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Årlig grundläggande
granskning 2020
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-08-25
Kristina Jakobsson

Barn- och ungdomsnämnden

2020.196 BUN

Årlig grundläggande granskning 2020
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 2020 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

Kristina Jakobsson
Administrativ chef
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Grundläggande
granskning 2020
Alingsås kommun
Nämnd/styrelse:
Barn- och ungdomsnämnden
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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.
Svaren ska kunna härledas till revisionsbevis som styrker svaret, d.v.s. verifieras genom
dokument, protokoll mm.
Ifylld revisionsenkät med tillhörande bilagor skickas senast 2020-10-23 till:
viktoria.bernstam@kpmg.se.
Svar, processer, rutiner mm. behöver beskrivas samt utvecklas i respektive fält.
Vänligen observera att bilagor som bestyrker svaren behöver skickas in.
Bilaganamn och ev. hänvisning till relevant sidnr. anges i sista kolumnen.
Om du har frågor är du välkommen att maila uppdragsledare: viktoria.bernstam@kpmg.se
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1

Mål och måluppfyllelse

Ja

1.1

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

X

Nej

Delvis

Vet
ej

Bilaga &
sidnr.

Budget 20202022 sid 9-11

Beskrivning:
Kommunfullmäktiges mål tar sin utgångspunkt i kommunens vision. Det finns fem fokusområden
som pekar ut de prioriterade inriktningarna mot att uppnå visionen. Barn- och ungdomsnämnden
har åtta mål utifrån två av kommunens prioriterade mål. Till varje mål finns ett nyckeltal som
kommer att följas upp under årets delårsbokslut och årsbokslut.

1.2

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

X

Budget 20202022 sid 9-11

Beskrivning:
Målen är mätbara. Det finns ett nuläge och målvärde till varje nyckeltal. Det är nyckeltal som finns i
årliga elev- och medborgarenkäter, resultat från nationella prov, betyg. I dokumentet står det var
nyckeltalet finns (källa) och när under året det går att få fram nyckeltalet.

1.3

Följer nämnden/styrelsen upp hur målen utvecklas under
året?

X

Budget 20202022 sid 9-11

Beskrivning:
Målen följs upp i samband med delårsbokslut och årsbokslut beroende på när under året det finns
nya nyckeltal att följa upp.

1.4

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

X

Budget 20202022 sid 9-11

Beskrivning:
Under år 2020 har det inte varit några brister i måluppfyllelsen och när det gäller tidigare år har det
inte vidtagits några åtgärder av BUN. Dock pågår ett kontinuerligt arbete mot ytterligare ökad
måluppfyllelse för elever vilket följs av BUN.
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2

Ekonomistyrning

Ja

2.1

Har nämnden/styrelsen fastställt en budget i balans?

X

Budget 20202022 sid 13,
15-22

Nej

Delvis

Vet
ej

Bilaga

Beskrivning:
Resultaträkning på sidan 13 visar budget i balans och
sidorna 15-22 visar resursfördelning mellan verksamheter
och BUN:s satsningar.

2.2

Följer nämnden/styrelsen upp ekonomin och upprättar
prognoser tillräckligt under året?
Beskrivning:
BUN följer upp ekonomin och upprättar prognoser under
samtliga månader utom januari och juli.

X

Årsplanering

2.3

Har nämnden/styrelsen fattat beslut om tillräckliga
åtgärder för att uppnå budget?

X

Budget 20202022 sid 1422

Beskrivning:
BUN fattar beslut om prestationsersättning (elev- och
omsorgspeng) som är uträknad i förhållande till tidigare år
och resursfördelning mellan verksamheter samt utifrån
timplan och personaltäthet. Detta utifrån den ram KF
beslutar om. Prestationsersättningen är knuten till det
planeringsunderlag som är prognostiserat för kommande
4
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år.

2.4

Har nämnden/styrelsen redovisat en konsekvensanalys
till fullmäktige i de fall budget inte anses stå i relation till
uppdraget?

X

Beskrivning:

Nej, det har inte hänt.
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3

Intern kontroll

Ja

3.1

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

X

Nej

Delvis

Vet
ej

Bilaga

Budget 20202022 sid 27-30

Beskrivning:
Ja, det finns och den ingår i dokument Budget 2020-2022 och fastställs av BUN.

3.2

Genomförs årliga risk- och väsentlighetsanalyser?

X

Budget 20202022 sid 31-35

Beskrivning:
Ja, det finns och den ingår i dokument Budget 2020-2022 och fastställs av BUN.

3.3

Har en risk- och väsentlighetsanalys genomförts inför val
av kontrollmål i 2020 års internkontrollplan?

X

Beskrivning:
Ja, risk- och väsentlighetsanalyser görs utifrån nämndens identifierade risker och de som har högt
värde på risk och väsentlighetsgrad tas hand om i nämndens internkontrollplan. På det sättet kan
nämnden hålla risken under uppsikt och åtgärda.

3.4

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

X

Beskrivning:
Ja, nämnden är med i arbetet att ta fram risker. Förvaltningen gör ett underlag som diskuteras i
nämnden.

3.5

Rapporteras resultat från arbetet med intern kontroll till
nämnden/styrelsen?

X

Beskrivning:
Ja, vid delår- och årsbokslut. Det framgår av internkontrollplanen när vilka risker rapporteras.
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3.6

Upprättas en genomförande-/uppföljningsrapport
avseende resultatet av genomförda kontroller?

X

Årsbokslut
bilaga
Internkontrollpla
n bokslut 2019

Beskrivning:
Ja, de bifogas delår- och årsbokslut.

3.7

Hur ofta sker rapportering av uppföljning av IK-planen till
nämnden/styrelsen?

X

Beskrivning:
Två gånger per år.
3.8

Fattas beslut eller ges direktiv vid konstaterade
avvikelser/brister

X

Beskrivning:
Det har inte förekommit.

*Vänligen bifoga risk- och väsentlighetsanalyser & internkontrollplaner för åren 2018, 2019
och 2020.
4

Utmaningar och risker

4.1

Redogör för nämndens/styrelsens utmaningar på kort och lång sikt (ange minst 5 områden)
1. volymvariationer, anpassning av kapacitet på befintliga förskolor och skolor
tillsammans med förskoleplaceringar och skolvalsprocess
2. Risker och utmaningar kvarstår med likvärdig förskola och skola och att upprätthålla
kvalitet och måluppfyllelse inom nämndens samtliga verksamheter, vid både
volymökning, ökad komplexitet i samhället och krav på ekonomisk effektivisering, samt
ny lagstiftning
3. Riskerna visar på behov av att utveckla förskolans och skolans inre arbete för att
möta utmaningar.
4. Riskerna visar på behov av att utveckla förskolans och skolans inre och yttre
7
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organisation för att möta utmaningar.
5. Risker som framkommer vid ökad personalomsättning kring kompetensöverföring,
kompetensbrist och att upprätthålla organisation och en god arbetsmiljö.
6. Utmaningarna inom arbetsmiljöområdet kommande år är att minska sjukfrånvaron och
att bromsa in korttidssjukfrånvaron. Fortsatt arbete behövs också för att minska den
upplevda arbetsbelastningen och öka möjligheten till återhämtning. Aktiviteter i enlighet
med förvaltningens handlingsplan har en fortsatt hög prioritet.
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Skolval
Ansökningsförfarande,
placeringsregler och
urvalskriterier
3
2020.191 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-08-25
Karl-Oskar Jogbratt
0322616352
2020.191 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Skolval, ansökningsförfarande, placeringsregler och
urvalskriterier
Ärendebeskrivning
I ärende 2019.211 BUN reviderades de placeringsregler och urvalskriterier som ligger till
grund för skolvalet. Revideringen genomfördes för att följa ny rättspraxis inom området. 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
Under skolvalet inför höstterminen 2020 tillämpades urvalskriterierna då framförallt
Nolhagaskolan och Ängaboskolan fick fler ansökningar än antalet platser. Det totala antalet
folkbokförda elever i Alingsås kommun som berördes av Skolvalet inför höstterminen 2020
var ca 1050 stycken.
Totalt upprättades 62 nekande beslut, inklusive 7 utomkommunala elever som sökt plats i
Alingsås, varav 10 gällde ansökan till förskoleklass och 52 gällde ansökan till Årskurs 7.
Av dessa valde 9 vårdnadshavare att överklaga och skicka ärendet vidare till Skolväsendets
Överklagandenämnd.
Skolväsendets Överklagandenämnd valde att avslå överklagningarna och gick på
kommunens linje i samtliga fall. Nämnden identifierade dock ett behov av att ytterligare
förtydliga hur kommunen väljer den alternativa skolenheten, som används vid beräkning av
relativ närhet. Förvaltningen har i förslaget som ligger inför beslut gjort följande justeringar:






Förtydligande kring definitionen av vad ”i behov av särskilt stöd” omfattar
Förtydligande kring vad som krävs för att utgöra en alternativ skolenhet
Förtydligande kring reservantagningslistor och dess giltighetstid
Tydligare rubriksättning under förtydligande kommentarer
Ytterligare ett exempel på beräkning av relativ närhet

Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga kostnader
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att godkänna de uppdaterade urval- och
placeringsreglerna för skolval.
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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, 2020-08-26

Sida 15 av 72

Skolval
Ansökningsförfarande,
placeringsregler och
urvalskriterier
Barn- och ungdomsförvaltningen
Alingsås kommun

Typ av styrdokument: Regler

Gäller för: Barn- och ungdomsförvaltningen

Beslutande instans: Barn- och

Giltighetstid: Tills vidare

ungdomsnämnden

Revideras senast: 2021-09-30

Datum för beslut: 2020-MM-DD

Dokumentansvarig: Planeringsstrateg

Diarienummer: 2020.XXX BUN
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Skolval, Ansökningsförfarande, placeringsregler och urvalskriterier

1 Ansökningsförfarande
1.1 Ansökningsperiod
Skolvalet i Alingsås pågår mellan 15 november – 15 december. 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 var 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/skolval.

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
1
blir placerad i den skolenhet som ligger närmast hemmet .
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 2020, Val av grundskola. https://www.skolverket.se/regler-ochansvar/ansvar-i-skolfragor/valja-grundskola (Länk hämtad 2020-08-12).
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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
1.

Urvalskriterium
Barn/elever med skyddad
identitet (skyddade
personuppgifter)

Kommentar
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 Barn- och
elevhälsoteam och berörda rektorer
(förskola/skola)

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 och
urvalskriteriet avser barn/elev med behov
av omfattande stödinsatser som inte kan
tillgodoses vid en annan skolenhet än vid
den ansökta skolenheten. 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. Som syskon räknas helsyskon,
halvsyskon samt så kallade
"bonussyskon", alltså barn som är
folkbokförda på samma adress men inte
har samma vårdnadshavare.

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, som har möjlighet att ta
emot eleven. Bedömningen ska vara
likvärdig för alla elever. Beräkningen av
avstånd sker automatiskt via Alingsås
kommuns kartsystem
Om flera elever får samma relativa
avstånd, används lottning för att avgöra
vem/vilka av eleverna med samma
avstånd som erbjuds plats.
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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. 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.
Vårdnadshavare kan inte ansöka till en skolenhet innan skolvalsansökan öppnar. Vid ansökan
om skolbyte under pågående läsår, se punkt 4.3.

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 gällande 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 placeringskolan vara mer än 2
kilometer från hemmet. För årskurs 7 är avståndet 5 kilometer. För elever som saknar skolenhet nära
hemmet, erbjuds skolskjuts. På Alingsås hemsida finns mer information samt e-tjänst där ansökan
skickas in. https://www.alingsas.se/utbildning-och-barnomsorg/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.
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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 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
2
Skatteverket. Fingerade personuppgifter ansöker du om hos Polisen .
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 Barn- och elevhälsoteam och berörda rektorer (förskola/skola).Kriteriet Barn/elever i behov av
särskilt stöd definieras enligt följande:
•

Barn/elev med behov av omfattande stödinsatser som inte kan tillgodoses vid en annan
skolenhet än vid den ansökta skolenheten. Kommunen har då skyldighet att placera eleven
vid den specifika skolenheten om elevens behov av särskilt stöd uteslutande kan tillgodoses
vid denna skolenhet.

•

Barn/elev som av någon eller några anledningar behöver prövas individuellt utifrån sociala,
psykosociala, funktionsnedsättningssammanhang med hänsyn till att skollagens intentioner
uppfylls.

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 på avlämnande förskola/skola 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 (Länk hämtad 2020-08-12).
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3.7 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. Den alternativa
skolenheten som används i beräkningen måste kunna ta emot eleven, annars utgör skolenheten inget
faktiskt alternativ. Se avsnitt 3,9 för mer information om den alternativa skolenheten.
Officiella gång och cykelvägar mäts i första hand eftersom bedömningen ska vara likvärdig för alla
elever. För elever boende på adresser utan cykel/gångbana görs mätning på de sträckor som finns.
Beräkningen av avstånd sker automatiskt via Alingsås kommuns kartsystem. Alla mätningar sker
automatiskt för att säkerställa likabehandling.
Den elev som har längst avstånd till en annan skolenhet nära hemmet erbjuds platsen på sökta
skolenheten. Bedömningen görs utifrån det relativa avståndet och ska inte förväxlas med absolut
avstånd.
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 nära
hemmet. Se avsnitt 5 nedan för exempel på uträkning av relativ närhet. För elever som saknar
skolenhet nära hemmet, erbjuds skolskjuts, separat ansökan måste göras.

3.8 Rangordning av urvalskriterierna
När urvalet sker till respektive skola behandlas ansökningarna utifrån urvalskriterierna.
1.
Barn med skyddad identitet (sekretesskydd)
2.
Barn/elever i behov av särskilt stöd
3.
Folkbokförda barn/elever i Alingsås kommun
4.
Syskonförtur (gäller endast grundskola F-6)
5.
Relativ närhet
6.
Lottning
Det betyder att elever med skyddade personuppgifter 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.

3.9 Alternativ skolenhet
I normalfallet är den alternativa skolenheten den skola som ligger närmast elevens
folkbokföringsadress. Om eleven sökt plats på den närmsta skolenheten utgörs den alternativa
skolenheten av den skola som ligger näst närmast.
En förutsättning för att modellen av beräkning av relativ närhet ska bli korrekt är att den alternativa
skolenheten faktiskt har möjlighet att ta emot eleven. Skolan utgör annars inget faktiskt alternativ.
Den alternativa skolenheten måste kunna ta emot eleverna som nekats plats, annars missgynnar
systemet per automatik elever som bor nära en alternativ skolenhet, då det ökar risken för att eleven
nekats plats både på den ansökta skolenheten, men även på den alternativa skolenheten.
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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 kommun 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, se avsnitt 4.4
nedan.

4.3 Skolbytesansökningar under läsåret
Alingsås tillämpar skolbyten löpande under läsåret, en förutsättning för skolbytet är att plats finns på
den ansökta skolenheten. Ansökningar som kommer in till skolenheten fram tills en plats uppstår läggs
på en gemensam reservantagningslista, se avsnitt 4.4 nedan för mer information om
reservantagningslistan.
När plats blir ledig beslutar rektor om att ta in elev 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 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.

Skolbyte och inflyttning behandlas likvärdigt och plats erbjuds utifrån urvalskriterierna. Vid urval vid
skolbyten tas även hänsyn till vilken nuvarande skolenhet eleven är placerad på, avseende beräkning
av relativ närhet.
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4.4 Reservantagningslista
4.4.1 Efter skolvalet

Alla elever som inte fått plats på sin ansökta skola efter skolvalet, hamnar automatiskt på en
reservantagningslista.
•

Eleverna på reservlistan kontaktas löpande 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.

•

Reservantagningslistorna från skolvalet är giltiga till 15 september, efter läsårets start.

•

Innan den 15 september behöver vårdnadshavare som fortfarande önskar få plats på berörd
skola meddela skolan att de vill stå kvar på reservantagningslistan under läsåret. Därefter
behöver intresset förnyas inför varje nytt läsår om plats inte kunnat erbjudas innan dess.

4.4.2 Reservlista, skolbytesansökningar under pågående läsår
•

Vid skolbytesansökningar placeras eleverna på samma reservantagningslista som efter
skolvalet, beroende på vilken årskurs skolbytesansökan gäller.

•

Inför ett nytt läsår behöver vårdnadshavare aktualisera sitt önskemål om att fortsätta ha sitt
barn kvar på reservantagningslistan. Detta görs genom att kontakta berörd skolenhet.

4.5 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 och få en placering i reservantagningslistan.

4.6 När får eleverna veta vilken skola de ska börja
på?
När urvalsprocessen är färdig kommer vårdnadshavarna att kontaktas. Vårdnadshavare som sökt via
e-tjänst får meddelande skickat till angivna e-postadresser via systemet, i övriga fall sker återkoppling
via brev.
Elever som får nekande beslut får ett separat beslut hemskickat till sig. I det nekande beslutet står
även vilken skola eleven bereds plats i.
Skolbyten under pågående läsår behandlas löpande.
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5 Beräkning av relativ närhet
5.1 Elever boende nära varandra

Aisha har sökt Stadsskogenskolan. Det är 850 meter mellan folkbokföringsadressen och
Stadsskogenskolan. Aisha har Kullingsbergsskolan som närmaste alternativ. Det är 1600 meter till
Kullingsbergsskolan. 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 Stadsskogenskolan. Det är 1500 meter mellan folkbokföringsadressen och
Stadsskogenskolan. Hugo har också Kullingsbergsskolan 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
Kullingsbergsskolan än Stadsskogenskolan.
Om Stadsskogenskolan 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 Kullingsbergsskolan, som är hans närmaste alternativ.
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5.2 Elever boende längre ifrån varandra
Hjalmar har sökt Nolhagaskolan. Det är 200 meter mellan folkbokföringsadressen och Nolhagaskolan.
Hjalmar har Gustav Adolfsskolan som närmaste alternativ. Det är 400 meter till Gustav Adolfsskolan.
Den relativa närheten beräknas då genom att ta skillnaden mellan den närmsta skolan och den sökta
skolan:
400 meter (närmaste skolan förutom vald skola) – 200 meter (vald skola) = 200 meter. Hjalmar får då
en urvalspoäng på 200 meter. Det innebär att det skulle vara 200 meter längre till den närmsta
alternativa skolan, än den sökta skolan.
Soraya har också sökt Nolhagaskolan. Det är 4000 meter mellan folkbokföringsadressen och
Nolhagaskolan. Soraya har också Gustav Adolfsskolan som närmsta alternativ. Dit är det 4500 meter.
Den relativa närheten beräknas då på samma sätt som för Hjalmar:
4500 meter (närmaste skolan förutom vald skola) – 4000 meter (vald skola) = 500 meter. Soraya får
då en urvalspoäng på 500 meter. Det innebär att det är 500 meter längre till Gustav Adolfsskolan än
Nolhagaskolan.
Om Nolhagaskolan är full och endast en elev kan erbjudas plats, skulle Soraya erbjudas platsen. Det
beror på att Hjalmar får 200 meter längre till skolan närmast hemmet (förutom valda skolan), medan
Soraya får 500 meter längre till Gustav Adolfsskolan, som är hennes närmaste alternativ. Det spelar
alltså ingen roll att Hjalmar bor närmast Nolhagaskolan, eftersom det är relativ närhet som beräknas.
Den elev som förlorar minst, sett till avstånd, nekas plats till förmån för eleven som får längre i avstånd
till en alternativ skola nära hemmet.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-08-26
Jonas Nordlander

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. Utifrån de brister som
framkom så förelades verksamheten vid vite vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 24 september 2019 (§75 2019.306 BUN) att senast den 27 mars 2020 vidta åtgärder för
att avhjälpa påtalade brister.
Förvaltningens yttrande
Barn- och ungdomsförvaltningen ansåg att huvudmannen för Solkattens förskola skulle
åtgärda följande brister:











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.

SKIB AB lämnade in kompletteringar för tillsynsärendet den 19 februari 2020, enligt bilaga 16, men förvaltningen konstaterar fortfarande brister i huvudmannaskapet. Enligt beslut i
Barn- och ungdomsnämnden ska vite utdömas om bristerna inte avhjälpts. Ny rättspraxis på
området, utifrån dom i Högsta förvaltningsdomstolen 28 maj 2020, anger dock att det inte är
möjligt att utdöma vite på grund av bristande kvalitetsarbete.
Högsta förvaltningsdomstolen Fastslog nyligen i mål 1593-19 att vite inte kan dömas ut om
inte vitet är kopplat till en konkret åtgärd. Skollagens regler om huvudmännens skyldigheter
att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete är utformade på ett sådant öppet sätt att olika
skolhuvudmän kan finna olika lösningar på hur de ska dokumentera, granska, analysera,
utvärdera och utveckla sin verksamhet. En tillsynsmyndighet kan med andra ord inte
precisera exakt hur en huvudman ska utveckla sitt systematiska kvalitetsarbete.
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Med nuvarande lagrum, och med prejudikatet från högsta förvaltningsdomstolen, är det inte
möjligt att utdöma vite på grund av brister i kvalitetsarbetet.
I vitesföreläggandet mot SKIB AB anger förvaltningen även att huvudmannen behöver ha
djupare insikter kring de föreskrifter som gäller för den verksamhet huvudman bedriver i
enlighet med skollagen 2 kap 5§. Förvaltningens bedömning är att detta inte heller uppfylls i
den dokumentation som huvudmannen inlämnat.
Huvudmannens oförmåga att åtgärda påtalade brister i systematiskt kvalitetsarbete, samt
brister i huvudmannaskap, föranleder ytterligare föreläggande på huvudman.
Huvudmannen behöver:








Åtgärda brister i systematiskt kvalitetsarbete enligt bilaga 7.
Presentera en skriftlig delegationsförteckning för de ansvarsuppgifter som eventuellt
delegeras från huvudman till rektor och från rektor till annan tjänsteman.
Presentera en skriftlig styrkedja mellan huvudman och rektor.
Styrka huvudmannens kompetens inom förvaltningsrätt.
Styrka huvudmannens kompetens inom arbetsrätt.
Styrka huvudmannens kompetens inom skollagen.
Styrka huvudmannens kompetens inom läroplan för förskola.

För att möjliggöra en bedömning av huvudmanens kompetens och arbete kring ovanstående
punkter behöver kompletteringarna tydligt kopplas och märkas upp till respektive punkt ovan.
Ekonomisk bedömning
Beslutet har ingen ekonomisk påverkan
Förslag till beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att lägga handlingarna kring tidigare
föreläggande (§75 2019.306 BUN) till handlingarna
2. Barn och ungdomsnämnden beslutar, med stöd av 26 kap. 10§ skollagen (2010:800),
att förelägga huvudman för Solkattens förskola, SKIB AB att åtgärda påtalade brister
senast 15 november, år 2020.
Beslutet ska skickas till
Ingela Björk, SKIB AB

Helena Balte
Förvaltningschef

Jonas Nordlander
Barnomsorgssamordnare

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-08-26

Sida 30 av 72

Fö relä ggande, SKIB AB, vå ren 2020
SKIB AB (hädanefter kallad Solkatten) lämnade in kompletteringar för tillsynsärendet den 19
februari 2020. Uppdelningen av inlämnade kompletteringar har strukturerats upp av
tillsynshandläggare i 6 bilagor. Vid inlämning hade dokumenten ingen koppling till respektive
åtgärd, som presenteras i punktform nedan.


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.

Vid återföringsmöte kring föreläggandet, den 7 november 2019, påpekades att
delegationsförteckningen är felaktig och behöver göras om. Vid kompletteringen den 19
februari 2020 har Solkatten skickat med ett dokument av vad en delegation är (direkt hämtat
från arbetsgivarföreningen KFO.) men ingen förnyad delegationsförteckning.
Huvudman skriver följande i komplettering:
”Man kan se i efterhand att dokumentation för styrkedjan huvudman-rektor inte
utförts tydligt skriftligt under perioden då förändringsarbetet från förskolechef till
rektor genomfördes. Under denna period utförde huvudman nya rutiner och
dokumentmallar för hur arbetet mellan huvudman-rektor ska se ut och hur
styrkedjan mellan dessa ska vara tydlig och framgå i verksamheten. Samtal och
reflektionstid/analys har dock funnits mellan huvudman-rektor denna period och
däremellan en tydlig styrkedja.”
Den styrkedja Solkatten redovisar i kompletteringen kopplas till ett förändringsarbete från att
förskolechef blir rektor. Huvudmannen har bifogat mallar som bygger på en annan
uppdragsbeskrivning utifrån ny titel. Byte från titel förskolechef till rektor 1 juli 2019 innebar
inte en annan uppdragsbeskrivning för rektorn. Detta visar på att insikten inte finns kring vad
titelbytet innebär.


Huvudmannen ska systematiskt sammanställa och följa upp måluppfyllelsen av
utbildningen i förskolan. Uppföljningen ska göras i relation till de nationella
målen för förskolan.

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)
Vid tillsynstillfället kan rektorn inte ge exempel på hur strukturerna för det systematiska
arbetet ser ut, 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.
I kompletteringen finns goda exempel på hur måluppfyllelsen följs upp på enhetsnivå.
Däremot saknas tydlig redovisning för hur måluppfyllelsen på huvudmannanivå har
utvecklats sedan föreläggandet.

Sida 31 av 72



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.

Enligt skollagen (4 kap 3§) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå
systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Enligt allmänna
råd för kvalitetsarbete i praktiken ska det systematiska kvalitetsarbetet sträva efter att
dokumentationen ger en samlad bild av utbildningens kvalitet inom enheten. Solkatten anger
att de använder sig av självskattningsmaterialet BRUK.
Huvudmannen skriver:
”Sammanställning utifrån BRUK gör huvudman 2 ggr/läsår, här ser huvudman
tydligt de mål som behövs lyftas för kommande termin och de mål som väl
utvecklats under terminen som gått. Under varje delmål inom BRUK görs en
analys, BRUK är ett utvecklingsverktyg och ett stöd för att synliggöra processer
och kvalitet. Genom BRUK syns tydligt hur förskolan arbetat med de olika
områdena. Här tydliggörs verkssamheten genom en självskattningsskala där
förskolan tydligt kan se sina utvecklingsområden. Att systematiskt följa upp
genom BRUK ser jag som huvudman som en god analysform att arbeta utefter.
där igenom kan vi säkerhetsställa måluppfyllelse för lärande och se tydligheten
till de nationella målen för förskola.”
I kompletterande material har huvudmannen gjort en tydligare redovisning av systematiskt
kvalitetsarbete och har påbörjat en struktur kring arbetet. Det saknas dock fortfarande en
genomgående analys av kvalitetsarbetet och verksamhetens utveckling eller hur
processerna appliceras i det dagliga arbetet. Verksamheten har skrivit att de identifierat två
utvecklingsområden: Bli bättre på att utvärdera barns delaktighet och övergång till
förskoleklass. Analysen utifrån BRUK visar dock att verksamheten upplever sig uppfylla
samtliga kriterier på högsta nivå (totalt 298 ställningstaganden).
För att kunna bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete behöver huvudman kunna identifiera
både sina styrkor och svagheter. Nulägesanalysen är inte gjord utifrån nuläge, utan utifrån
ett två-treårsperspektiv.


Huvudmannen ska utifrån ett huvudmannaperspektiv planera för
genomförandet av de beslutade utvecklingsåtgärderna och genomföra dessa.
Planeringen och åtgärderna ska dokumenteras.

Huvudmannen bifogar en rutin för klagomålshantering. Där står att läsa:
”Vid inskolningstillfället för nya barn på förskolan går vi med föräldern igenom
rutiner för klagomål, här informerar vi om vart blanketten finns och hur man går
tillväga. […]Här(på föräldramötet, red. anm) framgår också till vårdnadshavare
att huvudman är den som man vänder sig till för hantering av klagomål.
I det som huvudman kallar rutin är endast en beskrivning för tillvägagångssätt mot
vårdnadshavare.
Huvudmannen redovisar varken hur tjänstemännen ska hantera inkomna klagomål eller
att vårdnadshavare har möjlighet att vända sig till tillsynsmyndighet.
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Huvudmannen ska dokumentera arbetet

Enligt skollagen (4 kap 3§) 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.
Huvudmannen redovisar:
” Möten och underlag har idag kommit igång bra mellan Huvudman, Skolchef
och Rektor, dokumentation och uppföljning görs var 14.de dag. Vi har utarbetat
goda rutiner och underlag för diskussion där vi säkerställer förskolans
utvecklingsarbete och en god utbildning för barnen. Kvalitetsarbetet/Styrkedjan
stärker förskolans arbete med läroplansmålen då vi synliggör arbetet genom
olika led, där analyseras och omvärderas arbetet allt eftersom för en god
måluppfyllelse. Huvudman dokumenterar arbetet.”
Nulägesanalysen är benämnd som att sträcka sig över perioden 2018-2020, vilket inte är
möjligt om förbättringar har gjorts. Förskolan redovisar att man har individuella
utvecklingsplaner för barnen i förskolan, vilket endast ska förekomma i det obligatoriska
skolväsendet.
Redovisningen använder både begreppen åtgärdsprogram och handlingsplan om samma
dokument. Det finns ingen redovisning av förbättrade åtgärder. Utöver detta finns inte
redovisning för hur måluppfyllelsen har utvecklats sedan föreläggandet.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-09-01
Helena Balte
0322-616422
2019.124 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Utvärdera förändringar inom kostverksamheten
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden gav 2019-03-26 § 35 förvaltningen i uppdrag att utvärdera
kostverksamheten och utreda vilka konsekvenser införandet av tre rätter kombinerat med 12veckorsmeny har inneburit för arbetsmiljö, ätandefrekvens och matsvinn. Förvaltningen
återrapporterade uppdraget till Barn- och ungdomsnämnden 2019-09-24 tillsammans med en
genomgång med bakgrund till att kostverksamheten bedrivs på entreprenad, med aktuellt
nuläge och genomförda förändringar. Förvaltning fick fortsatt 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.
Uppdraget återrapporterades till barn- och ungdomsnämnden 2020-01-21 tillsammans med
återrapportering av test med förändrad meny. Barn- och ungdomsnämnden gav 2020-01-28
§ 4 förvaltningen i uppdrag att enligt med avtal med ISS genomföra fortsatt svinnmätning
under våren och återrapportera till Barn- och ungdomsnämnden i september. Barn- och
ungdomsnämnden gav också i uppdrag till förvaltningen att i dialog med ISS undersöka om
arbetsmiljön förbättrats med anledning av förändringar i menyn och återrapportera till
nämnden. Därtill gav barn- och ungdomsnämnden i uppdrag till förvaltningen att följa upp
elevernas upplevelse av måltidsmiljön och möjlighet att äta i lugn och ro.
Förvaltningens yttrande
Ett gemensamt arbete med förändring av menyn gjordes av ISS och kostenheten
inledningsvis för att testas under hösten 2019. Därefter har arbetet med att förbättra
menyerna fortsatt och menyn har uppdaterats i två omgångar för att hitta både nya och bra
sammansatta kombinationer, utifrån både Livsmedelsverkets rekommendationer och
synpunkter från elever. Menyn är utformad som en 8-veckorsmeny där det serveras totalt 96
olika rätter på 8 veckor. Det serveras två rätter 3 dagar i veckan istället för tidigare tre. Två
dagar kvarstår det 3 rätter vilka planeras in då alternativ 1 inte är någon av de mest populära
rätterna. Menyn utgår utifrån rekommendationer från Livsmedelsverket om att minska
köttmängd dvs rött kött och charkprodukter och istället servera mer vegetarisk kost, ägg, fisk
och fågel. Alternativ 1 och 2 är totalt 56 rätter varav 10 är vegetariska. Alternativ 3 som alltid
är ett vegetariskt alternativ är 40 rätter och den totala andelen vegetariska rätter uppgår
därmed till 52%.
I dialog mellan kostenheten och ISS framkommer att arbetsmiljön i köken förbättrats som en
följd av den förändrade menyn. Personal i köken upplever minskad stress och att rätterna blir
av högre kvalitet då möjligheterna att fokusera mer på respektive rätt som tillagas förbättras.
Det blir även mindre disk, grytor och ugnar räcker till bättre, samt att färre lagervaror gör att
det blir bättre plats för förvaring.
Elevernas delaktighet i menyarbetet är viktigt för att forma en attraktiv meny ur ett
elevperspektiv vilket är en förutsättning för en hög ätandefrekvens. Elevernas nöjdhet med
menyn är tillsammans med måltidsmiljön och möjligheten för eleverna att äta i lugn och ro
grunden för att eleverna ska kunna äta sig mätta och orka med skolan hela dagen. Under
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våren har ett extra fokus för arbetet i kök och matsalar varit att säkerställa rutiner för att
minimera smittspridning vilket medfört att arbetet kring måltidsmiljön handlat om att hålla
avstånd och att minska antalet elever i matsalen samtidigt. Framåt behöver lärdomar och
positiva effekter från denna situation beaktas för vidare utveckling av måltidsmiljön.
Under våren 2020 har kostenheten varit ute på skolor och provsmakat stora delar av menyn
för att ta del av rätternas smak, utseende och hur rätterna harmonierar med varandra. Under
besöken har kostenheten även haft fokus på hur eleverna tar av maten samt hur mycket de
slänger. Under besöken konstateras att det generellt inte är några stora mängder av mat
som slängs av eleverna.
Under våren 2020 har ISS genomfört svinnmätning på skolorna i likhet med under hösten
2019, under en mätperiod på 5 veckor. Vårens aktuella mätningarna är genomförda under en
period av pandemi och stor frånvaro för såväl elever som personal vilket innebär att
mätningarna höst och vår inte ger jämförbara siffror. Då variationen på närvaro har varit stor
har varit svårt att beräkna hur mycket mat som skall produceras.
Den totala andelen svinn var under hösten 2019 till 21,5 %. 13,7 % svinn från kantiner och
7,8 % svinn från tallrikar. Under våren 2020 uppgår matsvinnet på samma skolor till 20,1 %.
12,7 % är svinn från kantiner och 7,4 % är svinn från tallrikar. Under våren har svinnet totalt
sett minskat men en skillnad kan ses mellan de olika rätterna. Svinnet behöver också ses i
relation till svårigheterna att beräkna hur mycket mat som behövt produceras vid den ovanligt
höga frånvaron. Tallrikssvinnet per elev har minskat, från 2,4 % under hösten 2019 till 1,8 %
under våren 2020. Att tallrikssvinnet har gått ner är positivt och kan ses som en medvetenhet
hos elever. Ytterligare fortsatt dialog kommer att ske med eleverna på kommande matråd om
vikten av att arbeta för att minska svinnet ytterligare. Matsvinnet behöver följas upp
kontinuerligt både övergripande, för olika dagar och per skola. Parallellt behöver beräkningar
för produktionen granskas av ISS för att säkerställa att ingen onödig överproduktion sker i
respektive kök.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av återrapporteringen och ger förvaltningen i uppdrag
att, i enligt med avtal med ISS, genomföra fortsatt svinnmätning och följa upp måltidsmiljön
under hösten och återrapportera till Barn- och ungdomsnämnden i januari.
Helena Balte
Förvaltningschef
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Svinnmätning i kök i grundskolan våren 2020
Den totala andelen svinn uppgick under hösten 2019 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.
HT 19

Tillagad mat (kg)

Kantinsvinn (kg)

Kantinsvinn (procent)

Lunchalternativ 1

25497

2524

9,9

Lunchalternativ 2

2926

529

18,1

Vegetariskt alternativ

4396

906

20,6

Bikomponent
(potatis, ris, pasta)

13162

2359

17,9

Under våren 2020 uppgår matsvinnet på samma skolor till 20,1 %. 12,7 % är svinn från
kantiner och 7,4 % är svinn från tallrikar. Matsvinnet från kantiner för olika lunchalternativ och
bikomponent enligt nedan.
VT 20

Tillagad mat (kg)

Kantinsvinn (kg)

Kantinsvinn (procent)

Lunchalternativ 1

13313

1467

11,0

Lunchalternativ 2

7763

893

11,5

Vegetariskt alternativ

1120

269

24,0

Bikomponent
(potatis, ris, pasta)

1390

390

28,0
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-08-31
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). 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 renodlades. Antalet rektorer har utökats i takt med volymökning med 5,1
åa sedan 2016 plus 0,4 från riktat statsbidrag likvärdig skola. Rektorsrollen har renodlats och
det är nu endast 2 rektorer som ansvarar för både förskola och skola. Biträdande rektorer har
införts för att möta upp skollagens krav utifrån att varje skolenhet endast får ha en rektor.
Förvaltningen anser att fler rektorer vid en större skola skapar bättre förutsättningar, men ser
även att det finns svårigheter med biträdande rektorsfunktion och ett alternativ är att göra två
skolenheter av en skola.
Föregående verksamhetsår delades Noltorpskolan i två skolenheter, Noltorpsskolan 1 och
Noltorpsskolan 2. Det är två rektorer, som har ansvar för en skolenhet var. Uppdelning har
fungerat väl och möjliggör för ett teamledarskap samtidigt som rektorsansvaret är tydligt för
respektive skolenhet. I nuläget behöver båda möjligheterna finnas utifrån skolornas olika
storlek men uppdelning i två skolenheter kan bli aktuell att genomföra på fler skolor.
Biträdande rektor finns idag på 6 skolor och några är av den storlek att de skulle kunna delas
i två skolenheter. Förberedelser inför att dela upp ytterligare skolor i två skolenheter behöver
göras under pågående verksamhetsår för att eventuellt organisera fler skolenheter från
hösten 2021. I dagsläget finns det 11 rektorer för förskola, 2 rektorer för förskola och skola,
15 rektorer för grundskola, 2 rektorer för grundsärskola och 6 biträdande rektorer, totalt
32,65 åa. Genomsnittligt antal medarbetare är 35,4 åa. Därtill är 1,4 av tjänsterna i budget
rektorsstöd som avlastning för rektor på några enheter. Funktionen rektorsstöd finns på GA,
Östlyckeskolan, förskolor i Bjärke och Långared skola. Många rektorer är nya i sina roller och
i dagsläget är det 16 rektorer som går rektorsutbildningen. Utbildningen som pågår under tre
års tid är omfattande och behöver beaktas vid bemanning och fördelning av rektorsresurs.
Rektorernas arbetsmiljö har fortsatt förbättrats, sjukfrånvaron har minskat stegvis från
17,53% 2016 till 2,52% för rektor skola och 0,79% för rektor förskola januari-juli 2020.
Arbetsmiljöenkät från hösten 2019 visar att rektorerna har en fortsatt hög arbetsbelastning
även om den totala arbetssituationen har förbättrats sedan 2016.
Organisation och framtid
Förvaltningens arbete med förskolans och skolans inre organisation i syfte att skapa en stabil
och effektiv organisation med möjlighet till ett hållbart medarbetar- och ledarskap fortgår. Det
finns fortsatt ett behov av att införa nya roller och befattningar i både förskola och skola.
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Aktuella roller kan vara såväl yrkeskategorier som arbetar direkt med barn och elever som
stödfunktioner med exempelvis administrativa arbetsuppgifter eller fastighetsfrågor. Den inre
organisationen behöver formas utifrån lokala behov och förutsättningar för att möjiggöra en
god arbetsmiljön för alla. Respektive förskola och skola behöver utveckla en infrastruktur
med förutsättningar för ett systematiskt arbete med verksamhetens kvalitet och
förutsättningar för en god arbetsmiljö. Tillsammans med en god infrastruktur och organisation
på respektive enhet behövs ett förvaltningsgemensamt stöd inom såväl verksamhets-,
personal- och ekonomifrågor. Stödfunktioner behöver ses över kontinuerligt och utvecklas
utifrån aktuella behov, som identifieras både i enheternas systematiska kvalitetsarbete samt i
mätningar och dialog om arbetsmiljön. Organisering av stödfunktioner behöver avvägas
utifrån förvaltningens grundtanke om att tillitsbaserad styrning och ett distribuerat ledarskap
är en framgångsfaktor och avgörande för rektors mandat och möjligheter och därmed en väg
för att stärka rektors ledarskap.
Utifrån nuvarande organisation, antal enheter, storlek på förskolor/skolor och geografisk
spridning är rektorsuppdragen olika. I Alingsås södra kommundel och 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. I områden utanför tätorten ansvarar rektorer för flera
enheter med större geografisk spridning. Det innebär att det är utmanande att hitta en tydlig
modell för hur rektorsresursen ska utökas och fördelas i takt med volymvariationer och
fördelningen behöver därför ses över löpande. Under innevarande verksamhetsår behöver
en översyn av fördelningen av de totalt 34 tjänster som rektor, biträdande rektor och
rektorsstöd göras. Översynen behöver göras i relation till antal medarbetare per chef,
teamorganisationens möjligheter och svårigheter samt förutsättningar för teamledarskap. I
arbetet med att stärka rektors ledarskap och en hållbar organisation behöver även
organisering och arbetsfördelning mellan verksamhetschefer ses över och justeras i relation
till teamorganisering och stödfunktioner.
Det långsiktiga målet för nämnden är att fortsätta att förbättra rektorernas arbetsmiljö och att
minska antalet årsarbetare per rektor. 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 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
infrastruktur och organisation samt att stärka rektors ledarskap i syfte att förbättra
rektorernas förutsättningar
Helena Balte
Förvaltningschef
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-08-12
Jonas Nordlander

Barn- och ungdomsnämnden

2020.181 BUN

Revidering av barnomsorgsregler 2020
Ärendebeskrivning
Alingsås kommun har lokala barnomsorgsregler som kompletterar lagstiftningen kring
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Dessa ses över regelbundet och revideras vid
behov.
Förvaltningens yttrande
Förslag till reviderade barnomsorgsregler bifogas. Utifrån gällande regler har följande
utvecklats, förändrats och förtydligats:
















1.1: Ändrad formulering för rätt till placering för att stämma överens med formulering i
skollagen 14 kap 7§ om rätt till fritidshemsplats.
1.1.1: Specificerat hur anställda enligt bilaga M har rätt till barnomsorg vid förläggning
av sin förtroendearbetstid.
1.2.1: Texten om förtur till Hasselgatan tas bort i enlighet med tidigare nämndsbeslut:
§41, 2020.107 BUN.
1.4: Förtydligande att allmän förskola gäller under skolans terminstid (ej att förväxlas
med förskolans och fritids terminstid)
1.4: Fotnot som förtydligar vad som räknas som lov vid debitering och rätt till plats vid
allmän förskola.
1.6: Utifrån ändring under punkt 3.3 sker ingen hänvisning till debitering enligt särskild
avgift.
2.4: Ny regel om återplacering. Detta för att undvika att föräldrar säger upp platsen
under sommaruppehållet för att sedan söka ny plats igen från höstterminen
(Vanligast i fritidshem där man alltid har rätt att få tillbaka en plats på samma fritids).
Denna regel finns i flera av GR:s kommuner för att undvika bortfall av fakturaintäkter.
2.7: Förtydligande att det kan finnas andra skäl än långvarig sjukdom för att få
behålla plats vid längre än 2 månaders frånvaro.
3: Ändrad formulering från familjens inkomst till hushållets inkomst i enlighet med
formulering i förordning 2001:160 för maxtaxa.
3: Förtydligande att syskonrabatt räknas bort även om barnen går i olika
verksamheter eller hos olika huvudmän.
3.3: Förtydligande att avgift för barnomsorg betalas som vanligt vid force majeure.
3.3: Ändring av avgift för lovfritids, från 50 kronor/dag till att fritidsplacering läggs in
under den aktuella tiden. Debitering räknas istället ut av systemet. Detta blir mer
rättsäkert eftersom det då finns en fritidsplats registrerad under den aktuella
vistelsetiden. Tidigare gjordes en manuell faktura, utan att fritidsplats var registrerad.
3.3: Vid delad plats har fakturan alltid delats 50/50 vid delad plats. Förslag till ändring
är att fakturan delas 20/80 i de fall den ena föräldern endast har en liten del av
platsen enligt specifikation.
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3.4: Risk för rättsliga åtgärder behöver inte specificeras i reglerna och är därför
borttaget.
4: Omformulerat till en mer generell hänvisning till hemsidan för mer information.
Blanketter behöver inte specificeras och kan dessutom motverka kommunens arbete
mot ökad digitalisering.

Ekonomisk bedömning
Beslutet har ingen ekonomisk påverkan
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta de reviderade barnomsorgsreglerna.

Helena Balte
Förvaltningschef

Jonas Nordlander
Barnomsorgssamordnare

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-08-14
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1 Placering
1.1 Rätt till plats
Vårdnadshavare som har barn från 1 års ålder till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år, kan
erbjudas plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. Omsorg erbjuds i den omfattning du
behöver vid förvärvsarbete, studier eller utifrån familjens eller barnets situation eller behov.
Rektor kan vid behov begära in arbetsgivarintyg och studieintyg. För extratid för barnets situation eller
behov krävs utredning och beslut av rektor. Vid förälders sjukdom har barnet rätt till samma vistelsetid
som de normalt skulle ha enligt gällande schema.

1.1.1 Barnomsorg vid ledighet
I undantagsfall kan ditt barn få vara på förskolan vid vårdnadshavares ledighet. Rektor godkänner.
Lärare som arbetar på ferietjänst har rätt att lämna på förskolan och fritidshemmet om de förlägger sin
förtroendearbetstid på schemafria dagar under läsåret, men de har inte rätt till förskola/fritidshem
under ferieperioden (sommarlovet) om inte rektor beviljat det enligt ovan.

1.2 Erbjudande av plats
1.2.1 Förskola och pedagogisk omsorg
Barnet får plats så fort det finns möjlighet, men senast 4 månader efter ansökningsdatum.
När ditt barn fått plats kan du flytta fram inskolningen högst en månad från erbjudet datum.
Vill du ha plats på en speciell verksamhet, kan du få vänta mer än fyra månader.

1.2.2 Fritidshem
Fritidsplats erbjuds på den skola där barnet går, så snart som möjligt efter behovet anmälts.

1.3 Vårdnadshavare skrivna på olika adresser
Båda vårdnadshavarna informeras när barnet får plats. Om vårdnadshavarna inte kommer överens,
görs en bedömning var barnet ska gå.

1.4 Allmän förskola
Allmän förskola gäller från höstterminen det år barnet fyller 3 år. Allmän förskola är 15 timmar under
skolans terminstid. För barn som har allmän förskola finns två valmöjligheter:
1
 Avgiftsfritt. Barnet är hemma under grundskolans lov .
 Med avgift. Barnet kan gå på förskolan under grundskolans lov¹. Avgift tas ut under de dagar
lovet varar Månadsavgiften delas på 30 dagar och varje dag i veckan räknas med, även
helgdagarna. Det går endast att köpa hela lov¹.

1.5 Föräldraledig eller arbetslös
Vårdnadshavare som är föräldraledig för annat barn har rätt till 15 timmar/vecka i förskolan. Efter
syskons födelse får barnet ha kvar sitt fasta schema under två veckor. Efter det gäller 15 timmar.

1.6 Tillfällig plats för fritididsbarn
Plats i fritidshem kan även erbjudas om barnet endast behöver omsorg på loven. Se under rubrik 3.3:
Allmänt om avgifter. Plats kan även erbjudas vid tillfälligt arbete eller arbetsmarknadsåtgärd.
1

Detta gäller endast de fem stora loven: sommarlov, jullov, novemberlov, sportlov och påsklov. Övriga
enstaka dagar som skolan har lov räknas som ordinarie terminstid. Barn som har allmän förskola utan
lov får gå på dessa dagar och barn som har allmän förskola med lov betalar inte för dessa dagar.

2
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2 Ansöka om plats
2.1 Anmälan
Anmälan kan göras 6 månader innan barnet behöver plats. Barnet placeras i kön från det datum
anmälan kommer in.

2.2 Turordning
Barn placeras i följande turordning:
 Utifrån behov av särskilt stöd. Specialpedagogen i verksamheten utreder.
 Ekonomisk förtur. Socialförvaltningen utreder
 Nyplacering. Ködatum gäller.
Innan placering görs på önskad förskola/pedagogisk omsorg tar förvaltningen hänsyn till följande
förturer:
 Syskonförtur, omplacering eller nyplacering av barn som vid placeringstillfället har syskon på
förskolan.
 Geografisk förtur, omplacering för barn som flyttar från ytterområden till Alingsås tätort eller
från Alingsås tätort till ytterområdena.

2.3 Omplacering
Omplaceringsförtur mellan kommunala förskolor gäller endast inför augusti, förutom vid ovan angivna
förturer.

2.4 Återplacering
Om en barnomsorgsplats sägs upp ska det vara ett uppehåll på minst 3 månader innan en ny plats
startas upp. Om plats startas upp inom kortare period än 3 månader ska platsen fortgå under hela
perioden, oavsett om platsen nyttjas eller inte.

2.5 Schema
Schema ska lämnas in för varje barn via e-tjänst. Gäller schemat flera veckor räknas ett
timsnitt/schemaperiod.
Schema läggs in som enveckorsschema eller rullande schema (schema som löper över flera veckor).
Ändring av barns vistelsetid som kräver justering av förskolans/fritidshemmets bemanning, måste
lämnas in senast två veckor i förväg för att kunna garanteras.
För barnomsorg på obekväm arbetstid behöver aktuellt schema lämnas senast 1 månad innan det
börjar gälla, om det kräver justering av verksamhetens bemanning, annars kan omsorgsbehovet inte
garanteras.

2.6 Barnomsorg på obekväm arbetstid
Behöver du barnomsorg på obekväm arbetstid, finns särskild information på Alingsås hemsida,
www.alingsas.se

2.7 Uppsägning
Uppsägning av plats ska göras via e-tjänst. Uppsägningstiden är två månader, även vid byte från
kommunal till enskild verksamhet eller vice versa. Om ditt förskolbarn inte använder
förskolan/fritidshem under två månader avslutas platsen. (tre månader under månaderna juni-augusti).

3
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Om det finns särskilda skäl till att behålla platsen under längre frånvaro (till exempel allvarlig sjukdom)
kan undantag göras från denna regel. Detta kräver beslut från förvaltningens verksamhetschef för
förskolan. Kontakta barn- och ungdomsförvaltningens barnomsorgssamordnare om detta skulle vara
aktuellt.

3 Avgift för plats
Avgiften beräknas på hushållets gemensamma månadsinkomst före skatt. Alingsås kommun tillämpar
avgiftsnivå efter maxtaxa. Taket för maxtaxan indexeras årligen. Det yngsta barnet som har
barnomsorg räknas alltid som ”Barn 1”. Syskonrabatten dras av oavsett verksamhet eller huvudman.
Du har möjlighet att provräkna din avgift på www.alingsas.se/raknaren

3.1 Nivåer för förskola och pedagogisk omsorg
1-5 år




Barn 1: 3% av hushållets inkomst
Barn 2: 2% av hushållets inkomst
Barn 3: 1% av hushållets inkomst

3.2 Nivåer för fritidshem och pedagogisk omsorg
6-13 år




Barn 1: 2% av hushållets inkomst
Barn 2: 1% av hushållets inkomst
Barn 3: 1% av hushållets inkomst

Barn 4 och fler är avgiftsfritt oavsett verksamhet och oavsett om de går i privat eller kommunal
verksamhet.

3.3 Allmänt om avgiften


Om du inte lämnar in dina inkomsteruppgifter, betalar du högsta avgift.



Allmän förskola är avgiftsfritt under skolans terminstid. Se avsnitt 1.4. För barn med rätt till
allmän förskola, som har mer tid än 15 timmar/vecka, så görs ett avdrag på 30,5% på
kostnaden.



Om avgiften betalas för sent får du först en påminnelse, sen ett inkassokrav. Har du inte
betalat inom 60 dagar från första förfallodagen stängs barnet av från verksamheten.



Avgiften betalas 12 månader under året, även under lov, semester, stängningsdagar och
annan ledighet. Avgift betalas även om barnet är sjukt eller hemma av annan anledning.



Vid oförutsebara, extraordinära händelser som inträffar på grund av en oundviklig yttre kraft,
lagbud, myndighetsåtgärd eller stridsåtgärd i arbetslivet, så betalas avgiften utifrån ordinarie
nivå.



Behöver ditt barn plats under stängningsdagarna, ska du 2 månader innan ledigheten
kontakta förskolan, eller skolans administration när det gäller barn med fritidsplacering

4
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Öppen förskola är avgiftsfri



Barn som går i skolan och endast behöver plats på fritids när det är lov, betalar fritidsavgift
under den tiden som lovet varar och får inte uppsägningstid enligt 2.6.
Vid gemensam vårdnad och delad plats, får ni som vårdnadshavare var sin faktura.
Information skickas hem till er, när vi ser att ni är folkbokförda på olika adresser.
Delad faktura har 2 olika nivåer på uppdelning:
o Om den ena förälder har barnomsorgsbehov max 1 dag/vecka i genomsnitt så delas
fakturan 80/20.
o Om båda föräldrarna har barnomsorgsbehov mer än i genomsnitt en dag vardera per
vecka så delas fakturan 50/50.



3.4 Inkomstkontroll
Varje år hämtar barn-och ungdomsförvaltningen uppgifter från skatteverket om dina deklarerade
inkomster. Uppgifterna jämförs sen med de uppgifter förvaltningen fått från er. Efter det kommer avgift
att betalas tillbaka eller krävas in, beroende på om inkomsten varit för hög eller för låg

4 Mer information
Alingsås kommuns samlade information om förskola, fritids och annan pedagogisk verksamhet i
kommunal och enskild regi, finns på www.alingsas.se.
.

5 Personuppgiftsbehandling
Barn- och ungdomsförvaltningen behandlar och hanterar dina personuppgifter i enlighet med
dataskyddsförordningen. Behandlingen är nödvändig för att förvaltningen ska kunna utföra sina
uppgifter utifrån rättslig förpliktelse, myndighetsutövning, gällande lagrum eller allmänt intresse.
Personuppgifter som ingår i behandlingen kan vara förnamn, efternamn, adress, personnummer, epost m.m. Personuppgifter kommer barn- och ungdomsförvaltningen tillhanda genom att de hämtas
från andra myndigheter/instanser eller genom frivilligt inlämnade från dig. Barn- och
ungdomsnämnden är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att hanteringen av personuppgifter
behandlas lagligt, säkert och korrekt.
Den som har personuppgifter lagrade hos Barn- och ungdomsförvaltningen har rätt att få tillgång till
sina uppgifter. Det kan vara för att rätta, radera, flytta eller begränsa användningen av uppgifterna.
Det kan också vara för att invända mot behandlingen. Har du lämnat ett samtycke kan du när som
helst ta tillbaka det. Har du frågor om behandlingen eller vill ha tillgång till dina personuppgifter var
vänligen kontakta barn- och ungdomskontoret på telefonnummer 0322-61 63 50 eller via e-post
barn.ungdom@alingsas.se.
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anmälningsärenden till
Skolinspektionen/BEO,
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-07-09
Karin Berg

Barn- och ungdomsnämnden

2020.160 BUN

Anmälningsärenden från skolinspektionen/BEO, läsåret
2019/2020
Ärendebeskrivning
Som en del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbetet görs årligen en sammanställning
av antalet ärenden från Skolinspektionen och Barn- och elevombudet. Skolinspektionen är
tillsynsmyndighet för barn- och ungdomsnämndens verksamheter. Alla, till exempel föräldrar
och elever, kan lämna uppgifter om missförhållanden till Skolinspektionen. Det kan handla
om kränkningar eller om uteblivet stöd till en elev, men också om andra problem.
Skolinspektionen utreder frågorna och fattar ett beslut om vad förskolan och skolan behöver
göra. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen. BEO är
utsedd av regeringen och tar ställning till anmälningar om kränkningar i förskola och skola.
BEO kan för barns och elevs räkning kräva skadestånd från huvudmannen.

Beredning
Under läsåret har 8 ärenden inkommit från skolinspektionen. Anmälningarna gäller rätt till
utbildning/rätt till särskilt stöd (4), skolans skyldighet att motverka och utreda kränkande
behandling (2) samt generella uppgifter om elevers arbetsmiljö, trygghet och studiero (2).
Anmälningar rör 2 flickor och 6 pojkar.
Ärenden läsåret 19/20 per skola
Skola
Pågående
Avslutade
Noltorpskolan
1
Sollebrunn skola
3
Nolby skola
1
Västra bodarna FSK 1
Gustav Adolfsskolan
1
Lendahlsskolan
1
Tidigare år har antalet anmälningar redovisats med antalet pågående respektive avslutade
ärenden. Tabellen nedan visar en jämförelse med antalet ärenden.
Jämförelse över tid (motsvarande tidpunkt)
Läsår
16/17
Pågående 9
Avslutade 5

17/18
11
16

18/19
5
10

19/20
2
6

Förelägganden
Sedan sammanställning och analys gjordes till barn- och ungdomsnämnden rörande läsåret
2018/2019 har skolinspektionen fattat beslut om förelägganden i fyra ärenden, varav två är
ärenden från läsåret 2019/2020 och övriga från föregående år.
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För Stora Mellby skola beslutade skolinspektionen att förelägga Alingsås kommun och
rektorn vid Stora Mellby skola att vidta sådana åtgärder så att elevens rätt till stöd tillgodoses
samt att skollagens krav att motverka kränkande behandling uppfylls. Ärendet är från läsåret
2018/2019 och är avslutat.
För Noltorpsskolan beslutade skolinspektionen att förelägga Alingsås kommun att vidta
åtgärder så att skollagens krav att motverka kränkande behandling följs. I detta ingår på
generell nivå att säkerställa att rektor anmäler uppgifter om kränkande behandling till
huvudmannen. Ärendet är från läsåret 2018/2019 och är avslutat.
För Västra bodarna förskola beslutade skolinspektionen att förelägga Alingsås kommun att
vidta åtgärder så att barns rätt till stöd och särskilt stöd tillgodoses. Huvudmannen ska
redovisa vidtagna åtgärder i september 2020.
För Nolbyskolan beslutade skolinspektionen att förelägga Alingsås kommun att vidta
åtgärder så att skollagens (2010:800) krav att motverka kränkande behandling uppfylls.
Huvudmannen ska redovisa vidtagna åtgärder i september 2020.

Analys och fortsatt arbete
Förvaltningen konstaterar att antalet anmälningar från skolinspektionen/BEO är färre för
aktuellt läsår, jämfört med tidigare läsår. Minskningen av antal ärenden kan ha flera
förklaringar. Antal anmälningar till skolinspektionen har generellt minskat där
skolinspektionen tror att fler vänder sig direkt till huvudman. Förvaltningens arbete med
kompetensutveckling för rektorer och andra nyckelfunktioner i processen kring att anmäla
och utreda fall av kränkande behandling torde ha bidragit med en viss effekt då endast
anmälningar rör kränkande behandling, varav endast en föranledde ett föreläggande.
Flertalet anmälningar rör rätt till stöd/särskilt stöd där huvudmannen konstaterar att ett
intensifierat arbete med att kontinuerligt dokumentera, analysera, åtgärda och följa upp barnoch elevers måluppfyllse är påkallat. Utveckling av systematiskt kvalitetsarbete är prioriterat
utvecklingsområde de närmaste åren.
Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga kostnader
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av uppföljningen och lägger den till handlingarna.

Helena Balte
Förvaltningschef

Karin Berg
Verksamhetsutvecklare
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Dnr. 2020.160 BUN

Ärenden som inkommit läsåret 2019/2020
Pågående

Nolbyskolan Dnr 2019.400 BUN
191122. Skolinspektionen har tagit emot en anmälan som rör Nolbyskolan i Alingsås
kommun. Anmälan rör en elevs skolsituation, framförallt vad gäller förekomst av kränkande
behandling. Ytterligare uppgifter har kommit till skolinspektionens kännedom, varför
komplettering rörande dessa begärs 200427. Utifrån huvudmannens yttrande beslutade
Skolinspektionen 200612 att förelägga Alingsås kommun att senaste den 11 september 2020
vidta åtgärder så att skollagens (2010:800) krav att motverka kränkande behandling uppfylls.
Västra bodarna förskola Dnr 2019.390 BUN
191107. Skolinspektionen har tagit emot en anmälan som rör Västra Bodarnas förskola i
Alingsås kommun. I anmälan uppges bland annat att stödet för ett barn inte fungerar.
Skolinspektionens utredning gäller rätten till stödinsatser. Utifrån huvudmannens yttrande
beslutade Skolinspektionen 200611 att förelägga Alingsås kommun att senaste den 21
september 2020 vidta åtgärder så att barnets rätt till stöd och särskilt stöd tillgodoses.

Avslutade

Noltorpsskolan F-3 Dnr 2020.101 BUN
200407. Skolinspektionen lämnar anmälan till Alingsås kommun för utredning och eventuella
åtgärder. Anmälan rör generella uppgifter om elevs situation på fritids. Utredning är
genomförd av huvudman. Ärendet avslutas.
Gustav Adolfskolan Dnr 2020.058 BUN
200226. Skolinspektionen har tagit emot en anmälan som bland annat rör bristande trygghet
och studiero, borttagande av utvecklingssamtal, hög personalomsättning samt att obehöriga
lärare undervisar på skolan. Av huvudmannens utredning framgår att Alingsås kommun har
utrett klagomålet och vidtagit åtgärder. Av redovisningen framkommer även huvudmannen
avser att följa det fortsatta arbetet rörande trygghet och studiero på skolan. Mot denna
bakgrund bedömde Skolinspektionen 200414 att uppföljningen av ärendet kunde avslutas.
Sollebrunn skola F-9 Dnr 2020.033 BUN
200218 . Skolinspektionen lämnar anmälan till Alingsås kommun för utredning och eventuella
åtgärder. Anmälan rör skolsituationen för en elev vid Sollebrunns skola i Alingsås kommun.
Av uppgifterna framgår att eleven, som följd av att det saknats vuxenstöd på fritids, hamnat i
situationer där hen varit utåtagerande mot andra elever. Av huvudmannens utredning
framgick att Alingsås kommun har utrett klagomålet, haft tät kontakt med vårdnadshavaren
och vidtagit åtgärder kopplat till elevens skolsituation. Mot bakgrund av kommunens
hantering av aktuellt klagomål bedömde Skolinspektionen 200403 att uppföljningen av
ärendet kunde avslutas.
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Lehndalsskolan F-6 Dnr 2020.129 BUN
200518. Skolinspektionen lämnar anmälan till Alingsås kommun för utredning och eventuella
åtgärder. Av anmälan framkommer att eleven inte har fått sitt behov av stöd tillgodosett. Mot
bakgrund av kommunens hantering av aktuellt klagomål bedömde Skolinspektionen 200626
att uppföljningen av ärendet kunde avslutas.
Sollebrunn skola F-9 Dnr 2019.381 BUN
191031. Skolinspektionen lämnar anmälan till Alingsås kommun för utredning och eventuella
åtgärder. I anmälan framgår bland annat att elev varit i konflikt med annan elev och att
eleven i samband med detta har blivit straffad, och därigenom kränkt av personal. Vidare
uppges att eleven inte fått tillräckligt stöd. Skolinspektionen bedömer utifrån huvudmannens
redovisning att huvudmannen har utrett klagomålet och vidtagit åtgärder. Mot denna
bakgrund bedömde Skolinspektionen 200108 att uppföljningen av ärendet kunde avslutas.

Sollebrunn skola F-9 Dnr 2019.349 BUN
190920. Skolinspektionen lämnar anmälan till Alingsås kommun för utredning och eventuella
åtgärder. I anmälan uppges bland annat att en elev inte får det stöd och de anpassningar
som överenskommits till följd av bristande skolans bistrande information till berörd personal.
Utredning är genomförd av huvudman. Ärendet avslutas.
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Dnr. 2020.160 BUN

Ärenden som inkom läsåret 2018/2019
Pågående

Nolbyskolan Dnr: 2019.265 BUN
190612. Barn- och elevombudet (BEO) begär yttrande med anledning av anmälan mot
Nolbyskolan till Alingsås kommun . Barn- och elevombudets utredning syftar till att fastställa
om huvudmannen har följt lagens krav när det gäller skolans skyldighet att förebygga och
motverka kränkande behandling. I anmälan framkom även uppgifter som är av sådan art att
de faller inom diskrimineringsombudsmannens (DO) tillsynsområde. BEO lämnar därför de
delarna i anmälan vidare till DO. DO har inte återkommit i ärendet. Barn- och elevombudet
utreder fortfarande ärendet då nya uppgifter tillkommit. Huvudmannen lämnade senaste
yttrandet 200616.

Avslutade

Noltorpskolan Dnr: 2019.150 BUN
190403. Skolinspektionen begär yttrande med anledning av anmälan mot Noltorpskolan till
Alingsås kommun . Anmälan rör elevs rätt till utbildning (fråga om frånvaro och behov av
särskilt stöd) samt fall av kränkande behandling. Skolinspektionen förelägger Alingsås
kommun att senast 28 oktober 2019 vidta åtgärder för så att skollagens krav att motverka
kränkande behandling följs. I detta ingår på generell nivå att säkerställa att rektor anmäler
uppgifter om kränkande behandling till huvudmannen. Mot bakgrund av den redovisning som
huvudmannen lämnat bedömde skolinspektionen (191106) att Alingsås kommun vidtagit
sådana åtgärder att uppföljningen av ärendet kan avslutas.
Stora Mellby skola Dnr: 2019.172 BUN
190410. Skolinspektionen begär yttrande med anledning av anmälan mot Stora Mellby skola
till Alingsås kommun. Anmälan rör elevs rätt till stödinsatser, fall av kränkande behandling
samt skolans tillsynsansvar för elever. Skolinspektionen beslutade om att förelägga Alingsås
kommun och rektorn vid Stora Mellby skola att vidta sådana åtgärder så att elevens rätt till
stöd tillgodoses samt att skollagens krav att motverka kränkande behandling uppfylls. Mot
bakgrund av den redovisning som huvudmannen lämnat bedömde skolinspektionen
(200424) att Alingsås kommun vidtagit sådana åtgärder att uppföljningen av ärendet kan
avslutas.
Sollebrunn skola Dnr: 2019.246 BUN
190527. Skolinspektionen begär yttrande med anledning av anmälan mot Sollebrunn skola
till Alingsås kommun. Anmälan rör en elev vid Sollebrunnskolan. Skolinspektionens utredning
gäller skolans skyldighet att motverka kränkande behandling under vårterminen 2019.
Skolinspektionen avslutade ärendet 200416 då det inte var visat att kränkande behandling
förekommit eller att Alingsås kommun i övrigt brutit mot bestämmelserna om skyldigheten att
motverka kränkande behandling.
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Dnr. 2020.160 BUN

Noltorpskolan Dnr: 2019.291 BUN
190717. Barn- och elevombudet (BEO) begär yttrande med anledning av anmälan mot
Nolbyskolan till Alingsås kommun. Barn- och elevombudets utredning syftar till att fastställa
om huvudmannen har följt lagens krav när det gäller skolans skyldighet att förebygga och
motverka kränkande behandling. Mot bakgrund av den redovisning som huvudmannen
lämnat bedömde BEO (200116) att Alingsås kommun vidtagit sådana åtgärder att
uppföljningen av ärendet kan avslutas.
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Uppföljning av anmälningar
om kränkande behandlingar
läsåret 2019/2020
9
2020.161 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-09-27
Karin Berg

Barn- och ungdomsnämnden

2019.337 BUN

Uppföljning av anmälningar om kränkande behandling
läsåret 2019/2020
Ärendebeskrivning
Diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2012:800) reglerar förskolans och skolans
skyldigheter vad gäller förebyggande arbete och vidtagande av åtgärder när en
diskriminering eller kränkning ägt rum. Enligt skollagen 6 kap 10 § är all personal inom
skolan skyldig att anmäla om ett barn eller elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande
behandling till rektorn. En rektor som får kännedom om att ett barn/elev anser sig ha blivit
utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till
huvudmannen. Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet följer Barn- och
ungdomsnämnden upp antalet anmälningar som inkommit till huvudmannen varje läsår.

Förvaltningens yttrande
För läsåret 2019/2020 har 229 anmälningar rörande kränkande behandling inkommit till
huvudmannen. Antal anmälningar har ökat över tid, från 28 anmälningar läsåret 16/17, till 48
för 17/18 och till 75 anmälningar för läsåret 18/19.
Den största andelen, 49% av anmälningar som inkommit, rör elever i åk 4-6, 31% av
anmälningar rör elever i förskoleklass till och med årskurs 3, 18% rör åk 7-9, anmälningar för
förskolan motsvarar 2%. 34 % av de utsatta är flickor och 66 % är pojkar. Anmälan ska göras
så fort misstanke om kränkande behandling finns, rektor ansvarar för att skyndsamt utreda
omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de
åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. I
tabellen nedan redovisas antal anmälningar per skola och stadie, samt fördelning mellan
könen. Det är första gången en anmälan görs i 89 procent av anmälningarna, vid 26 av
anmälningarna är det fråga om andra, eller tredje gången anmälan görs.
Antal anmälningar per skola och stadie (exkl. förskolan)
F-åk 3
Ödenässkolan
Hemsjö Kyrkskola
Ingaredsskolan
Västra Bodarnaskolan
Stadsskogenskolan
Kullingsbergsskolan
Ängaboskolan
Lendahlsskolan
Nolbyskolan
Noltorpsskolan F-3

1
0
11
5
7
4
4
3
27
6

åk 4-6
1
8
6
3
12
7
2
10
19

Åk7-9

Totalt (varav pojkar)
2 (0)
8 (6)
17 (14)
8 (5)
19 (14)
11 (8)
6 (3)
13 (4)
46 (38)
6 (4)
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Noltorpsskolan 4-6
Långaredsskolan
Stora Mellbyskolan
Magraskolan
Sollebrunns skola
Östlyckeskolan
Nolhaga
Gustav Adolfskolan
Totalt

3
1
1
2

18
3
4
5
11

75

109

5
15
11
9
40

18 (6)
6 (5)
5 (3)
6 (4)
18 (9)
15 (9)
11 (8)
9 (7)
224 (147)

Två av anmälningar rör händelser där elever upplevt sig kränkta av personal, två rör
händelse där elever blivit utsatta av en annan elevs vårdnadshavare, resterande
anmälningar rör händelser mellan barn/elever. Vidare konstateras att den övervägande delen
av händelser rörande kränkande behandling uppmärksammats av personal (70%).
Vårdnadshavare har uppmärksammat 20 procent av händelserna som anmälts och endast
en tiondel av anmälningar anger att eleven själv, eller andra elever uppmärksammat
kränkande händelser. Som en del i att förebygga kränkande behandling och främja trygghet
och studiero analyseras händelser rörande kränkande behandling övergripande vid enheten
för att identifiera möjliga åtgärder. Det är positivt att personal uppmärksammar händelser och
anmäler dessa, det kan ses som indikation på aktivt arbete och ett medvetet perspektiv. I
skolans lägre åldrar är pedagoger mer nära eleverna i deras interaktioner, till skillnad från
grundskolans högre åldrar. Den låga andel av händelser uppmärksammade av elever skulle
kunna stå för brister i förankring av plan mot kränkande behandling. Inte minst på högstadiet,
där elever agerar mer självständigt utan pedagoger lika aktivt närvarande i alla situationer,
blir det särskilt viktigt med att såväl uppmärksamma elever om deras rätt till en skola fri från
kränkningar som att utveckla personalens kompetens att uppmärksamma kränkningar. Fem
anmälningar rör händelser i förskolan. I förskolan utvecklar barn socialt samspel och det kan
vara svårt att skilja mellan en konflikt och en kränkning. Förskolornas arbete har generellt
stort fokus på främjande och förebyggande arbete och med fokus på hela barngruppen. Den
låga andelen anmälda fall i förskolan visar på ett komptensområde som behöver utvecklas i
förskolan.
Under aktuellt läsår har förvaltningen arbetat med att ta fram förvaltningsövergripande
strukturer för att kartlägga och analysera enheternas arbete med och uppföljning av trygghet
och studiero. Från och med läsåret 20/21 byter förvaltningen system för att dokumentera
anmälan, utredning, åtgärder och uppföljning av kränkande behandling. Systemet underlättar
även uppföljning och analys på såväl enhetsnivå som huvudmannanivå. Vidare har mallar
och användarhandledningar till plan mot kränkande behandling uppdateras för att underlätta
och förtydliga enheternas arbete. Effekterna av att frågan har aktualiserats under året torde
skönjas i den ökade rapporteringsgraden men det är först efter nästa läsår som effekterna av
åtgärdernas implementering blir synliga.
Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga kostnader.
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Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av uppföljningen och lägger den till handlingarna.

Helena Balte
Förvaltningschef

Karin Berg
Verksamhetsutvecklare

Sida 60 av 72

Uppföljning närvaro
10
2020.117 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-08-28
Isak Esbjörnsson Bjärmark

Barn- och ungdomsnämnden

2020.117 BUN

Uppföljning frånvaro
Ärendebeskrivning
Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå kontinuerligt
planera, följa upp och utveckla utbildningen. Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet
följer skolorna inom barn- och ungdomsförvaltningen kontinuerligt alla elevers närvaro. I
detta ärende redogör barn- och ungdomsförvaltningen för arbetet med att främja elevers
närvaro samt redovisar elevers frånvaro. I detta ärende följs elevers närvaro för perioden
v.13-25.
Förvaltningens yttrande
Om en elev har upprepad eller längre frånvaro ska rektorn, oavsett om det är fråga om giltig
eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds om det inte är uppenbart
obehövligt. Utredningen ska genomföras i samråd med elev, elevens vårdnadshavare samt
elevhälsan. Förvaltningens arbete för att främja närvaro och minska frånvaro utgår från
dokumentet ”Att främja närvaro” där rutin och ärendegång finns beskrivet.
På huvudmannanivå konstaterar förvaltningen en markant ökning av frånvaro i samband
med Covid-19, då många elever har varit hemma på grund av oro eller för att de har lindriga
symptom. Ökningen av frånvaro syntes från vecka 8 då Covid-19 ledde till stor oro hos flera
vårdnadshavare och elever. För perioden v.13-25 har antalet elever med en frånvaro på 50%
eller högre stabiliserats och det är totalt 119 elever som har över 50% frånvaro under
perioden. Fördjupad statistik per skolenhet finns i bilaga. Det är framförallt högstadieskolorna
som har en ökning av antalet elever med en frånvaro på 50% eller högre, medan låg- och
mellanstadieskolorna står för minskningen. Det var dock den högsta andelen behöriga elever
till gymnasiet sedan 2013. Detta kan ses som att arbetet med distans- och fjärrundervisning
samt sommarskola har hållit hög kvalitetet och att det skett mycket lärande trots den
pågående pandemin. Pedagoger och rektorer har tillsammans med elevhälsans personal,
modersmålslärare och studiehandledare haft dialog och kontakt med vårdnadshavare under
hela våren för att trygga både elever och vårdnadshavare om skolans arbete för att
förebygga smittspridning samt säkerställa vårdnadshavares förståelse för att skolplikten
gäller även under pandemi. I dessa dialoger har samarbetet mellan skola och hem fungerat
väl och lösningar för att säkerställa kunskapsutvecklingen hos varje elev har fallit väl ut. Även
under den sista uppföljningsperioden under våren har fokus varit krishantering och ett aktivt
arbete för högre närvaro tillsammans distansarbete och andra åtgärder snarare än
analysarbete av närvaro. I arbetet med att följa elevers närvaro konstaterar enheterna att
personalens rapporteringsgrad generellt sett ökat under perioden. Det finns fortfarande
behov av utveckla utbildning/introduktion hos nyanställd personal, till stöd för detta har en
särskild sida på intranätet för anställda tagits fram.
Vid enheterna planerar rektor för att t.ex. kurator följer upp med respektive klasslärare vad
frånvaron beror på. I vissa fall kan det bli aktuellt att påbörja arbete enligt rutin för ökad
närvaro i individärenden. Det flera enheter också lyfter är vikten av samverkan inom
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elevhälsoteamet samt att rektor informerar och stöttar samtlig personal i hur
frånvarorapporteringen ska gå till samt går igenom handlingsplan ”Att främja närvaro”.
Arbete från och med läsåret 2020/2021
Barn- och ungdomsnämnden fattade beslut om ny strukturer i för systematiskt kvalitetsarbete
(BUN 2020-06-16 §104) och strukturer för att systematiskt kartlägga, analysera och följa upp
barn- och elevers trygghet och studiero (BUN 2020-06-16 §104) vilket anger former för såväl
enheternas som huvudmannens analys, dokumentation och rapportering av elevers närvaro
respektive frånvaro. I den nya strukturen sker återrapporteringen på ett annat sätt än tidigare
och kommer att återfinnas i huvudmannens verksamhetsuppföljning.
Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga kostnader.

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.

Helena Balte
Förvaltningschef

Isak Esbjörnsson Bjärmark
Verksamhetsutvecklare

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-08-28
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Andel av
Frånvarande elever Antal elever
totalt
50%-100% v.13-v.25 frånvarande 50- inskrivna
2020
100%
elever
Gustav Adolfsskolan
13
3,9%
Hemsjö
4
2,3%
Ingared
2
0,9%
Kullingsberg
4
1,7%
Lendahl
4
1,4%
Långared
3
2,4%
Magra
1
1,6%
Nolby
2
0,6%
Nolhaga
22
5,2%
Noltorp 4-6
7
3,1%
Noltorp F-3
0
0,0%
Sollebrunn F-9
10
2,7%
Stadsskogen
4
1,2%
Stora Mellby
6
6,6%
Västra Bodarna
2
1,3%
Ängaboskolan
5
1,4%
Ödenäs
3
6,4%
Östlyckeskolan
27
7,6%
Totalt i BOU
119
2,7%
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Anmälan av frånvaro från
fristående verksamheter
11
2020.186 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-08-27
Isak Esbjörnsson Bjärmark

Barn- och ungdomsnämnden

2020.186 BUN

Anmälan av frånvaro från fristående verksamheter
Ärendebeskrivning
Kommunen ansvarar för att bevaka att alla skolpliktiga elever som är folkbokförda i
kommunen går i skolan eller får utbildning på annat sätt. Det gäller såväl elever som går i
kommunens egna skolor som elever som går i fristående skolor och även i andra kommuner
(Skollagen 7 kap 22§). Skolpliktsbevakning av elever inom kommunens skolor sker löpande
via respektive skolenhet, samt via central skolpliktsbevakning. Elever med hög eller oroande
frånvaro hanteras enligt särskild handlingsplan. Ärendena följs upp via rapportering till Barnoch ungdomsnämnden fyra gånger per år.
Elever med skolplacering hos annan huvudman, men som på grund av omfattande frånvaro
riskerar att inte fullgöra sin skolplikt ska anmälas till hemkommunen. En anmälan av elever
med omfattande frånvaro har inkommit.
Förvaltningens yttrande
Anmälan av elever med omfattande ogiltig frånvaro har inkommit från Linnéskolan, Alingsås
Waldorfskoleförening, i Alingsås kommun. Totalt är det åtta elever:
-

Elev i åk 1 med 29% frånvaro.
Elev i åk 3 med 33% frånvaro.
Elev i åk 6 med 26% frånvaro.
Elev i åk 6 med 46% frånvaro.
Elev i åk 7 med 80% frånvaro.
Elev i åk 8 med 92% frånvaro.
Elev i åk 9 med 39% frånvaro.

I ärendet beskrivs nuläge och vilka insatser och åtgärder som skolan vidtagit.
Barn- och ungdomsförvaltningen kommer att följa huvudmannens arbete med eleven och vid
behov samordna ytterligare insatser.
Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
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Helena Balte
Förvaltningschef

Isak Esbjörnsson Bjärmark
Verksamhetsutvecklare

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-08-27
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Anmälningar om kränkande
behandlingar läsåret
2019/2020
12
2019.331 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-07-09
Karin Berg

Barn- och ungdomsnämnden

2019.331 BUN

Anmälan om kränkande behandling läsåret 19/20 sep
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
XX ärenden har inkommit. Samtliga ärenden rör kränkningar mellan barn/elever.
Tabell, Inkomna från och med 10 juni 2020
Löpnummer

ÅK

Typ av kränkning Vem uppmärksammade

21-2004181
21-2004182
9-200609
9-200609
9-200611
2-200604
15-200615

Förskola
Förskola
2
1
F-klass
5
4

Fysisk
Fysisk
Fysisk
Fysisk och psykisk
Fysisk
Verbal
Fysisk

Pedaog
Pedaog
Pedagog
Pedagog
Pedagog
Pedagog
Pedagog

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

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

Helena Balte
Förvaltningschef

Karin Berg
Verksamhetsutvecklare
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Anmälningar om kränkande
behandlingar läsåret
2020/2021
13
2020.197 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-09-01
Karin Berg

Barn- och ungdomsnämnden

2020.197 BUN

Anmälan om kränkande behandling
Ärendebeskrivning
Enligt skollagen 2010:800, 6 kap 10 §, ska varje enskilt fall av kränkande behandling av barn
eller elev anmälas av rektor till huvudmannen (Barn- och ungdomsnämnden).
Beredning
Från och med läsårsstart för hösten 2020 används ett digitalt system för att anmäla och
dokumentera utredning, åtgärder och uppföljning. Systemet ger möjlighet att för såväl
huvudman som förskole- eller skolenhet följa och analysera de anmälningar som upprättas.
Under perioden 2020-08-01 till 2020-09-01 har 28 anmälningar inkommit. 12 ärenden är
avslutade. Under verksamhetsåret har totalt 28 anmälningar inkommit.
Samtliga ärenden rör kränkningar mellan elever i skolan.

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

Helena Balte
Förvaltningschef

Karin Berg
Verksamhetsutvecklare

Sida 71 av 72

Anmälan om kränkande behandling 2020-08-01 – 2020- 09-01
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