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Kent Perciwall (KD) (ordförande)
Anton César (S) (vice ordförande)
Robin Almanakis (M)
Henrik Öhrvall (C)
Maria Katris (S)

Övriga deltagare

Helena Balte (Förvaltningschef)
Karin Berg (Förvaltningssekreterare)
Kristina Jakobsosn (Administrativ Chef) §§83-85
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Anton César (S)
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Paragrafer

§§83-89
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Budgetuppföljningar 2019
Budget 2020-2022 Barn-och ungdomsnämnden
Pedagogisk måltid 2020
Uppföljning av läroplan för förskolan
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§ 83 2019.085 BUN

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

Beredning
Årsprognosen per november 2019 för det ekonomiska resultatet är beräknad till plus 1 550
tkr. Årsprognosen skiljer sig mot budget på grund av verkställighet av minskade barngrupper
har påbörjats under året och därmed har det riktade kommunbidraget inte nyttjats fullt ut
under våren.

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 per november, + 11 962 tkr, löper enligt budget.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut: Redovisningen godkänns.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
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§ 84 2019.395 BUN

Budget 2020-2022 Barn-och ungdomsnämnden
Ärendebeskrivning
Enligt kommunens styrmodell ska nämnderna fastställa en budget över de kommande tre
åren. Budgeten omfattar barn och ungdomsnämndens verksamhet, mål, intern kontroll samt
resurser i form av ekonomi och personal.
Beredning
I genomförd väsentlighet- och riskanalys framkommer behov av fortsatt utveckling av
processer kring hantering av volymvariationer, anpassning av kapacitet på befintliga
förskolor och skolor tillsammans med förskoleplaceringar och skolvalsprocess. Risker och
utmaningar kvarstår med att upprätthålla kvalitet och måluppfyllelse inom nämndens
samtliga verksamheter, vid både volymökning, ökad komplexitet i samhället och krav på
ekonomisk effektivisering, samt ny lagstiftning. Riskerna visar på behov av att utveckla
förskolans och skolans inre arbete samt arbete med förskolans och skolans inre och yttre
organisation för att möta utmaningarna. Dessutom återstår de risker som framkommer vid
ökad personalomsättning kring kompetensöverföring, kompetensbrist och att upprätthålla
organisation och en god arbetsmiljö.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut:
Barn- och ungdomsnämnden fastställer följande delar i Budget 2020-2022:
 Internkontrollplan
 Omedelbar åtgärd
 Mål och nyckeltal
 Resultaträkning
 Satsningar 2020
 Åtgärder och förutsättningar
 Elev- och omsorgspeng kommunal verksamhet 2020
 Elev- och omsorgspeng fristående verksamhet 2020
 Övrig resursfördelning
 Investeringsbudget
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

6

Barn- och ungdomsnämndens
arbetsutskott
Protokoll
2019-12-03

§ 85 2019.394 BUN

Pedagogisk måltid 2020
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om fastställande av pris för pedagogisk måltid i
verksamheten.

Beredning
Förvaltningen har tagit fram kostnader för att införa fria pedagogiska måltider 2019. Frågan
om fria pedagogiska måltider har varit en viktig fråga i arbetet med ”attraktiv arbetsgivare”.
Förvaltningens förslag är att nuvarande priserna från 2012 ska fortsätta att gälla även för år
2020. Priserna är 23 kr/portion för pedagogisk lunch och 9 kr/portion för frukost och
mellanmål.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden beslutar om priser för
pedagogiska måltider 2020, 23 kr/portion för pedagogisk lunch och 9 kr/portion för frukost
och mellanmål.
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§ 86 2019.383 BUN

Uppföljning av läroplan för förskolan
Ärendebeskrivning
Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på huvudmannanivå och
på förskolenivå. Syftet är att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet med
utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar.
Kvalitetsarbetet ska säkerställa ett systematiskt arbete utifrån läroplanens mål och ett
systematiskt arbete med barnets livslånga lärande där förskolan utgör starten av barnens
utbildning. Aktuell uppföljning avser verksamhetsåret 2018-2019 och arbetet utifrån Lpfö 98,
läroplan för förskolan t.o.m. 2019-06-30. I enlighet med Lpfö 98 benämns skolledaren i detta
ärende förskolechef.
Från och med den 1 juli 2019 lyder förskolan under en ny läroplan, Lpfö 18, där skolledaren
benämns rektor.

Beredning
Barn- och ungdomsförvaltningens kvalitetssystem är uppbyggt genom att varje verksamhet
tar fram en arbetsplan, vilken beskriver hur enheten arbetar kontinuerligt för att uppfylla
läroplanernas mål. Till denna kommer en utvecklingsplan som upprättas årligen där
verksamhetens huvudsakliga, övergripande utveckling tydliggörs. Här sätts mål för det
kommande läsåret utifrån vad som synliggjorts i föregående läsårs Nulägesanalys. Olika
aktiviteter kan planeras för olika arbetslag. I slutet av läsårets upprättas en nulägesanalys.
Här sammanställs de resultat, som enheten uppnått under läsåret.
En av de centrala delarna i förskolans kvalitetssystem utgörs av verksamhetsbesök Rundan. Det är förskolechef som i syfte att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten gör
regelbundna besök i verksamheterna med fokus på läroplanens mål. Vad som framkommer
av styrkor och utvecklingsområden vid förskolechefs verksamhetsbesök, synliggörs i
verksamhetens Nulägesanalys.
I ”Uppföljning av läroplan för förskolan, utifrån verksamheternas nulägesanalyser läsåret
2018/2019” beskrivs förskolornas olika styrkor och utvecklingsområden inom tre
huvudområden, Normer och värden, Utveckling och lärande och Barns inflytande. Utifrån
genomgång av verksamheternas nulägesanalyser dras slutsatser på förvaltningsnivå ur två
aspekter. Dels vilka utvecklingsbehov som finns och därmed vilka gemensamma satsningar
som behövs samt hur kvalitetssystemet efterlevs och bör utvecklas.
Förvaltningen har identifierat behov av att utveckla barn- och ungdomsnämndens
systematiska kvalitetsarbetet för att få säkerställda underlag för analys. Insatser behöver
göras utifrån analyser för att alla barn ska ges möjlighet att nå så långt som möjligt i en
likvärdig förskola.
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Det systematiska kvalitetsarbetet ska utgöra ett stöd för att utveckla ett tydligt ledarskap med
fokus på förbättrad kvalitet. Det systematiska kvalitetsarbetet behöver utvecklas utifrån
nationella krav och i linje med Alingsås kommuns styrmodell.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden tar del av uppföljningen och
lägger den till handlingarna.
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§ 87 2019.391 BUN

Kötillsyn av fristående verksamheter inom barnomsorg 2019
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsförvaltning en har i uppdrag att utöva årlig tillsyn av de fristående
verksamheternas köhantering enligt beslut i barn- och ungdomsnämnden, dnr 2013.330
BUN. För att kunna genomföra detta uppdrag har förvaltningen inhämtat kölistor från de
fristående verksamheterna en gång per år för att jämföra med föregående års lista.

Beredning
Vid jämförelse mellan kölistorna år 2018 och 2019 har stickprovskontroll gjorts på
Montessoriförskolan Kotten och Prästkragens förskola, samt att ansökningsförfarandet har
stämts av med Ströms slott AB.
Montessoriförskolan Kotten
Vid tillsyn av Montessoriförskolan Kottens hantering av turordning konstaterar barn- och
ungdomsförvaltningen att Montessoriförskolan Kotten inte följer de lagar och regler som
reglerar turordning till förskoleplats och ger därför en anmärkning i enlighet med skollagen 26
kap. 11§ att de ska åtgärda grunden till urvalet inför intagningen till höstterminen 2020.
Kotten har gjort fem undantag från turordningen (Se bilaga: ”Undantag”). Fyra av fem
undantag baseras inte på något annat än att verksamheten arbetar med småbarns- och
storbarnsavdelning
Urvalsgrunderna måste vara tydliga och objektiva. Att göra ett urval utifrån den ålder som
bedöms passa in i barngruppen för tillfället uppfyller inte kravet på tydlighet och objektivitet,
då det kan tolkas olika vid varje tillfälle beroende på hur ålderssammansättningen i
barngruppen ser ut vid respektive tillfälle. Arbetssättet med småbarns- och
storbarnsavdelning förekommer även i kommunala förskolor i samma storlek, och där får
anpassning ske utifrån de barn som står först i turordningen. Se anmärkning och mer utförlig
motivering i bilaga: ”Anmärkning”
Ström slott, dagbarnvårdare
Huvudmannen Ströms slott har angett att de inte har haft någon kö vid tidpunkterna för tillsyn
år 2017, 2018 och 2019. Vid dialog med Ströms slotts anställda dagbarnvårdare så
framkommer dock att barn nekats plast på grund av platsbrist Med det som grund har
förvaltningen påpekat för huvudmannen att sökande föräldrar ska informeras om möjlighet
att ställa sitt barn i kö när placering önskas. Enligt huvudmannen är dagbarnvårdaren
underrättad om vikten av att kommunicera det vid förfrågan av plats. Huvudmannen kommer
förtydliga detta ytterligare för dagbarnvårdaren. Förvaltningen har därmed påpekat bristen,
men avstår från ingripande i enlighet med skollagen 26 kap 12§.

Förskolan Prästkragen
Justerandes sign
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Vid tillsyn tillsyn av kölistorna framkommer att placeringarna gjorts i enlighet med gällande
regler. På kölistan från 2018 fanns en kolumn kallad ”Förtur på grund av ålder”. Denna
kolumn finns inte på kölistan för 2019. Vid kontroll med förskolan framkommer att det fanns
en sådan förtur tidigare, men att den är borttagen eftersom det inte är förenligt med gällande
författningar. Kötillsynen visar därmed att Prästkragen följer gällande lagar och regler för
placering.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen om
genomförd kötillsyn 2019 och lägger den till handlingarna
Expedieras till
Montessoriförskolan Kotten, Förskolan Prästkragen, Ströms slott AB
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§ 88 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.
Beredning
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. Flera
förskolor har nu fullt, men barnomsorg kan fortfarande erbjudas inom de vägledande riktlinjer
som finns för rimligt erbjudande.
Antalet barn som söker plats under senare delen av vårterminen förväntas öka ytterligare.
Rektorerna håller på att se över vilka förskolor som kan ta in ytterligare några barn från april
och framåt.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden lägger informationen till
handlingarna.
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§ 89 2019.331 BUN

Anmälningar om kränkande behandlingar läsåret 2019/2020
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
15 anmälningar har inkommit till förvaltningen, samtliga ärenden rör händelser mellan elever
om inget annat anges.
Löpnummer

ÅK

Typ av kränkning Vem uppmärksammade

1-191107 Åk 7
11-191108 ÅK 4
11-191108 Åk 4

Verbal
Verbal
Verbal

11-191108
11-191108
11-191108
10-191108
10-191108
10-191111

ÅK 4
Åk 4
Åk 4
Åk 6
Åk 2
Åk 4

Verbal
Verbal
Verbal

9-191111
8-191114
1-191115

Åk 7
Åk 5
Åk 7

8-191118
10-1118
9-191126
3-191023

Åk 6
Åk 4
Åk 7
Åk 5

Kränkning och
trakasserier på
grund av ursprung
Fysisk
Fysisk och verbal
Psykisk/Kränkning
på nätet
Fysisk
Psykisk
Fysisk
Trakasserier pga
ursprung
Justerandes sign

Är
Är det första
vårdnadshavare gången en
informerade?
anmälan
görs?
Pedagog
Ja
Ja
Vårdnadshavare Ja
Ja
Vårdnadshavare ja
Andra
gången
anmälan
görs
Pedagog
ja
Ja
Pedagog
Ja
Pedagog
Ja
Rektor
ja
Rektor
Ja
Elev
Ja

Övrig personal
Pedagog
pedagog

ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

Pedagog
Vårdnadshavare
Elev
Pedagog

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Andra
gången en
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3-191014

Åk 6

3-191113

Åk 5

Upprepade
psykiska
kränkningar
Fysiska

Kurator

Ja

anmälan
görs
Ja

Pedagog

Ja

ja

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen och
lägger den till handlingarna.
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