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Uppdrag: Utvärdera
förändringar inom
kostverksamheten
1
2019.124 BUN

Sida 2 av 37

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-01-09
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.
En genomgång med bakgrund till att kostverksamheten bedrivs på entreprenad, med aktuellt
nuläge och genomförda förändringar presenterades för BUN den 24 september. Barn- och
ungdomsnämnden beslutade då att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med ISS,
inom ramen för tecknat partneringavtal, 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 gav också förvaltningen i uppdrag att under höstterminen 2019
genomföra en testperiod med förändrad meny.
Förvaltningens yttrande
Tre olika rätter att välja på dagligen innebär valfrihet för eleverna samtidigt som det också
innebär att det slängs vissa dagar framförallt då det är en särskilt populär första rätt, tillagas
övriga rätter med mindre åtgång.
Ett gemensamt arbete med förändring av menyn har gjorts av ISS och kostenheten under
hösten. Den nya menyn är utformad som en 8-veckorsmeny med ett minskat antal olika
rätter. Menyn innebär totalt 11,75 rätter per vecka jämfört med 15 rätter. Det innebär att det
serveras två rätter cirka 3 dagar i veckan istället för tidigare tre. Den nya menyn är utformad
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. Andelen
rött kött har minskat i omfattning från 37,7 % till 28,7 % och andelen vegetariska rätter har
ökat från 35 % till 47,8 %. Andelen ekologiska råvaror kvarstår på 25 %.
Elevernas önskemål har tagits tillvara i arbetet, för att bevara nöjdhet och kvalitet ur ett
elevperspektiv, genom matråd tre gånger årligen och enkät en gång per termin. Matråd
genomförs av kostenheten och ISS tillsammans med elevrepresentanter för respektive klass
och personal från respektive skola. Enkäten baseras på frågor från Skolmat Sverige, en
stödorganisation för skolor gällande att utveckla kvaliteten av skolmåltider. Den senast
aktuella enkäten är genomförd under november och december 2019 och resultat väntas i
början av året och kommer att återkopplas till eleverna på kommande matråd och utgöra
underlag för fortsatt menyarbete. Elevernas delaktighet i menyarbetet är viktigt för att forma
en attraktiv meny ur ett elevperspektiv. Målet är att ha en så hög ätandefrekvens som möjligt.
Elevernas nöjdhet med menyn är tillsammans med måltidsmiljön och möjligheten för
eleverna att äta i lugn och ro grunden för en god ätandefrekvens.
ISS har genomfört svinnmätning för en 8-veckors menycykel under tidsperioden 7 till 25
oktober och 4 november till 6 december. Samtliga skolor, med undantag av Magra och

Sida 3 av 37

Ödenäs där ett mindre antal portioner serveras, ingår i mätningen som därmed omfattas av
både tillagnings- och mottagningskök och små och stora kök. I tillagningskök lagas och
serveras alla komponenter medans huvudkomponenten levereras till mottagningskök där
tillbehör och sallad lagas.

Den totala andelen svinn uppgår under perioden till 21,5 %. 13,7 % är svinn från kantiner och
7,8 % är svinn från tallrikar. Matsvinnet från kantiner för olika lunchalternativ och
bikomponent enligt nedan.
Lunchalternativ 1
Lunchalternativ 2
Vegetariskt alternativ
Bikomponent (potatis, ris, pasta)

Tillagad mat (kg)
25497
2926
4396
13162

Kantinsvinn (kg)
2524
529
906
2359

Kantinsvinn (procent)
9,9
18,1
20,6
17,9

Spridningen av svinn per skola, är fördelad mellan 20 och 23 %, både för tillagnings och
mottagningskök. Enligt en rapport från Naturvårdsverket är det vanligt att upp till 20 % av all
mat som produceras inom skolan bli till någon typ av svinn. Matsvinnet är som lägst de dagar
då det är populära styckrätter såsom exempelvis fiskpanetter, köttbullar och hamburgare och
som störst när det olika gryträtter t.ex. gulaschgryta.
Matsvinnet behöver följas upp kontinuerligt både övergripande och per skola. Övergripande
för att se om det är enskild rätt eller sammansättning av dagens lunchalternativ som
genererar svinnet behöver menyerna löpande ses över efter att mätningar har gjorts.
Beräkningarna för produktionen behöver granskas av ISS för att säkerställa att ingen onödig
överproduktion sker i respektive kök.
Fortsatt dialog kommer att ske med eleverna på kommande matråd om skolans aktuella
matsvinn och vikten av att arbeta för att minska svinnet.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att enligt med avtal med ISS
genomföra fortsatt svinnmätning under våren och återrapportera till Barn- och
ungdomsnämnden i september.
Helena Balte
Förvaltningschef

Ulrika Mårdborg
Kostchef
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Uppföljning av
synpunkter/klagomål
inkomna till huvudman 2019
2
2019.414 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-12-16
Karin Berg

Barn- och ungdomsnämnden

2019.414 BUN

Uppföljning av klagomål/synpunkter inkomna till
huvudman 2019
Ärendebeskrivning
I januari 2018 beslutade barn- och ungdomsnämnden om att årligen följa upp inkomna
synpunkter/klagomål till huvudmannen. Detta ärende följer upp synpunkter inkomna under
2019.
Beredning
Elever och vårdnadshavare ska ges möjligheten att inkomma med klagomål till såväl
skolpersonal, rektor som huvudman. Informationen gällande klagomålshantering i barn- och
ungdomsförvaltningen finns att tillgå på hemsidan, portalen Arena för lärande samt på
förskolornas och skolornas egna sidor. Det finns en intern rutin för all personal att följa när
synpunkter/klagomål inkommer. Vidare har förvaltningen en ansvarsfördelning som
säkerställer vem som ska svara, åtgärda och följa upp en inkommen synpunkt/klagomål.
Som en del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete följs inkomna synpunker upp. Det
är andra gången förvaltningen gör en uppföljning på inkomna synpunkter/klagomål till
huvudmannen.
2019 inkom totalt 34 synpunker, nio rör förskola, 15 rör skola och tio rör mer övergripande
frågor. För 2018 valde förvaltningen att dela in inkomna synpunkter/klagomål till huvudmannen i fem delområden; kost, organisation, bemötande/information, inomhusmiljö och
utomhusmiljö. För 2019 har området ”digitala system” tillkommit och inomhusmiljö redovisas
tillsammans med organisation. Fördelningen gällande antalet inkomna synpunkter/klagomål
för varje område ser ut på följande sätt:
Område
Kost
Organisation
Inomhusmiljö
Utomhusmiljö
Information/bemötande
Digitala system

2019
10
15
1
3

2018
11
30
2
1
3

5

Totalt
34
47
Kost
Synpunkter rörande kosten handlar om matens kvalité, näringsinnehåll, ensidiga mellanmål i
förskolan, miljön i matsalen samt portionsstorlekar och mat som tar slut. En synpunkt rör
förskola specifikt, sju synpunkter rör skolan och två är av mer övergripande karaktär.
Organisation, inomhusmiljö, Utomhusmiljö
Utav den 15 synpunkterna som inkommit rörande organisation är sex inom förskolan. Två
synpunkter rör oro inför nedläggning av öppna förskolan i Noltorp, där verksamhetens
kvalitéer lyfts fram. Två berör organisering av minskade barngrupper och rör i ena synpunkten oro för personals arbetsmiljö och i den andra oro för barns säkerhet. Ytterligare en
synpunkt rör arbetsmiljön vid Nattugglan. Fem av synpunkterna rör skolan där två handlar
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om kränkande behandling, en angående brister i elevs rätt till stöd, en om brister i en
klassituation och rektors kommunikation kring denna samt en synpunkt som berör tider för
frukost på morgonfritids. Ytterligare fyra synpunkter över av mer övergripande karaktär och
berör personalens arbetsmiljö, fråga om skolskjuts till och från modersmålsundervisning
samt Yoga inom förskola och skola. En synpunkt rör inomhusmiljön, mer specificerat hur förskolorna jobbar med giftfri förskola och genuspedagogik. Ytterligare en rör dimensionering av
förskola och skola i Ingared. Utav de tre synpunkter som inkommit rörande utomhusmiljön
berör de; buller i utomhusmiljön vid förskola, elever säkerhet vid rastverksamet samt tillgång
till skolgårdar under/efter verksamhetstid.
Digitala system
Fem synpunkter har inkommit som rör digitala system. Tre rör Arena för lärande där
synpunkterna framförallt rör informationsflöde där vårdnadshavare får mer info än de
behöver och två rör Skola24 och synpunkter kring hur scheman ska rapporteras och hur
systemet används i verksamheten.
Förvaltningens slutsatser
Synpunkterna rörande kost speglar de utmaningar som förvaltningen redan arbetar med
inom ramen för avtalet med ISS som levererar mat till förskolor och skolor. Vidare
konstaterar förvaltningen att synpunker/klagomål rörande organisation, inomhusmiljö och
utomhusmiljö speglar de processer i vilka förvaltningen arbetar i. Det handlar om arbete för
att minska barngrupperna i förskolan, men också de utmaningar som identifierats rörande
personalens arbetsmiljö. Även andra frågor som varit aktuella under året såsom byggarbetsplatser i anslutning till förskolor men också mer generella frågor vilka förvaltningen och dess
verksamheter arbetar med. För synpunker rörande digitala system fortsätter förvaltningens
med att internt och externt arbeta med informations insatser för att nå så ändamålsenlig
hantering som möjligt för såväl personal som vårdnadshavare.
Det ska finnas möjlighet att på olika sätt påverka och peka ut brister i utbildningen, att lämna
muntliga eller skriftliga synpunkter/klagomål är ett sätt. I ovan redovisning framkommer de
synpunkter som lämnats till huvudmannen. Orsaken till halveringen av synpunkter inkomna
till huvudmannen kan bero på olika faktorer, såsom att fler klagomål och synpunkter tas om
hand ute i verksamheterna men det kan också minskningen kan också bero på bristande
information om möjligheten att lämna synpunkt. Förvaltningen kommer under 2020 se över
och ge stöd till rektor i hur synpunker och klagomål kan hanteras inom ramen för enheternas
systematiska kvalitetsarbete.
Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga kostnader
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av uppföljningen och lägger den till handlingarna.

Helena Balte
Förvaltningschef
Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-12-16

Karin Berg
VerksamhetsutvecklareHelena Balte,
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Uppföljning av uppdrag från
nämnd till förvaltning 2019
3
2019.421 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-12-19
Karin Berg

Barn- och ungdomsnämnden

2019.421 BUN

Uppföljning av uppdrag från nämnd till förvaltning 2019
Ärendebeskrivning
Enligt barn- och ungdomsnämndens årsplanering görs en uppföljning av de uppdrag som
rapporterats under 2019 och redovisar de uppdrag som ska rapporteras under 2020.
Beredning
Nedan följer de uppdrag som Barn- och ungdomsnämnden har gett till förvaltningen under
2019 samt avslutade uppdrag från tidigare år. Därefter följer uppdrag som fortsätter in i 2020
eller nya uppdrag som ska återrapporteras under 2020.
2017/201 Dnr och §
8

Uppdrag som återrapporterats under
2019

Ansvarig Status
Återrapportering

2014.173

Uppdrag från kommunstyrelsen:
Handlingsplan för högre resultat i skolan.

FC

Ej återrapporterad

2018.090
§ 32 (180327)

Nuläge skolorganisation Bjärke

VC

Hanteras i framtida
skolorganisation
kommundel Bjärke

2018.385 BUN

Ramprogram för grundskola

LC

November 2019
Avslutat

2017.059
§ 27 (180327)

Uppdrag: Fler uteförskolor i Alingsås
kommun

VC

Mars 2019
Avslutat

2015.333
§5

Arbetsförhållanden för rektorer och
förskolechefer

FC

September 2019
(fortsätter)

Uppdrag: Scenarier framtida organisation
inkl konsekvensanalyser

FC

November 2019
Avslutat

19-03-26 2019.124 BUN

Uppdrag: Utvärdera förändringar inom
kostverksamheten

FC+KC

September 2019
(fortsätter)

2019

Uppdrag som tillkommit under 2019
(eller tidigare) och ska återrapporteras
2020.

(180130)

2012.202 BUN
§83 (20120829)

Dnr

19-03-26 2019.124 BUN

Uppdrag: Utvärdera förändringar inom
kostverksamheten

FC+KC

Januari 2020

19-10-22 2019.374 BUN

Uppdrag: Uppföljning av resultat från
Lärarförbundets Ranking "Sveriges bästa
skolkommun"

FC

Februari 2020

19-10-22

Struktur för systematisk kartläggning,
analys och uppföljning av trygghet och
studiero, (individ, grupp och
skolenhetsnivå). Särskilt fokus på att
motverka upprepad kränkande behandling

VU

Våren 2020
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19-11-26

Utveckla huvudmannens systematiska
kvalitetsarbete utifrån nationella
styrdokument samt Alingsås kommuns
styrmodell.

VU

2020

19-11-26

Framtida skolorganisation kommundel
Bjärke

FC

2020

19-11-26

Framtida skolorganisation Alingsås Södra
kommundel

FC

2020

19-11-26

Framtida skolorganisation Långared

FC

2020

19-11-26

Framtida skolorganisation Förskolor i
centralorten

FC

2020

19-11-26

Framtida skolorganisation F-6 skolor i
centralorten

FC

2020

19-11-26

Framtida skolorganisation 7-9 skolor i
centralorten

FC

2020

Förkortningar:
FC= Förvaltningschef
VC=Verksamhetschef
KC=Kostchef
VU=Verksamhetsutvecklare
LC= Lokalcontroller

Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga kostnader
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner uppföljningen och lägger den till handlingarna.

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

Helena Balte
Förvaltningschef

Karin Berg
Verksamhetsutvecklare

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-12-19
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Barn-och
ungdomsnämndens
årsplanering 2020
4
2019.419 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-12-19
Karin Berg

Barn- och ungdomsnämnden

2019.419 BUN

Tjänsteskrivelse Barn- och ungdomsnämndens
årsplanering
Ärendebeskrivning
I enlighet med Barn- och ungdomsnämndens kvalitetsarbete görs en årsplanering över
kända beslutsärenden.
Förvaltningens yttrande
Årsplaneringen för 2020 innehåller ett antal förändringar. Utöver en generell översyn av hur
ärenden till Barn- och ungdomsnämnden planeras och hanteras är förändringar även
påkallade av Alingsås kommuns nya styrmodell. Utöver att ett antal ärenden flyttas mellan
månader genomgår årsplaneringen följande förändringar:











Rubricering av ärenden justeras så att det blir tydligare i vilken ärendeprocess
ärendet rapporteras, om det är ekonomi, systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM),
systematisk kvalitetsarbete (SKA) eller planering/uppföljning.
Rapportering av nyckeltal utgår som enskilt ärende och hanteras under 2020 inom
ramen för respektive ärende rörande framtida skolorganisation.
Kostnadsjämförelser (tidigare jämförelse strukturmodell) planeras till mars istället för
december för att matcha bättre inför arbetet med ramberedning av budget.
Risk- och konsekvensanalyser utgår som särskilt ärende och hanteras tillsammans
med ärende ”nyckeltal personal- och arbetsmiljö”.
Elevers närvaro/frånvaro kommer att rapporteras fyra gånger om året, eftersom
arbetet påbörjas i januari 2020 kommer första återrapporteringen att ske först i april
och endast tre gånger 2020.
Tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg planeras in till att
återrapporteras två gånger per år.
Rapportering av personaltäthet kommer att ske i ett samlat ärende istället för två
separata.
Nuläge barnomsorg rapporteras två gånger, istället för tidigare tre.

Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inte några kostnader
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden fastställer årsplanering för 2020.
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Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Helena Balte
Förvaltningschef

Karin Berg
Verksamhetsutvecklare

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-12-19
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Barn- och ungdomsnämndens årsplanering 2020
Månad

Systematisk
arbetsmiljöarbete

Ekonomi

Jan

Systematisk
kvalitetsarbete

Planering/
Uppföljning

SKR:s öppna
jämförelser

BUN:s årsplanering Lednings- och
kommunikationsUppföljning av
plan för extrauppdrag från
ordinära händelser
nämnd till
Delegationer
förvaltning
2018/2019.
Uppdrag: Utvärdera
förändringar inom
kostverksamheten

Uppföljning av
klagomål inkomna
till huvudman

Feb

Mars

Årsbokslut

Uppdrag:
KunskapsuppUppföljning av
följning
resultat från Lärarförbundets Ranking
"Sveriges bästa
skolkommun"

Patientsäkerhetsberättelse EMI

Övrigt

Delegationer

Patientsäkerhetsberättelse EPI
Framtida
skolorganisation
7-9 skolor i
centralorten

Budgetuppföljning
per februari

Förskolans inre
organisation

Kostnadsjämförelser (jmf
strukturmodell)

Framtida
skolorganisation
kommundel Bjärke

Delegationer

Framtida skolorganisation
Långared
April

Budgetuppföljning
per mars

Kartläggning av
obehörig personal

Kostnadsberäkning Nyckeltal personal
pedagogisk måltid och arbetsmiljö

Maj

Juni

Fördjupad
månadsuppföljning
per april

Budgetuppföljning
per maj

Närvaro
Uppföljning arbete
med plan mot
kränkande
behandling
GR-enkät skola
GR-enkät förskola

Personaltäthet i
förskola, skola och
fritids (fristående
och kommunala)

Delegationer

Struktur för
uppföljning av
trygghet och
studiero

Lokalförsörjningsplan

Delegationer

Skolvalsprocessen
Nuläge barnomsorg Uppföljning
Delegationer

Struktur för
systematiskt
kvalitetsarbete

Alingsås kommun
Postadress: 441 81 Alingsås ● Besöksadress: Kungsgatan 9
Telefon: 0322-61 63 50 ● Fax: 0322-10 239 ● E-post: barn.ungdom@alingsas.se
Webbplats: www.alingsas.se
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Juli/
aug
Sept

Delårsbokslut per
augusti

Arbetsförhållanden
för rektorer i
förskola och skola

Uppföljning av
anmälningar om
kränkande
behandling
Uppföljning av
anmälningar till
skolinspektionen
Närvaro

Okt

Nov

Tillsyn fristående
Delegationer
förskolor och
pedagogisk omsorg
Uppföljning
kostverksamheten
Framtida
skolorganisation
Alingsås Södra
kommundel

Budgetuppföljning
per september

Förskolans inre
organisation

Delegationer

Fastställande
resultaträkning

Framtida
skolorganisation
Förskolor i
centralorten

Uppföljning av
biblioteksplan
2019-2022

Framtida
skolorganisation
F-6 skolor i
centralorten

Delegationer

Budgetuppföljning
per oktober

Kartläggning av
obehörig personal

Interkommunal
Nyckeltal personal
ersättning inom GR och arbetsmiljö

Läroplaners
övergripande
nationella mål
Närvaro

Sammanträdestider
BUN, AU och FSG

Förslag till
interkommunal
ersättning utom GR
Dec

Budget för BUN
Budgetuppföljning
per november
Pedagogisk måltid

Personaltäthet i
förskola, skola och
fritids (frist. och
kommunala)

Uppföljning Lpfö

Nuläge barnomsorg Delegationer
Tillsyn fristående
Dokumenthanterförskolor och
ingsplan
pedagogisk omsorg
Kötillsyn av de
fristående
verksamheterna

Alingsås kommun
Postadress: 441 81 Alingsås ● Besöksadress: Kungsgatan 9
Telefon: 0322-61 63 50 ● Fax: 0322-10 239 ● E-post: barn.ungdom@alingsas.se
Webbplats: www.alingsas.se
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Ansökan om utökning av
antalet barn till förskolan
Kristallen
5
2019.409 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-12-19
Jonas Nordlander

Barn- och ungdomsnämnden

2019.409 BUN

Ansökan om utökning av antalet barn till förskolan
Kristallen
Ärendebeskrivning
Förskolan Kristallen önskar utöka antal barn på sin förskola, från 113 till 118 platser. Se
bifogad ansökan.
Förvaltningens yttrande
Syftet med utökningen är att på årsbasis kunna fördela antalet platser och ha något färre
barn på hösten och något fler barn på våren. Det kommer i grunden handla om max tre
platser, men ansökan gäller fem platser för att under vissa förutsättningar kunna ta in
ytterligare två barn, framför allt på slutet av vårterminen. Ett liknande arbetssätt finns i många
av de kommunala förskolorna.
Ansvariga tillsynshandläggare har gjort ett verksamhetsbesök den 19 december 2019.
Rektor Ronita Larsson har då utvecklat intentionerna att dela upp barnen i mindre grupper,
och ha ett medvetet arbete med att kombinera arbeta både inomhus- och utomhus.
Förvaltningens bedömning är att Kristallens ansökan om en utökning med 5 barn inte möter
några hinder för att uppnå mål och krav i skollagen och läroplanen. Det finns ett medvetet
arbete med att arbeta utifrån Skolverkets rekommendationer att arbeta med barnen i små
grupper. Uppföljning kommer ske vid ordinarie tillsyn.
Ekonomisk bedömning
Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner Kristallens utökning från 113 till 118 platser.
Barn och ungdomsnämnden debiterar förskolan Kristallen 12.000 kronor för ansökan om
utökande av verksamhet i enlighet med kommunfullmäktiges beslut, dnr 2019.142 KS

Beslutet ska skickas till
Ronita Larsson, rektor på förskolan Kristallen

Helena Balte
Förvaltningschef

Jonas Nordlander
Barnomsorgssamordnare
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SKLs öppna jämförelser
läsåret 2018/2019
6
2019.422 BUN
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SKRs öppna jämförelser 2019
Ärendebeskrivning
Sveriges kommuner och regioner (SKR) sammanställer Öppna jämförelser för
grundskolan. Uppgifterna gäller läsåret 2018/2019 och syftet med Öppna jämförelser är
att ge huvudmän och skolor underlag för skolutveckling och en möjlighet att jämföra
resultat med andra för att utveckla verksamheten.
All statistik som hör till Öppna jämförelser grundskola finns att hämta i kommun- och
landstingsdatabasen Kolada.

Beredning
SKR samlar i Öppna jämförelser grundskola centrala nyckeltal som beskriver grundskolans
resultat och resurser. Syftet är att ge huvudmännen bra underlag för analys och utveckling
av skolan och stimulera lokalt utvecklingsarbete. Den kommunspecifika rapporten innehåller
ett urval av centrala nyckeltal ur Öppna jämförelser vars syfte är att ge huvudmännen ett bra
och lättillgängligt underlag för analyser och utvecklig av skolan. För att ge en bredare bild av
nyckeltalen publiceras även sammanvägt resultat i samband med Öppna jämförelser i
Kolada.
Det sammanvägda resultatet kan också användas som en jämförelse mellan
skolhuvudmän. Utifrån det sammanvägda resultatet för samtliga skolor är Alingsås
kommuns placering plats 120 (jfr 86 läsåret 2017/18 och 81 läsåret 2016/2017) för
kommunala grundskolor 145 (jfr 85 läsåret 2017/18 och 109 läsåret 2016/2017).
Jämförelser mellan åren ska göras med försiktighet då statistik för slutbetyg har ändrats
tidigare år.
Det modellberäknade värdena visar kommunernas resultat i relation till elevsammansättning.
Avvikelsen från modellberäknat värde för eleverna i årskurs 9 som är behöriga till
yrkesprogram är +0,8 % för samtliga skolor och +0,4 % för kommunala skolor. Avvikelsen för
elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen är -0,1 % för samtliga skolor.
Avvikelsen för genomsnittligt meritvärde är -6,9 % för samtliga skolor och -7,8 % för
kommunala skolor.

GR-kommunerna
Vid en jämförelse av det sammanvägda resultatet för samtliga skolor i GR ligger Alingsås i
mitten av samtliga skolors resultat: Öckerö 12, Kungsbacka 70, Tjörn 86, Härryda 88,
Lerum 111, Alingsås 120, Ale 137, Partille 157, Göteborg 166, Mölndal 186, Kungälv 192,
Stenungsund 199, Lilla Edet 285.
Även vid en jämförelse av kommunala skolors resultat i GR ligger Alingsås i mitten:
Öckerö 13, Kungsbacka 70, Tjörn 78, Härryda 82, Lerum 108, Alingsås 145, Ale 149,
Partille 158, Mölndal 171, Stenungsund 186, Kungälv 202, Göteborg 220 och Lilla Edet
288.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-01-07
Helena Balte
0322-616422
2019.422 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Jämförelsebara kommuner – mest statistiskt jämförbara
Alingsås ligger bra till vid en jämförelse av de kommuner som anges som statistiskt
mest jämförbara. Vid en jämförelse av samtliga skolor har Alingsås placering 120,
Mark 124, Enköping 122, Ronneby 158, Nässjö 190, Falköping 198, Vänersborg 226
och Borlänge 269.
Vid jämförelse av kommunala skolor har Alingsås kommun istället placering efter
Marks kommun. Mark 117, Alingsås 145, Ronneby 150, Falköping 174, Nässjö 180,
Enköping 183, Vänersborg 250, och Borlänge 272.
Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga kostander.

Förslag till beslut
Barn-och ungdomsnämnden tar del av informationen om SKRs öppna
jämförelser Grundskola för läsåret 2018/2019.

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

Helena Balte
Förvaltningschef
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kommunikationsplan för
extraordinära händelser
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2019.416 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-12-19
Karl-Oskar Jogbratt
0322616352
2019.416 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Lednings- och kommunikationsplan för extraordinära
händelser 2020
Ärendebeskrivning
Enligt beslut av Kommunfullmäktige 2013-02-27 § 69 ska lednings- och kommunikationsplan
för extraordinära händelser revideras årligen. Utbildning och övning ska även ske löpande
enligt ramverket för krisberedskapsprocesser. Den tidigare lednings- och
kommunikationsplanen har därmed reviderats och förnyats och ska fastställas inför 2020.
Beredning
BUN:s lednings- och kommunikationsplan för extraordinära händelser har reviderats och
uppdaterats med uppdaterad krisledningsorganisation.
Inför 2020 har förvaltningen planerat in en utbildning för krisledningsgruppen, samt två
övningar, varav den ena kommer att vara känd i förväg medan den andra kommer att vara
oförberedd.
I samverkan med BOU, säkerhetsavdelningen och polis så genomförs även trygghetsronder
på kommunens samtliga förskolor och grundskolor. Detta för att hitta lösningar som kan öka
säkerheten.
Detta har också blivit ett medborgarlöfte, som kommun och polis skrivit under - för att befästa
en gemensam metod i syfte att öka tryggheten på kommunens förskolor och skolor.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden fastställer lednings- och kommunikationsplanen för
extraordinära händelser.
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, 2019-12-19
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Lednings- och kommunikationsplan
för extraordinära händelser
Barn- och ungdomsförvaltningen
2019.416 BUN

Sida 25 av 37

Administrativ chef ansvarar för att lednings- och kommunikationsplan för
extraordinära händelser uppdateras. Detta sker löpande vid redaktionella förändringar
under året. Enligt beslut av KF 2013-02-27 § 69 ska planen revideras årligen.
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1. Inledning
2008-09-03 antog Alingsås kommuns fullmäktiga en ”Plan för extraordinära händelser”.
Planen reglerar hur kommunen ska organiseras vid en allvarlig samhällsstörning. Planen
beskriver även hur kommunen aktiveras och hur ansvaret för liknande samhällsstörningar
ska fördelas.
Denna lednings- och kommunikationsplan för barn- och ungdomsnämnden vid extra ordinär
händelse kompletterar Alingsås kommuns ”Plan för extraordinära händelser”.
När en extraordinär händelse eller allvarlig samhällsstörning inträffar kommer Barn- och
ungdomsnämndens (BUN) ansvarsområden med mycket stor sannolikhet att vara berörda.
Dessa situationer ställer särskilda krav på verksamhet och förvaltningsledning.
Lednings- och kommunikationsplan för BUN ska vägleda i arbetet vid extra ordinära
händelser. Alla situationer vid kris kan inte förutspås. En god grundstruktur i arbetet
underlättar arbetet.
Varje rektorsteam ska utforma en grundläggande krishanteringsplan som täcker de
grundläggande behov som olika scenarier kan medföra. Denna ledningsplan kan utgöra ett
exempel på en sådan krishanteringsplan och kan kompletteras med befattningskort för att
täcka in alla uppgifter som kan bli aktuella under en kris, se avsnitt 4.2.
Vid en kris som berör ett rektorsteams ansvarsområde ska respektive team i första hand
agera tillsammans. Barn- och ungdomskontoret (BUK) ska alltid kunna stödja vid dessa
kriser.
Om en kris når större proportioner där flera team är inblandade, eller berör stora delar av
BUN ska BUN:s lednings- och kommunikationsplan för extraordinära händelser aktiveras.
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2. Ledningsplan BUN
2.1 Aktivering
BUN:s lednings- och kommunikationsplan ska gälla när något av följande uppstår:
•
•
•
•

Alingsås plan för extraordinär händelse aktiveras
Plan för samverkan vid risk för allvarlig samhällsstörning aktiveras
Höga krav på samordning/prioriteringar inom BUN:s krävs
Stort informationsbehov uppstår

2.2 Förslag om aktivering
Förslag om att aktivera BUN:s lednings- och kommunikationsplan kan väckas av vem som
helst i organisationen som anser att situationen kräver det.

2.3 Beslut om aktivering
Förvaltningschefen, eller den som tjänstgör istället för förvaltningschefen, fattar beslut om
att aktivera BUN:s lednings- och kommunikationsplan efter samråd med presidiet.
Vid beslut om aktivering av BUN:s lednings- och kommunikationsplan ska
kommundirektören informeras omgående.

2.4 Larmning
När planen är aktiverad ska BUN:s krisledningsgrupp larmas. Den som aktiverat planen
larmar krisledningsgruppen. Administrativ chef ansvarar för att larmlistor eller motsvarande
revideras och uppdateras löpande.

2.5 Inställelse
BUN:s krisledningsgrupp verkar från BUK och lokalen Bokö. Alternativ plats för
krislednings- och krishanteringsarbete beslutas av förvaltningschef eller den
förvaltningschefen utser.
Lokalen ska ha goda kommunikationsmöjligheter i form av internet och telefon. Rakelterminal finns även inom förvaltningen och kan användas för kommunikation när övrig
kommunikation ligger nere. Vid strömavbrott ska även lämpligt material finnas att tillgå.

2.6 Återgång till ordinarie organisation
Beslut om återgång till ordinarie organisation tas av förvaltningschefen när situationen
inte längre är akut och snabba beslut inte längre behöver fattas. Vid beslut om
återgång till ordinarie organisation ska kommundirektören informeras omgående.
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2.7 Delegation
BUN:s antagna delegationsordning gäller. Vid behov av att fatta beslut i frågor som inte är
delegerade till förvaltningschefen kallas ordförande/vice ordförande.
BUN:s presidium ska alltid hållas väl informerade om händelseutvecklingen. Se BUN:s
delegationsordning.
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3. Kommunikationsplan BUN
3.1 Allmänt
Vid extraordinära händelser måste information komma ut snabbt. Informationen måste
även vara konsekvent och korrekt. För att möjliggöra detta behöver information inom
BUN gå via krisledningsgruppens informationsansvariga. Extern information ska gå via
den centrala kommunikationsenheten på kommunledningskontoret (KLK).
Det är viktigt att kommunens centrala kommunikationsenhet alltid kontaktas när planen
aktiveras.
Det är även viktigt att informationen samordnas med samverkande myndigheter, så som
exempelvis räddningstjänst, polis, sjukvård, länsstyrelsen och försvarsmakt.
Även de fristående enheterna i Alingsås behöver kontaktas om händelsen kan beröra
deras verksamhet.
Händelseförlopp och beslut måste rapporteras löpande i textform. En dagrapport ska
upprättas och skickas till kommunens centrala kriskommunikationsstab eller
Samordningsgrupp vid behov. Ansvar ligger på befattningskort dokumentation och
kommunikation. Krisen ska alltid dokumenteras i textform för uppföljning och analys.

3.2 Intern information
Det är av största vikt i en krissituation att alla enheter inom BUN:s ansvarsområde har
aktuell kunskap om läget. Därför måste alla tänka på att informera BUN:s
krisledningsgrupp om läget i den egna verksamheten.
Befattningskort dokumentation och kommunikation ska se till att den dubbelriktade
informationen från och till personal fungerar. Vidare ansvarar befattningskortet för att
samordna sitt arbete med den centrala kommunikationsstaben på KLK för att en konsekvent
och gemensam bild alltid ska kunna ges internt.
Förvaltningschefen, eller den förvaltningschefen utser, ansvarar för att BUN:s
presidium är informerade om händelseutveckling i samband med kris- och
katastrofarbete.

3.3 Extern information
Befattningskort dokumentation och kommunikation ska ha kontinuerlig kontakt med KLK:s
centrala kommunikationsstab. All extern kommunikation ska ske via den centrala
kommunikationsstaben.
Befattningskort dokumentation och kommunikation ska notera information som lämnas av
allmänheten. För att informationen ska kunna värderas måste noteringar göras om vem
som lämnat den och när. Informationen ska vidarebefordras till förvaltningschefen, och
eventuellt även till KLK.

3.4 Media
All kontakt med media ska ske via den centrala kommunikationsstaben på KLK.
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4. Krisledningsgrupp
Beroende på vilket scenario som inträffar kan syfte och uppdrag för krisledningsgruppen
variera. När någon av kommunens gemensamma krisplaner aktiveras kommer
förvaltningschefen med stor sannolikhet att vara på annan plats för hanteringen av den
kommungemensamma krisen.

4.1 Krisledningsgrupp BUN
Krisledningsgruppen består av följande befattningar på förvaltningen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förvaltningschef
Administrativ chef

Verksamhetschef förskola/fritidshem

Verksamhetschef grundskola/grundsärskola
Verksamhetschef Stöd och Utveckling
Verksamhetschef Elevhälsans medicinska insats
Verksamhetsutvecklare
Verksamhetsutvecklare
Kostchef
Lokalcontroller
Planeringsstrateg
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4.2 Rollfördelning, befattningskort
För att skapa en tydlig rollfördelning finns fyra stycken befattningskort. Syftet med korten är
att verka som stöd för vilka uppgifter som behöver genomföras vid en kris. Befattningskort
kan även lätt fördelas till ersättare i gruppen om nyckelperson är frånvarande.
Är alla befattningskort utdelade och efterföljs kommer händelsens kritiska moment att
behandlas utifrån bästa förmåga.
Befattningskort - Chef
Förvaltningschef
Administrativ chef, utses av förvaltningschef vid behov.
Befattningskort - Planering och analys
Verksamhetschef förskola/fritidshem
Verksamhetschef grundskola/grundsärskola
Lokalcontroller
Befattningskort – Dokumentation och kommunikation
Planeringsstrateg
Verksamhetsutvecklare
Verksamhetsutvecklare
Befattningskort - Behov och service
Kostchef
Verksamhetschef Stöd och Utveckling
Verksamhetschef Elevhälsans medicinska insats

4.3 Övriga instanser och hjälp vid kris
Vid behov kan även medarbetare kallas in för att hjälpa till genom en
krishanteringsgrupp. Det är krisledningsgruppens ansvar att kalla in extra resurser om
sådant behov finns.

4.4 Alingsås kommuns POSOM-beredskap
Alingsås kommun har gemensam POSOM-grupp. POSOM är en förkortning av psykiskt
och socialt omhändertagande vid stora olyckor. Vid behov ska POSOM- gruppens
kompetens kunna tillkallas för assistans och stöd vid extra ordinära händelser.

4.5 Stöd till personal, barn/elever
Barn- och ungdomsnämnden har tillgång till omfattande kompetens, avseende stöd vid
särskilda händelser, inom verksamhetsenheten för elevhälsa. Verksamhetschef stöd och
utveckling ansvarar för att beredskap finns inom elevhälsa att assistera och stödja vid
särskild händelse. Samverkan ska ske mellan elevhälsan och POSOM-gruppen.
Företagshälsan kan också kontaktas för stöd till personalen.
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5. Kommunikationshjälpmedel vid en krissituation
I Alingsås kommun finns säkra kommunikationshjälpmedel att använda sig av vid en
krishändelse. Rakel är en förkortning av radiokommunikation för effektiv ledning.
Rakel är ett robust mobilnät för samhällsviktiga organisationer. Systemet använder
separata radiomaster och klarar sig därför att hålla kanalerna öppna även vid
krishändelser. Varje förvaltning och kommunalt bolag har en egen Rakel-terminal i
Alingsås.
WIS är ett webbaserat informationssystem framtaget för att underlätta informationsdelning
mellan aktörer. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillhandahåller WIS
kostnadsfritt.

5.1 Rakel
Rakelterminalen har fyra stycken kanaler avsedda för kommunikation inom Alingsås
kommun vid en kris. Förvald grupp är Ali-Alla 1, det finns även Ali-Alla 2, Ali-Alla 3 och AliAlla 4. Alla förvaltningar och bolag nedan har grupperna inlagda och kan nås direkt över
kommunikation. Ska en enskild förvaltning eller bolag kontaktas kan direktnumret knappas
in. Utbildning kring Rakel och hanteringen av terminalen ska ske löpande i samband med
interna övningar och liknande.
Förvaltning/bolag

Rakel-ID

Nummer till Rakelenhet

Samhällsbyggnad

SamhC

5635000

Socialförvaltningen

SocC

5635100

Barn-och ungdomsförvaltningen

BuC

5635200

Tekniska förvaltningen

TeknC

5635300

POSOM

POSOM

5635400

Alingsås Energi

EnergC

5635500

FABS

FabsC

5635510

Alingsåshem

A-hemC

5635520

Vård och äldre

VårdC

5635600

Kultur- och utbildningsförvaltningen UtbC

5635700

Kultur- och utbildningsförvaltningen KuFC

5635710

Krisledningsnämnd

KriN

5635800

Miljöskyddskontoret

MiljöC

5635800
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Krisledningsstab

KrisS

5635810

Kommunikationsavdelningen

KrisK

5635820

Ledningsplats KLK

Ledningsplat

5635830

Säkerhetssamordnare

SäkSam

5635910

5.2 WIS (Webbaserat informationssystem)
WIS är ett webbaserat informationssystem som fungerar som ett forum på nätet. Vid en
krishändelse lägger kommunikationsenheten på KLK ut en händelse som alla användare i
Alingsås kan följa och kommentera. I systemet dokumenteras händelser, beslut och liknande
och informationen kan läsas av de olika involverade aktörerna.
En händelse kan exempelvis vara ”Bussolyckan på E20”. Syftet med WIS är att en händelse
ska samla alla relevanta aktörer och på så vid utgöra en kanal för att lägga upp information
och ge lägesrapporter.
Gruppen och befattningen dokumentation och kommunikation ansvarar för att WIS
bevakas under en krishändelse.
För att komma åt WIS behöver det finnas en tillgänglig internetuppkoppling samt dator
eller surfplatta. Gå till www.swis.se för att logga in.
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Anmälningar om kränkande
behandlingar läsåret
2019/2020
8
2019.331 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-01-08
Karin Berg

Barn- och ungdomsnämnden

2019.331 BUN

Anmälan om kränkande behandling läsåret 19/20
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
5 ärenden har inkommit. Samtliga ärenden rör kränkningar mellan elever.
Tabell, Inkomna anmälningar sedan 191204
Löpnummer

ÅK

13-191212 ÅK 4
8-191218 Åk 2
8-1912181 Åk 6
14-191219 Åk 4
12-191220 Åk 9

Typ av kränkning Vem uppmärksammade

Är
Är det första
vårdnadshavare gången en
informerade?
anmälan
görs?
Upprepad psykisk Elev/ Pedagog
Ja
Ja
Upprepad psykisk pedagog
Ja
Ja
Fysisk
Pedagog/Vårdna Ja
Ja
dshavare
Upprepade
Vårdnadshavare Ja
Ja
kränkningar
Upprepad psykisk Pedagog
Ja
Ja

Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.

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

Titel
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