade uppgifter. Saknas skydd hos
Skatteverket kan underlag från kvinnojour eller liknande instans styrka pågående
utredning.

3.6 Barn/elever i behov av särskilt stöd
För att en elev ska placeras före annan elev med motivering i behov av särskilt stöd
krävs utredning av berörda rektorer (förskola/skola) och Barn- och elevhälsoteam.
Vårdnadshavare och/eller avlämnande skola/förskola ska åberopa i behov av
särskilt stöd innan skolvalsansökningsperioden påbörjas den 15 november.
Vårdnadshavare kan ta kontakt med rektor/specialpedagog för att initiera en
utredning.
Bedömning görs utifrån behov innan urval påbörjas. Underlag måste peka på att
skolgången inte kan fullgöras på ett likvärdigt sätt för eleven, på en annan
skolenhet. I behov av särskilt stöd innefattar exempelvis inte var kompisarna går i
skolan.

2

Skatteverket, folkbokföring – skyddade personuppgifter.

https://skatteverket.se/privat/folkbokforing/skyddadepersonuppgifter.4.18e1b10334ebe8bc80001711.h
tml. (Länk hämtad 2019-08-28).
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4. Vanliga frågor om Skolvalet i Alingsås kommun
4.1 Vad innebär en ”skolenhet nära hemmet”?
Det kan finnas flera skolor i kommunen som anses vara belägna nära hemmet. Den
relativa närhetsprincipen innebär inte alltid att barnet blir placerad i den skolenhet
som ligger närmast hemmet.
I Alingsås tillämpas skolskjutsavstånden för att bedöma om en skola är nära
hemmet eller ej. För Förskoleklass innebär det 2 km och för årskurs 7 innebär det 5
km. Det innebär att en elev boende i Alingsås centrum har flera skolor nära hemmet.
Observera att vårdnadshavarens önskemål alltid prioriteras först.
4.2 Vad händer om vårdnadshavarna inte får sitt/sina önskade skolval?
Alingsås försöker i allra högsta grad tillgodose vårdnadshavarnas önskemål.
Elever som inte får plats på den önskade skolenheten får en placering på en
annan skolenhet nära hemmet. I skolvalsansökan kan upp till 3 skolenheter
väljas och i första hand erbjuds placering på något av de önskade alternativen.
Kommunen försöker först att placera eleven på förstahandsvalet, sedan
andrahandsvalet, slutligen tredjehandsvalet.
Eleven får en placering på en ”reservantagningslista” utifrån urvalskriterierna.
Eleverna på reservlistan kontaktas om plats blir ledig på skolan. Om
vårdnadshavare får erbjudande och tackar nej plockas de bort från listan och
nästa elev på listan tillfrågas. I praktiken innebär det att en elev kan hamna på
flera reservantagningslistor.
Efter skolstart måste vårdnadshavare som fortfarande önskar få plats på berörd
skola ansöka om skolbyte. Detta eftersom reservantagningslistan endast är aktuell
till 15 september. Efter den 15 september måste vårdnadshavare som fortfarande
önskar få plats på berörd skola meddela att de vill stå kvar på
reservantagningslistan. Se punkt 4.3 nedan.
4.3 Skolbyte
Alingsås tillämpar skolbyten när rektor bedömer att plats uppstår på skolenheten.
Ansökningar som kommer in till skolenheten fram tills en plats uppstår läggs på en
gemensam reservantagningslista. När plats blir ledig beslutar rektor om att ta in
barn från reservantagningslistan utifrån urvalskriterierna.
Vid inflyttning kan plats även erbjudas direkt så länge det inte finns några elever i
listan över nekande beslut (reservantagning) eller elever som tidigare ansökt om
skolbyte. Exempel:




3 har elever ansökt om skolbyte under perioden 1 oktober – 1 november.
1 plats blir tillgänglig på skolan den 2 november.
Rektor beslutar vem av de 3 eleverna som får plats på skolan utifrån
urvalskriterierna. Det spelar ingen roll i vilken ordning ansökningarna kom in.

7

Sida 30 av 49

Skolbyte och inflyttning behandlas likvärdigt och plats erbjuds utifrån
urvalskriterierna.
4.4 inskrivning vid inflyttning
Vårdnadshavare till nyinflyttade elever gör en ansökan till den skolenhet där de
önskar att barnet ska gå. Därefter behandlas ansökan tillsammans med
eventuella elever i reservantagningslista. Skulle den önskade skolenheten vara
fullbelagd kommer eleven erbjudas plats på en annan skolenhet nära hemmet.
4.5 När får eleverna veta vilken skola de ska börja på?
När urvalsprocessen är färdig kommer vårdnadshavarna att kontaktas.
Vårdnadshavare som sökt via e-tjänst kan få meddelande direkt via systemet, i
övriga fall sker återkoppling via brev.
Elever som får nekande beslut kommer få ett separat beslut hemskickat till sig. I det
nekande beslutet står även vilken skola eleven bereds plats i.
4.6 Vad är relativ närhet?
När urvalet sker till respektive skola behandlas ansökningarna utifrån
urvalskriterierna.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Barn med skyddad identitet (sekretesskydd)
Barn/elever i behov av särskilt stöd
Folkbokförda barn/elever i Alingsås kommun
Syskonförtur (gäller endast grundskola F-6)
Relativ närhet
Lottning

Det betyder att elever med skyddad ID erbjuds plats först, därefter om det finns
några elever i behov av särskilt stöd (som utredning påvisat innan urvalsprocessen
påbörjas). Därefter kan elever som inte är folkbokförda i Alingsås kommun plockas
bort då hemkommun har ansvar för elevens skolgång.
Därefter placeras de barn som har syskon på skolenheten, vid skolstart (Gäller
endast ansökningar till Förskoleklass, då syskonförtur inte tillämpas på årskurs 7-9).
Slutligen behandlas resterande elever utifrån relativ närhet.
Relativ närhet innebär att avstånd mäts mellan elevens folkbokföringsadress och
den ansökta skolan. En annan mätning görs från folkbokföringsadress till närmaste
alternativa skola. Endast officiella gång och cykelvägar kan mätas eftersom
bedömningen ska vara likvärdig för alla elever. För elever boende på adresser utan
cykel/gångbana görs mätning på de sträckor som finns.
Den elev som har längst avstånd till en annan skolenhet nära hemmet erbjuds
platsen på sökta skolenheten. Bedömningen görs utifrån det relativa avståndet.
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Relativ närhet innebär att de elever som får närmare till en alternativ skola (eller
förlorar minst sett till avstånd) nekas plats till förmån från de elever som får längre i
avstånd till en alternativ skola. För elever som saknar skolenhet nära hemmet,
erbjuds skolskjuts, separat ansökan måste göras. Se punkt 4.7 nedan för ett
exempel på uträkning av relativ närhet.
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4.7 Exempel på beräkning av relativ närhet.
Aisha har sökt Skola A. Det är 850 meter mellan folkbokföringsadressen och skolan.
Aisha har Skola B som närmaste alternativ. Det är 1600 meter till Skola B. Den
relativa närheten beräknas då genom att ta skillnaden mellan den närmsta skolan
och den sökta skolan:
1600 meter (närmaste skolan förutom vald skola) – 850 meter (vald skola) = 750
meter.
Aisha får då en urvalspoäng på 750 meter. Det innebär att det skulle vara 750 meter
längre till den närmsta alternativa skolan, än den sökta skolan.
Hugo har också sökt Skola A. Det är 1500 meter mellan folkbokföringsadressen och
skolan. Hugo har också skola B som närmsta alternativ. Dit är det 1000 meter. Den
relativa närheten beräknas då på samma sätt som för Aisha:
1000 meter (närmaste skolan förutom vald skola) – 1500 meter (vald skola) = - 500
meter.
Hugo får då en urvalspoäng på minus (-) 500 meter. Det innebär att det är 500
meter närmare till Skola B än Skola A.

Om skola A är full och endast en elev kan erbjudas plats, skulle Aisha erbjudas
platsen. Det beror på att Aisha får 750 meter längre till skolan närmast hemmet
(förutom valda skolan), medan Hugo får 500 meter närmare till Skola B, som är
hans närmaste alternativ.
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Arbetsförhållanden för
rektorer och förskolechefer
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-08-29
Helena Balte
0322-616422
2015.333 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Återkoppling arbetsförhållanden för rektorer
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden har tidigare lyft och belyst frågan om arbetsförhållande för rektorer
(fram till 1 juli 2019 förskolechefer och rektorer). Förvaltningen fick då i uppdrag att ta fram underlag
till hur uppdrag kunde regleras i omfång, gällande antal medarbetare, antal verksamheter att ansvara
för samt hur långa resor rektor behövde göra mellan sina arbetsplatser. Förändringar i rektorernas
uppdrag genomfördes och arbetsmiljön för rektorer har förbättrats till viss del.
Förvaltningen fick därefter i uppdrag att arbeta vidare med att utveckla enheternas inre organisation
och fortsätta arbetet med att förbättra rektorernas arbetsmiljö och återkoppla till barn- och
ungdomsnämnden.
Förvaltningens yttrande
Arbetet med att förbättra rektorernas arbetssituation och stärka styrning och ledning medförde att
förvaltningen omorganiserades 2016-01-01 och att verksamhetsansvar för förskola och skola har
renodlats.
Antalet rektorer har utökats med volymökning under 2016 1,3 åa, 2017 med 1,0 åa, 2018 med 0,9 åa
och 2019 med 0,9 åa plus 0,4 från riktat statsbidrag likvärdig skola. Rektorsrollen har renodlats och
det är nu endast 2 st rektorer som ansvarar för både förskola och skola. Biträdande rektor har införts
som funktion för att möta upp skollagens krav utifrån att varje skolenhet endast får ha en rektor.
Förvaltningen anser att det skapar bättre förutsättningar med att ha fler rektorer vid en större skola,
men ser även att det finns svårigheter med biträdande rektorsfunktion och ett annat alternativ är att
göra två skolenheter av en skola. En sådan förändring måste göras inför ett nytt läsår. Båda
möjligheterna behöver finnas utifrån skolornas storlek. Inför innevarande läsår, 2019-2020, har
Noltorpskolan delats i två skolenheter där respektive skolenhet leds av vardera en rektor. Arbetet på
Noltorpskolan kommer att följas och motsvarande uppdelning i två skolenheter kan bli aktuell att
genomföra på fler skolor. Den biträdande rektorsfunktionen finns idag på 5 st skolor och några av
dem är av den storlek att de skulle kunna delas i två skolenheter. I dagsläget finns det 11 rektorer för
förskola, 2 rektorer för förskola och skola, 14 rektorer för grundskola, 2 rektorer för grundsärskola
och 5 biträdande rektorer, totalt 32,6 åa. Genomsnittligt antal medarbetare är ca 35 åa.
Rektorernas arbetsmiljö har förbättrats, sjukfrånvaron har minskat från 17,53% 2016 till 10,59%
hösten 2017, 5,35 % våren 2018 och ytterligare till 1,17 våren 2019, vilket framförallt beror på
minskad långtidsfrånvaro. I arbetsmiljöenkät från hösten 2018 visar att rektorerna har en fortsatt
hög arbetsbelastning även om den totala arbetssituationen har förbättrats. NMI för rektorer för
förskolan har förbättrats från 2,5 2017 till 4,0 2018. NMI för rektorer för skolan har förbättrats från
1,8 2017 till 3,8 2018. Dock visar enkäten att arbetsbelastningen fortfarande är hög och att
möjligheten till återhämtning är låg. Värdet för arbetsbelastning är 3,0 för rektorer för förskolan och
2,7 för rektorer för skolan. Värdet för möjligheten till återhämtning är 3 för rektorer för förskolan och
2,9 för rektorer för skolan.
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Det är ett stort antal rektorer som är nya i sina roller och det är i dagsläget 12 st rektorer som går
rektorsutbildningen och därför har rektorsresursen utökats för att ge förutsättningar för att
genomföra rektorsutbildningen. Förvaltningen ser att denna förstärkning behöver vara kvar då det
kommer fortsätta att vara många nya rektorer som går rektorsutbildningen de kommande åren. Det
är svårt att rekrytera erfarna rektorer som redan har gått klart rektorsutbildningen, samt att det
kommer att vara ett fortsatt rekryteringebehov utifrån kommande pensionsavgångar och normal
personalomsättning. Inom det närmaste året är det ytterligare 7 rektorer som behöver påbörja
rektorsutbildningen.
Organisation och framtid
Förvaltningen arbetar med förskolans och skolans inre organisation i syfte att skapa en stabil och
effektiv organisation med möjlighet till ett hållbart medarbetar- och ledarskap. Det finns ett behov av
att införa nya roller och befattningar i både förskola och skola. Den inre organisationen behöver
formas utifrån respektive förskolas och skolas lokala behov och förutsättningar men med
utgångspunkt i uppdraget att renodla uppdrag och förbättra arbetsmiljön för alla.
Utifrån nuvarande organisation, antal enheter, storlek på förskolor/skolor och geografisk spridning är
rektorsuppdragen olika. I centralorten ökar antalet barn och elever, samtidigt som det förändras över
tid när antalet barn och elever bryts ner i delområden och per enhet, samtidigt som det är utanför
centralorten som skolledarna ansvarar för flera enheter med större geografiskt spridning. Det är
därför inte möjligt att hitta en tydlig modell för hur rektorsresursen ska utökas i takt med
volymvariationer. Bedömningar behöver göras inför varje verksamhetsår.
Det långsiktiga målet för nämnden är att fortsätta att förbättra rektorernas arbetsmiljö och att
minska antalet årsarbetare per rektor, att förtäta och minska antalet enheter. Ytterligare förstärkning
av rektorsresursen behövs för att samtliga rektorsuppdrag ska komma i nivå med Alingsås kommuns
målsättning 30 tillsvidareaställda medarbetare per chef. Förvaltningens bedömning är att hållbara
rektorsuppdrag är en av förutsättningarna för att arbeta vidare med förskolans och skolans inre
organisation och ett systematiskt arbete för ökad kvalitet och måluppfyllelse samt en förbättrad
arbetsmiljö för alla.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inte några ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med att utveckla
enheternas inre organisation och fortsätta arbetet med att förbättra skolledarnas arbetsmiljö.
Beslutet ska skickas till
Helena Balte
Förvaltningschef
Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-08-29
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Arbetsmiljö- Risk- och
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-08-31
Kristina Jakobsson
0322-616348
2019.086 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Arbetsmiljö- Risk- och konsekvensanalyser 2019
Ärendebeskrivning
Arbetsmiljöverkets författningssamling anger att arbetsgivaren vid en större förändring skall
göra en risk- och konsekvensanalys för att på detta sätt belysa eventuella hälsorisker vid
förändringen. Analysen görs av arbetsgivare tillsammans med skyddsombud och består av
tre delar; undersökning, riskbedömning och åtgärd.
Förvaltningens yttrande
Som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet lyfts risk- och konsekvensanalyser till barn
och ungdomsnämnden två gånger per år. Alla enheter som genomför större förändringar
under året ska skicka in risk- och konsekvensanalyser inför vår- och hösttermin till
förvaltningen.
Under perioden mars 2019 och augusti 2019 har totalt 2 risk- och konsekvensanalyser
inkommit. Dessa båda risk- och konsekvensanalyser berör skolans arbete med inre
organisation.
I båda fall har risker analyserats och handlingsplaner har upprättats. Risk- och
konsekvensanalyser som skickas till förvaltningen lyfts i förvaltningens samverkansgrupp,
som är tillika skyddskommitté. Efter att ärendet är behandlat i nämnden diarieförs samtliga
inkomna risk- och konsekvensanalyser.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.

Helena Balte
Förvaltningschef

Kristina Jakobsson
Administrativ chef

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-08-31
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-08-29
Karin Berg

Barn- och ungdomsnämnden

2019.310 BUN

Årlig grundläggande granskning 2019
Ärendebeskrivning
De förtroendevalda kommunrevisorerna genomför årligen en grundläggande granskning av
styrelser och nämnden. Syftet med den grundläggande granskningen är att översiktligt
bedöma om styrelser och nämnder har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning,
uppföljning och kontroll av verksamheten.
Inför kommunrevisionens årliga grundläggande granskning 2019 har kommunrevisorerna
ställt frågor till samtliga nämnder som ska besvaras.
Förvaltningens yttrande
Barn- och ungdomsnämnden har behandlat frågorna.

Ekonomisk bedömning
Beslutet medför inga kostnader
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden uppdrar åt förvaltningen att överlämna svaren i den årliga
granskningen 2019 till kommunrevisionen.

Beslutet ska skickas till
Kommunrevisorerna
KPMG

Helena Balte
Förvaltningschef

Karin Berg
Förvaltningssekreterare

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-08-29
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Grundläggande granskning 2019
Alingsås kommun
Nämnd/styrelse:
Barn- och ungdomsnämnden
© 2019 KPMG AB, a Swedish limited liability company
and a member firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.
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Information
Revisorerna ska enligt kommunallagen och god revisionssed årligen granska all verksamhet.
I den grundläggande granskningen ingår att bedöma centrala styrning- och ledningsfrågor avseende
verksamhet, ekonomi och intern kontroll. Likaså är nämndens och styrelsens omvärldsanalys och
riskbedömningar av stort intresse för revisorerna. Bifogade frågor är tänkt att utgöra underlag i denna
granskning. Frågorna är också tänkt att utgöra underlag inför revisorernas träffar med nämnder och styrelse.
Presentationen och svaren ska kunna härledas till revisionsbevis som styrker svaret, d.v.s. verifieras genom
dokument, protokoll mm.
Svaren med tillhörande bilagor skickas senast (se datum nedan) till: viktoria.bernstam@kpmg.se.
Svarsdatumen är satta utifrån nämndens första sammanträde under hösten.
Kommunstyrelsen:
Miljöskyddsnämnden:
Samhällsbyggnadsnämnden:
Socialnämnden:
Vård- och omsorgsnämnden:
Barn- och ungdomsnämnden:
Kultur- och utbildningsnämnden:

2019-08-26
2019-08-30
2019-09-03
2019-09-03
2019-09-04
2019-10-01
2019-10-01

Vänligen numrera bilagorna i enlighet med frågenumren i enkäten.
Om du har frågor är du välkommen att maila uppdragsledare: viktoria.bernstam@kpmg.se

© 2019 KPMG AB, a Swedish limited liability company
and a member firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.
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Ja

Nej

Delvis

Vet
ej

Kommentarer

1

Mål och måluppfyllelse

1.1

Har nämnden/styrelsen fastställt mål som är tydligt
kopplade till KF:s mål?

BUN:s flerårsstrategi

1.2

Har nämnden/styrelsen formulerat målen så att de är
mätbara?

En del åtagande förklaras i text och är inte mätbara i
form av nyckeltal.

1.3

Följer nämnden/styrelsen upp hur målen utvecklas under
året?

Vårbokslut, Delårsbokslut, Årsredovisning

1.4

Har nämnden/styrelsen beslutat om åtgärder vid brister i
måluppfyllelsen?

Har ej varit aktuellt

Ja

2

Ekonomistyrning

2.1

Har nämnden/styrelsen fastställt en budget i balans?

2.2

Följer nämnden/styrelsen upp ekonomin och upprättar
prognoser tillräckligt under året?
Har nämnden/styrelsen fattat beslut om tillräckliga
åtgärder för att uppnå budget?

2.3
2.4

Nej

Delvis

Vet
ej

Kommentarer

Månadsuppföljningar samt tertial

Har nämnden/styrelsen redovisat en konsekvensanalys
till KF i de fall budget inte anses stå i relation till
uppdraget?
© 2019 KPMG AB, a Swedish limited liability company
and a member firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.
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Bilaga

Bilaga

Ja

Nej

Delvis

Vet
ej

Kommentarer

3

Intern kontroll

3.1

Finns det en fastställd årlig plan för uppföljning av den
interna kontrollen?

BUN:s Flerårsstrategi

3.2

Genomförs årliga risk- och väsentlighetsanalyser?

Inför varje Flerårsstrategi

3.3

Är nämnden/styrelsen delaktig i risk- och
väsentlighetsanalysen som ligger till grund för planen?

Inför varje Flerårsstrategi

3.4

Rapporteras resultat från arbetet med intern kontroll till
nämnden/styrelsen

Vårbokslut, Delårsbokslut, Årsredovisning

3.5

Hur ofta sker rapportering till nämnden/styrelsen?

Tre gånger per år, tertial

3.6

Fattas beslut eller ges direktiv vid konstaterade
avvikelser/brister

Bilaga

*Vänligen bifoga risk- och väsentlighetsanalyser & internkontrollplaner för åren 2018 och 2019.
4

Riskanalys

Ange minst fem övergripande risker

4.1

Redogör för nämndens/styrelsens övergripande
riskanalys och de risker som finns inom
verksamhetsområdet kommande år, (ange minst 5
risker).

Personalomsättning, kompetensbrist
Hög arbetsbelastning för personal
Likvärdig skolgång för elever och barn
Utveckling av personalens digitala kompetens
Lokaleffektivitet, utnyttjande av verksamhetslokaler

© 2019 KPMG AB, a Swedish limited liability company
and a member firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.
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Karin Berg

Barn- och ungdomsnämnden

2018.571 BUN

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
Sex anmälningar har inkommit till förvaltningen där händelserna rör barn/elever sinsemellan.
Huvudmannen bedömer att kraven för en allsidig utredning uppnåtts och att rektor vidtagit de
åtgärder som krävts i alla fallen. Det är första gången en anmälan görs kring alla barn/elever.
LPN: 11-190603-1; 11-190603-2; 11-190603-3; 11-190603-4;
Händelser där sex elever i åk 5 utsatt varandra (fyra av de inblandade eleverna) för verbala
och psykiska kränkningar. Händelserna uppmärksammades av lärare. Rektor har upprättat
handlingsplan. Vårdnadshavare är informerade.

LPN: 10-190510
Händelse rörande psykisk kränkning av elev i åk 3. Händelsen uppmärksammades av
vårdnadshavare. Kurator får av rektor i uppdrag att genomföra en utredning avseende
mobbning.

LPN: 16-190611
Händeler rörande psykisk kränkning av elev i åk 3. Händelserna uppmärksammades av
lärare och kurator. Rektor har upprättat handlingsplan. Vårdnadshavare är informerade.
Ekonomisk bedömning
Beslutet medför inga kostnader
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden lägger informationen till handlingarna

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

Karin Berg
Förvaltningssekreterare

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-08-29
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