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§ 1 2019.124 BUN

Uppdrag: 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.
Beredning
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
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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
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
6181
1142
13162

Kantinsvinn (kg)
2524
1141
294
2359

Kantinsvinn (procent)
9,9
18,4
25,7
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.
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Fortsatt dialog kommer att ske med eleverna på kommande matråd om skolans aktuella
matsvinn och vikten av att arbeta för att minska svinnet.
Beslut
Arbetsutskottets 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.
Paragrafen är justerad
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§ 2 2019.414 BUN

Uppföljning av synpunkter/klagomål 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 synpunkter upp. Det
är andra gången förvaltningen gör en uppföljning på inkomna synpunkter/klagomål till
huvudmannen.
2019 inkom totalt 34 synpunkter, 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
2019 2018
Kost
10
11
Organisation
15
30
Inomhusmiljö
1
2
Utomhusmiljö
3
1
Information/bemötande
3
Digitala system
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
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en synpunkt rör arbetsmiljön vid Nattugglan. Fem av synpunkterna rör skolan där två handlar
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 synpunkter/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 synpunkter 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 synpunkter och klagomål kan hanteras inom ramen för enheternas
systematiska kvalitetsarbete.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut:
Barn- och ungdomsnämnden tar del av uppföljningen och lägger den till handlingarna.
Paragrafen är justerad
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§ 3 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.
2017/2018 Dnr och §
Uppdrag som återrapporterats under Ansvarig Status
2019
Återrapportering
2014.173
Uppdrag från kommunstyrelsen:
FC
Ej återrapporterad
Handlingsplan för högre resultat i
skolan.
2018.090
Nuläge skolorganisation Bjärke
VC
Hanteras i
framtida skol§ 32 (180327)
organisation
kommundel
Bjärke
2018.385 BUN Ramprogram för grundskola
LC
November 2019
Avslutat
2017.059
Uppdrag: Fler uteförskolor i Alingsås
VC
Mars 2019
§ 27 (180327) kommun
Avslutat
2015.333
Arbetsförhållanden för rektorer och
FC
September 2019
förskolechefer
(fortsätter)
§5
(180130)
2012.202 BUN Uppdrag: Scenarier framtida
FC
November 2019
§83 (20120829) organisation inkl konsekvensanalyser
Avslutat
19-03-26 2019.124 BUN Uppdrag: Utvärdera förändringar inom FC+KC September 2019
kostverksamheten
(fortsätter)
2019

Dnr

Uppdrag som tillkommit under 2019
(eller tidigare) och ska
återrapporteras 2020.
19-03-26 2019.124 BUN Uppdrag: Utvärdera förändringar inom FC+KC
kostverksamheten
19-10-22 2019.374 BUN Uppdrag: Uppföljning av resultat från FC
Lärarförbundets Ranking "Sveriges

Januari 2020
Februari 2020
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19-10-22

19-11-26

19-11-26
19-11-26
19-11-26
19-11-26
19-11-26
19-11-26

bästa skolkommun"
Struktur för systematisk kartläggning,
analys och uppföljning av trygghet och
studiero, (individ, grupp och
skolenhetsnivå). Särskilt fokus på att
motverka upprepad kränkande
behandling
Utveckla huvudmannens systematiska
kvalitetsarbete utifrån nationella
styrdokument samt Alingsås kommuns
styrmodell.
Framtida skolorganisation kommundel
Bjärke
Framtida skolorganisation Alingsås
Södra kommundel
Framtida skolorganisation Långared
Framtida skolorganisation Förskolor i
centralorten
Framtida skolorganisation F-6 skolor i
centralorten
Framtida skolorganisation 7-9 skolor i
centralorten

VU

Våren 2020

VU

2020

FC

2020

FC

2020

FC
FC

2020
2020

FC

2020

FC

2020

Förkortningar:
FC= Förvaltningschef
VC=Verksamhetschef
KC=Kostchef
VU=Verksamhetsutvecklare
LC= Lokalcontroller
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut:
Barn- och ungdomsnämnden godkänner uppföljningen och lägger den till handlingarna.
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Paragrafen är justerad
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§ 4 2019.419 BUN

Barn-och ungdomsnämndens årsplanering 2020
Ärendebeskrivning
I enlighet med Barn- och ungdomsnämndens kvalitetsarbete görs en årsplanering över
kända beslutsärenden.
Beredning
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.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut:
Barn- och ungdomsnämnden fastställer årsplanering för 2020.
Paragrafen är justerad
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§ 5 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.
Beredning
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.
Beslut
Arbetsutskottets 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
Expedieras till
Ronita Larsson, rektor på förskolan Kristallen
Paragrafen är justerad
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§ 6 2019.422 BUN

SKRs öppna jämförelser läsåret 2018/2019
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.
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.
Utdragsbestyrkande
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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.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut:
Barn-och ungdomsnämnden tar del av informationen om SKRs öppna jämförelser
Grundskola för läsåret 2018/2019.
Paragrafen är justerad

Utdragsbestyrkande
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§ 7 2019.416 BUN

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.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut:
Barn- och ungdomsnämnden fastställer lednings- och kommunikationsplanen för
extraordinära händelser.
Paragrafen är justerad

Utdragsbestyrkande
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§ 8 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
5 ärenden har inkommit. Samtliga ärenden rör kränkningar mellan elever.

Tabell, Inkomna anmälningar sedan 191204
LöpÅK
Typ av
Vem uppmärknummer
kränkning
sammade

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

Upprepad
psykisk
Upprepad
psykisk
Fysisk
Upprepade
kränkningar
Upprepad
psykisk

Elev/ Pedagog

Är
Är det
vårdnadshavare första
informerade?
gången en
anmälan
görs?
Ja
Ja

pedagog

Ja

Ja

Pedagog/Vårdnadshavare Ja
Vårdnadshavare
Ja

Ja
Ja

Pedagog

Ja

Ja

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

Utdragsbestyrkande

