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Handläggare:
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Diarienr:

2021-07-26
Kristina Jakobsson
0322-616348
2021.167 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Fördelning statsbidrag skolmiljarden
Ärendebeskrivning
För att möta den utmaning som pandemin medför beslutade regeringen att förstärka det
statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor 2021. Under budgetåret 2021 beslutade
regeringen att tillskjuta uppdraget ytterligare 250 miljoner kronor. Pengarna fördelas
proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i respektive kommun.
Syftet med detta tillskott är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna
säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Skolorna
behöver inte ansöka om pengarna, utan de betalas ut till alla kommuner. Sedan är det upp till
varje kommun att själv bestämma hur pengarna ska användas för att trygga barnens rätt till
utbildning.
Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande
slag.
Beredning
För Alingsås kommun är beloppet 4 225 703 kr där elever i åldern 6-16 år tilldelas 74% av
beloppet. Inom barn- och ungdomsnämnden och Kultur- och utbildningsnämnden har vårens
statsbidrag skolmiljarden fördelats utifrån elevantal i åldern 6-19 år. 293 kr per elev har
betalats till kommunal och fristående verksamhet under våren.
Inför hösten tillskjuts ytterligare 1 061 065 kr vilket ger kommunen totalt 5 286 768 kr.
Förvaltningens förslag är att göra fördelning utifrån elevunderlag, det vill säga att samtliga
skolor tar del av statsbidraget och att rektor fördelar och gör insatser utifrån elevernas behov
för att få den utbildning de har rätt till, trots pandemi. 436 kr per elev betalas till kommunal
och fristående verksamhet under hösten.
Ekonomisk bedömning
Statsbidrag fördelas utifrån elevunderlag i åldern 6-19 år.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner förvaltningens förslag till fördelning av statsbidrag
skolmiljarden.

Beslutet ska skickas till
Fristående huvudmän med elever i skolålder 6-16 år.
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Helena Balte
Förvaltningschef

Kristina Jakobsson
Administrativ chef

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-08-23
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Barn- och ungdomsnämnden

2021.299 BUN

Covid-19-pandemins påverkan för barn, elever och
personal inom barn- och ungdomsförvaltningen
Ärendebeskrivning
Sedan mars 2020 har covid-19-pandemin påverkat skolväsendet, både lokalt i Alingsås och
nationellt. De rekommendationer som Folkhälsomyndigheten utfärdat har påverkat
verksamheten i alla förskolor och skolor. Barn- och ungdomsnämnden har ansvar för barn
och elevers utbildning och omsorg samt ansvar att säkerställa en god arbetsmiljö för
personalen. Förvaltningen redovisar i detta ärende covid-19-pandemins påverkan vad gäller
barn- och elevers måluppfyllelse, hälsa och upplevelse generellt samt personalens
arbetsmiljö på förvaltningsövergripande nivå, vilka åtgärder som vidtagits och ytterligare som
är planerade.
Förvaltningens yttrande
Barn- och ungdomsförvaltningen har analyserat den pågående covid-19-pandemins
påverkan på barn, elever och personal inom barn- och ungdomsförvaltningen. Pandemin
pågår fortfarande och det finns fortsatt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten att
vidta åtgärder för att minska smittspridningen och analysen omfattar därmed
konsekvenserna av covid-19-pandemin hittills. Analyserna bygger ett antal
enkätundersökningar som genomförts inom förvaltningen, riktade till olika elev- och
personalgrupper, betygsdata samt förvaltningens insamlade data över närvaro inom förskola
och skola. Förvaltningens resultat jämförs med nationella analyser genomförda av Skolverket
och Skolinspektionen.
Förvaltningen konstaterar att covid-19-pandemin har påverkat stora delar av verksamheten.
Det är framför allt tillgång till utbildning och utbildningens kvalitet som har påverkats samt en
ökad arbetsbelastning hos personalen.
Utifrån analyserna har barn- och ungdomsförvaltningen identifierat följande åtgärder för att
kompensera för konsekvenserna av covid-19-pandemi:
På enhetsnivå






Utbildningstappet för barn i förskolan måste analyseras på respektive förskola för att
avgöra vilka insatser som behöver sättas in, detta för att anpassa efter de lokala
behoven och förutsättningarna.
Säkerställa och arbeta för starka och förtroendefulla relationer med vårdnadshavare
som har barn som nyligen börjat på förskolan. Men även övriga vårdnadshavare, det
efter som det varit ett drygt år med generellt minskade kontakter mellan hem och
förskola.
I respektive barngrupp i förskolan identifiera vad som gruppen har missat i
undervisningen och planera för att de ska få den undervisningen.
Måluppfyllelsen hos eleverna kommer att analyseras på respektive skola för att
avgöra vilka insatser som behöver sättas in, detta för att anpassa det efter de lokala
behoven och förutsättningarna. Detta sker i respektive enhets
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verksamhetsuppföljning.
Analysera skillnader i pojkar och flickors mående för F-6 och grundsärskolan på
enhetsnivå för att vidta åtgärder.
Identifiera de elever och som inte nått målen och sätt in insatser för att säkerställa att
de når målen.
Analysera utbildningstappet på grupp- och organisationsnivå och sätta in insatser för
att möta upp de behov som identifierats.
Planera för kulturella aktiviteter, friluftsdagar, aktiviteter som skapar vi-känsla eller
andra aktiviteter som fått stå tillbaka.
I facklig samverkan, på APT och med enskilda medarbetare vidta åtgärder för att
säkerställa en god arbetsmiljö och minskad arbetsbelastning.

På huvudmannanivå




Barn- och ungdomsförvaltningen fortsätter att följa och stödja enheterna i arbetet med
att säkerställa utbildning till alla barn och elever.
Barn- och ungdomsförvaltningen ska arbeta för att på sikt möjliggöra för
fjärrundervisning som särskilt stöd.
I facklig samverkan vidta åtgärder för att säkerställa en god arbetsmiljö och minskad
arbetsbelastning.

Barn- och ungdomsförvaltningen kommer att fortsätta följa frågor som rör arbetsmiljö på
förvaltningsövergripande nivå i de ordinarie ärenden som rör personal- och arbetsmiljöfrågor
Arbetet görs i facklig samverkan och respektive chef kommer inom ramen för sitt mandat i
arbetsmiljöfrågor kommer att arbete med sin personalgrupp utifrån de lokala behoven.
Barn- och ungdomsförvaltningen kommer att fördjupa och fortsätta följa frågan rörande barns
och elevers utbildning i huvudmannens verksamhetsuppföljning, men även löpande under
året genom olika typer av dialoger med rektorer. I enheternas verksamhetsuppföljningar
kommer enheterna att analysera och planera insatser utifrån lokala behov och
förutsättningar.
Ekonomisk bedömning
Beslutet medför inga kostnader.
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.

Helena Balte
Förvaltningschef

Isak Esbjörnsson Bjärmark
Verksamhetsutvecklare

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-08-26
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Covid-19-pademins
påverkan för barn, elever
och personal inom barnoch
ungdomsförvaltningen
Barn- och ungdomsförvaltningen
Alingsås kommun
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Covid-19-pademins påverkan på barn- och ungdomsförvaltning

1 Inledning
Med anledning av den pågående pandemin Covid-19 har barn- och ungdomsförvaltningen i Alingsås
kommun beslutat att genomföra en riktad analys i form av en promemoria för att fånga
konsekvenserna för barn, elever och personal inom barn- och ungdomsförvaltningen. Covid-19pandemin är ännu inte över och analyserna, slutsatserna och åtgärderna ska ses utifrån vad som
skett hittills.
Data har samlats in genom enkäter riktade till pedagoger, barn- och elevhälsa samt rektorer i förskola
och skola. Elever i årskurs 7-9 har också fått svara på en enkät. För att fånga barn- och
elevperspektivet för övriga barn och elever har personal fått svara på hur konsekvenserna varit för
barnen och eleverna. Enkätfrågorna har anpassats efter de olika verksamheternas förutsättningar och
uppdrag samt huruvida fjärrundervisning har förekommit eller inte. Vidare har det funnits dialoger
mellan förvaltningsledning och rektorer/enhetschefer som kompletterat enkäterna. Datainsamling har
skett under maj och juni 2021.
Närvarostatistiken har samlats in löpande under pandemin och betygsstatistiken är både Skolverkets
officiella statistik samt preliminär statistik för 2021 ifrån Skolverket och barn- och
ungdomsförvaltningen.
Analysen tar också avstamp i en redovisning av Skolverket (2021) Covid-19-pandemins påverkan på
skolväsendet och en promemoria av Skolinspektionen (2021) Fjärr- och distansundervisning i
grundskolan.
I slutet av denna promemoria pekas riktningen framåt ut, dels vad som behöver göras och dels vad
som behöver analyseras djupare i ett senare skede.

2 Förskola
Sedan mars 2020 har Covid-19-pandemin varit ett faktum och det har sedan dess funnits
rekommendationer ifrån Folkhälsomyndigheten att vidta särskilda åtgärder för att minska
smittspridningen, både till det offentliga och till enskilda medborgare. Skolverket (2021) har gjort en
analys av läget i riket. Barn- och ungdomsförvaltning har genomfört enkäter till pedagoger,
specialpedagoger och rektorer i förskolan i syfte att kartlägga konsekvenserna för barn och
verksamhet i och med Covid-19-pademin.

2.1 Tillgång på utbildning och omsorg
Barn- och ungdomsförvaltningens samtliga förskolor har varit öppna som vanligt, förutom de öppna
förskolorna. De öppna förskolorna har varit stänga under hela perioden. Personalfrånvaron har under
perioder vid vissa förskolor varit hög. Några förskolor har vid några tillfällen gått ut med en vädjan till
vårdnadshavare att hålla barnen hemma om de har möjlighet, detta för att lösa personalplanering för
dagen. Det har hörsammats och alla förskolor har kunnat hållas öppna. Skolverket (2021) konstaterar
att det samma gäller riket som helhet, även om det har förkommit att förskolor har behövt stänga.

2
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Närvaro Barn- och ungdomsförvaltningen, förskola
Totalt per vecka under v. 12 -20 till v. 23 -20 samt v. 46 -20 till v. 23 -21
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%

v. 12 -20
v. 13 -20
v. 14 -20
v. 15 -20
v. 16 -20
v. 17 -20
v. 18 -20
v. 19 -20
v. 20 -20
v. 21 -20
v. 22 -20
v. 23 -20
v. 46 -20
v. 47 -20
v. 48 -20
v. 49 -20
v. 50 -20
v. 2 -21
v. 3 -21
v. 4 -21
v. 5 -21
v. 6 -21
v. 8 -21
v. 9 -21
v. 10 -21
v. 11 -21
v. 12 -21
v. 13 -21
v. 15 -21
v. 16 -21
v. 17 -21
v. 18 -21
v. 19 -21
v. 20 -21
v. 21 -21
v. 22 -21
v. 23 -21

20,0%

Personal inkl. vikarier

Barn

Närvaron bland personal och barn har förutom de första 4-5 veckorna legat på ungefär samma nivå
genom de två perioderna v. 12 -20 till v. 23 -20 samt v. 46 -20 till v. 23 -21. Anledningen till den låga
barnnärvaron under vecka 21 2020 och vecka 19 2021 är att dessa veckor ligger Kristi
Himmelsfärdshelgen, det är normalt sett alltid högre barnfrånvaro den veckan, då många familjer med
kort varsel planerar in ledighet och det blir då registrerat som frånvaro. Det finns en variation mellan
varje enskild förskola, men i förvaltningen som helhet har bemanning kunnat säkerställas även om det
varit mindre bemanning än vad som var idealt.

2.2 Systematiskt kvalitetsarbete
Det systematiska kvalitetsarbetet har inte fått ett lika stort utrymme under perioden, där ca 37% av
pedagogerna uppger att de har arbetat mindre med systematiskt kvalitetsarbete jämfört med en period
utan covid-19-pandemin, bland rektorerna är det 70% som anger att de arbetat mindre med
systematiskt kvalitetsarbete i jämförelse med en period utan covid-19-pandemin. Det ansträngda läget
rörande bemanningen som ofta behövts lösas från dag till dag har gjort att planeringstillfällen och
tillfällen bokade för särskilda utbildningsinsatser fått ställas in, både med kort varsel och med längre
framförhållning. Detta för att kunna säkerställa bemanningen och en god omsorg för barnen.

2.3 Omsorg och undervisning
Omsorg har i många fall prioriterats framför utbildning (planerade och målstyrda aktiviteter) för barnen.
Det ansträngda läget med att säkerställa bemanningen har gjort att prioriteringar har behövts göras i
många fall, i dessa fall har omsorgen prioriterats och undervisningen har fått stå tillbaka. Skolverket
(2021) konstaterar att samma avvägningar har gjorts i riket som helhet och med samma resultat. På
frågan, i barn- och ungdomsförvaltningens enkät, om man kunnat ge barnen den omsorg de behöver
svarar ca 18% av pedagogerna att de har givit mindre eller mycket mindre omsorg, bland rektorerna
anger motsvarande siffra ca 31%. Rörande huruvida barnen fått den undervisning de behöver anger
ca 62% av pedagogerna att barn fått mindre eller mycket mindre undervisning, motsvarande siffra för
rektorer är ca 77%.
Inskolningarna har behövt förändras. Detta menar både rektorer och pedagoger har lett till försämrade
inskolningar, ca 39% av rektorerna menar att inskolningarna blivit sämre och ca 30% av pedagogerna
uppger att inskolningarna har blivit sämre i jämförelse med en period utan covid-19. Det finns många
olika faktorer som ligger bakom att kvaliteten i inskolningarna blivit lägre under covid-19-pandemin.
Faktorer som påverkat kvaliteten i inskolningarna:
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•
•
•
•

Många inskolningar har skett utomhus vilket gör att de mindre barnen blir kalla och blöta i
större utsträckning eftersom de inte rör på sig lika mycket kan de inte hålla kroppen varm.
Det har blivit färre och kortare kontakter mellan pedagoger och vårdnadshavare. Det har gjort
att relationen mellan förskola och hem inte har blivit lika stark och förtroendefull som den
brukar bli i och med inskolningen.
Inskolningarna har överlag tagit längre tid eftersom barnen behöver stanna hemma vid
förkylningssymptom, det är vanligt förekommande att barn får olika typ av infektioner när de
börjar förskolan.
De flesta barn har också varit mer ovana att träffa andra vuxna och barn, detta har gjort att det
funnits en större ovana att känna trygghet med andra än den närmsta familjen.

Det är inte bara i relation till inskolningen som kontakten med vårdnadshavare har blivit mindre, ca
64% av barn- och ungdomsförvaltningens pedagoger uppger att de haft mindre kontakt med
vårdnadshavare. Skolverket (2021) anger att mycket kontakt mellan pedagoger och vårdnadshavare
har rört Folkhälsomyndigheten rekommendationer och tolkningen av dem, i delar stämmer det också
för barn- och ungdomsförvaltningen. Framförallt består den minskade kontakten i att mycket av de
spontana samtal som uppstår i samband med hämtning och lämning inte fått ett lika stort utrymme.

3 Grundskola F-6 samt
grundsärskola 1-9
Sedan mars 2020 har Covid-19-pandemin varit ett faktum och att det har sedan dess funnits
rekommendationer ifrån Folkhälsomyndigheten att vidta särskilda åtgärder för att minska
smittspridningen, både till det offentliga och till enskilda medborgare. Skolverket (2021) har gjort en
analys av läget i riket. Barn- och ungdomsförvaltning har genomfört enkäter till pedagoger, elevhälsa
och rektorer i skolan i syfte att kartlägga konsekvenserna för elever och verksamhet i och med Covid19-pademin.

3.1 Tillgång på utbildning
Barn- och ungdomsförvaltningens skolor och fritidshem har varit öppna som vanligt, med några
undantag i kortare perioder. På Ingaredsskolan bedrev fjärr- och distansundervisning för två klasser,
en årskurs 5 i tre veckor och en årskurs 6 i två veckor, Ingaredsskolans fritidshem var stängt under två
dagar. På Ängaboskolan hade två klasser i årkurs 6 fjärr- och distansundervisning i två dagar, en
förskoleklass och fritidshemsverksamheten för eleverna i den förskoleklassen stängdes under en
vecka.
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Närvaro/frånvaro Barn- och ungdomsförvaltningen, F-6
Totalt per vecka under v. 12 -20 till v. 23 -20 samt v. 46 -20 till v. 23 -21
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%

10,0%
v. 12 -20
v. 13 -20
v. 14 -20
v. 16 -20
v. 17 -20
v. 18 -20
v. 19 -20
v. 20 -20
v. 21 -20
v. 22 -20
v. 23 -20
v. 46 -20
v. 47 -20
v. 48 -20
v. 49 -20
v. 50 -20
v. 2 -21
v. 3 -21
v. 4 -21
v. 5 -21
v. 6 -21
v. 8 -21
v. 9 -21
v. 10 -21
v. 11 -21
v. 12 -21
v. 13 -21
v. 15 -21
v. 16 -21
v. 17 -21
v. 18 -21
v. 19 -21
v. 20 -21
v. 21 -21
v. 22 -21
v. 23 -21

0,0%

Personal inkl. vikarier, närvaro

Elever, frånvaro

Elever, närvaro

Personalfrånvaron har under perioder vid vissa skolor under vissa perioder varit hög. Smittspridningen
har varit så hög i några klasser på Ingaredsskolan och Ängaboskolan att det har rört sig om partiell
stängning av skolan. Närvaron bland personal och barn har förutom de första 4-5 veckorna legat på
ungefär samma nivå genom de två perioderna v. 12 -20 till v. 23 -20 samt v. 46 -20 till v. 23 -21. Det
finns en variation mellan varje enskild skola, men förvaltningen som helhet har bemanning kunnat
säkerställas även om det varit mindre bemanning än vad som var idealt. Ofta har personal som
arbetar i fritidshemmet behövt prioriteras om till den obligatoriska delen av verksamheten.

3.2 Kunskaper och undervisning
Fritidshemmet har fått stå tillbaka vad gäller undervisning och tillgång till personal. Grundskolan och
förskoleklassen har prioriterats vid korttidsfrånvaro ibland personalen, detta har gjort att fritidspersonal
har haft sämre förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera sin undervisning.
Bemanningen på F-6-skolorna har generellt varit god sett till förvaltningen som helhet, men en del av
detta har bestått av timvikarier och inte den ordinarie personalen. Detta tillsammans den högre
frånvaron hos eleverna har gjort att det varit sämre kontinuitet i undervisningen för eleverna.
Skolverket (2021) konstaterar att frånvaron bland elever och personal totalt sätt sammanslaget
försvårar planeringen och begränsat undervisningen vilket i sin tur leder till att eleverna går miste om
utbildning.
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Andelen minst betyget E åk 6
Alingsås kommunala skolor
100,00%
Engelska, riket

95,00%

Engelska, Alingsås
kommunala skolor

90,00%

Matematik, riket

85,00%

Matematik, Alingsås
kommunala skolor

80,00%

Svenska, riket
75,00%
Svenska, Alingsås
kommunala skolor

70,00%

Svenska som andra språk,
riket

65,00%

Svenska som andra språk,
Alingsås kommunala skolor

60,00%
2018

2019

2020

Andelen minst betyget E åk 6
Engelska, Riket
Engelska, Alingsås kommunala skolor
Matematik, Riket
Matematik, Alingsås kommunala skolor
Svenska, Riket
Svenska, Alingsås kommunala skolor
Svenska som andra språk, Riket
Svenska som andra språk, Alingsås
kommunala skolor

2021 (prel)
2018
90,3%
92,2%
89,5%
89,1%
94,4%
94,2%
62,4%
60,5%

2019
90,3%
90,2%
88,0%
86,0%
93,7%
92,3%
62,5%
65,8%

2020
89,8%
90,2%
88,6%
87,6%
92,6%
92,3%
63,1%
66,7%

2021 (prel)
90,5%
90,9%
88,9%
85,2%
93,1%
91,0%
66,7%
74,1%

Andelen elever med betyget E-A har ökat för ämnet svenska som andra språk och ämnet engelska,
men minskat i matematik och svenska. För årskurs 6 har andelen elever med betyget E-A i engelska
(+0,5%-enheter) och svenska som andra språk (+7,4%-enheter) ökat med i matematik (-2,4%enheter) och svenska (-1,3%-enheter) har andelen minskat. Nationellt ökar andelen med betyget E i
de fyra ämnena.
Den stora ökning i svenska som andra språk kommer att analyseras i huvudmannens
verksamhetsuppföljning, men förvaltningen har sedan några år tillbaka en särskild satsning på
nyanländas lärande och det behöver analyseras i vilken utsträckning det har påverkat resultaten.
När lärarna bedömer huruvida eleverna har lärt sig mer eller mindre under covid-19-pandemin uppger
ca 19% av lärarna att eleverna har lärt sig mindre.
I undervisningen har också delar prioriterats bort eller skjutits på framtiden t.ex. simundervisning,
kulturella aktiviteter, friluftsdagar och studiebesök. Det är dock enstaka lektioner eller dagar som
prioriterats bort eller skjutits på, inte hela arbetsområden i något ämne. Detta bekräftas av Skolverket
(2021) där övriga riket gjort motsvarande bedömningar och prioriteringar. På grund av detta och
personalfrånvaron har undervisningen blivit mindre varierad och med sämre kontinuitet har
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undervisningen i mindre utsträckning gjort elever engagerade i sitt lärande. Detta bekräftas av att ca
24% av lärarna uppger att eleverna har mindre lust att lära under covid-19-pandemin än i jämförelse
med en period utan covid-19.
Skolverket (2021) beskriver att tillgången till elevhälsa och trycket på elevhälsa har varit högre under
covid-19-pandemin och att flera åtgärdsprogram har behövts utformats och att det varit svårt att
genomföra de planerade insatserna. Detta stämmer inte generellt sett inte för barn- och
ungdomsförvaltningen, tillgången på elevhälsa har varit god och elevhälsan har kunnat fullfölja sina
uppdrag.

3.3 Fjärrundervisning F-6
Under vårterminen 2021 bedrevs fjärr- och distansundervisning på Ingaredsskolan för två klass, en
årskurs 5 i tre veckor och en årskurs 6 i två veckor. På Ängaboskolan hade två klasser i årkurs 6 fjärroch distansundervisning i två dagar. Undervisning i moderna språk för årskurs 6 har bedrivits som
fjärrundervisningen vårterminen. Hem- och konsumentkunskapen för årskurs 6 under ungefär halva
terminen, därefter som partiell fjärrundervisning.

Andelen minst betyget E åk 6
Alingsås kommunala skolor
100,00%
95,00%
Moderna språk, riket

90,00%
85,00%

Moderna språk, Alingsås
kommunala skolor

80,00%
Hem- och
konsumentkunskap, riket

75,00%

Hem- och
konsumentkunskap, Alingsås
kommunala skolor

70,00%
65,00%
60,00%
2018

2019

2020

2021 (prel)

Andelen minst betyget E åk 6
2018
2019
2020
Moderna språk, Riket
*
93,9% 93,9%
Moderna språk, Alingsås kommunala
*
95,6% 94,5%
skolor
Hem- och konsumentkunskap, Riket
97,2%
97,0% 96,7%
Hem- och konsumentkunskap, Alingsås 99,5%
97,4% 97,3%
kommunala skolor
*2018 och tidigare sattes inte betyg i moderna språk i åk 6
** Preliminära betyg för moderna språk för riket är ännu ej publicerade
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2021 (prel)
**
95,5%
96,9%
93,3%
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För lärare som arbetar i grundskola F-6 anger ca 48% att eleverna har lärt sig minde eller mycket
mindre under fjärrundervisning och ca 31% av lärarna anger att eleverna har mindre eller mycket
mindre lust att lära. Ca 44% av lärarna anger att elever har fått extra anpassningar liten eller mycket
liten utsträckning jämfört med närundervisningen, motsvarande siffra för särskilt stöd är 42%.
Måluppfyllelse i hem- och konsumentkunskap, där andelen som nått minst betyget E har blivit 4%enheter färre. I riket har däremot andelen som nått minst betyget E ökat med 0,2%-enheter. I moderna
språk har andelen som nått minst betyget ökat med 1%-enhet.
Den första halvan av vårterminen skedde undervisningen hem- och konsumentkunskap på distans,
det kom tydliga signaler ifrån verksamheten att det ledde till stora svårigheter att skapa goda
förutsättningar eleverna att nå utbildningens mål. Med bakgrund mot det så övergick undervisningen
till närundervisning. Detta är en faktor som ligger bakom den försämrade måluppfyllelsen i ämnet.

3.4 Elevernas mående och sociala kontakter
När skolorna har anpassat verksamheten efter de rådande rekommendationerna har de enskilda
klasserna och grupperna blivit mer skilda ifrån varandra. De skolgemensamma och
klassöverskridande aktiviteter har varit inställda och vi-känslan på respektive skola har påverkats
negativt. Elevernas sociala kontakter har blivit färre. När elevhälsans personal bedömer elevernas oro
blir det tydligt att oron varit större under perioden, ca 58% av elevhälsans personal uppger att oro för
studierna hos eleverna är större, motsvarande siffra för generell oro är ca 42%.

3.5 Grundsärskola
Grundsärskolan har blivit drabbad på ett liknande sätt som grundskola F-6, även om det vissa
skillnader. Eleverna har, precis som grundskolan, haft färre studiebesök och mindre undervisning
utanför skolans lokaler, men grundsärskolans elever har i ännu större utsträckning ett behov av att ha
med konkreta inslag i undervisningen för att på ett tydligt sätt synliggöra och tydliggöra. En större
andel elever i grundsärskolan tillhör riskgrupper, vilket gjort att extra försiktighetsåtgärder har sats in,
vilket gjort att elevfrånvaron varit högre. Personalfrånvaro påverkar grundsärskolan negativt där de
flesta har ett stort behov av förutsägbarhet och kontinuitet. Precis som i resten av barn- och
ungdomsförvaltningen har det funnits ett behov av med kort varsel ändra i bemanning för att möta upp
frånvaro, detta har påverkat elever på grundsärskolan mycket. Elevernas lärande antas ha minskat, ca
23% av pedagogerna i grundsärskolan har uppger att eleverna har lärt sig mindre under covid-19pandemin i jämförelse med en period utan covid-19.

4 Fjärrundervisning åk 7-9
Den 11-31 januari bedrevs all undervisning för årskurs 7-9 genom fjärrundervisning. Den 1 februari
övergick årskurs 7-9 till partiell fjärrundervisning resten av terminen, där en tredjedel av skolans elever
hade fjärrundervisning medan resterande två tredjedelar hade närundervisning. Utöver detta har
några skolor på grund av smittspridning bedrivit fjärrundervisning utöver detta. Nolhagaskolan
övergick under en vecka till fjärrundervisning för hela skolan.
Barn- och ungdomsförvaltningen har genom en enkätundersökning hämtat in elevernas, lärarnas och
elevhälsans erfarenheter, åsikter och tankar kring att fjärrundervisning för högstadiet. Enkäten var
öppen för svar 2021-05-10 och 2021-05-28. Rektorernas erfarenheter tankar och åsikter inhämtades
dels i en enkät och dels genom gemensamma samtal kring den rådande situationen.
42% av eleverna anger att upplägget med partiell fjärrundervisning har fungerat bra eller mycket bra,
medan ca 20% av eleverna uppger att det fungerat dåligt eller mycket dåligt. Lärarna i barn- och
ungdomsförvaltning och Skolinspektionen (2021) ger en tydlig bild av att fjärrundervisningen har varit
funktionell och ett sätt att försöka anpassa sig till pandemin och smittspridningen. Pedagogernas
bedömning är att det har under omständigheterna fungerat väl men närundervisning är sammantaget
en överlägsen form av undervisning.
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4.1 Elevernas mående och sociala kontakter
När eleverna får jämföra sitt mående under fjärrundervisning med närundervisning så anger ungefär
lika många att de mår bättre (29%) som de som anger att de mår sämre (27%), men den största
grupper anger att det inte är någon skillnad (44%). Det finns en viss skillnad mellan gruppen flickor
och gruppen pojkar, där några procentenheter fler av pojkarna anger att de mår bättre. Det
försämrade måendet något som gäller hela riket, som framgår av Skolinspektionens (2021)
promemoria Fjärr- och distansundervisning i grundskolan. Skolinspektionen ser också en koppling
mellan ökad social isolering som undervisning utanför skolan innebär och elevernas sämre mående.
Dessa två faktorer samvarierar också i barn- och ungdomsförvaltningen och i de fritextkommentarer
och andra kvalitativa resultat framgår det tydligt att dessa hänger ihop. Många av eleverna saknar sina
klasskamrater och det sociala sammanhang som skolan utgör. Eleverna uppger att har mindre kontakt
både med sina klasskamrater och lärare, men störst är minskningen rörande kontakten elever
emellan. Det finns en skillnad mellan gruppen flickor och gruppen pojkar, där flickor anger att de haft
mindre kontakt med andra elever och lärare med ca 5%-enheter. Elevhälsan har också upplevt en
ökad generell oro och en ökad oro för studierna i sina kontakter med eleverna.

4.2 Närvaro
Närvaron har varit högre än tidigare år för de som haft fjärrundervisning. Skolinspektionen (2021)
anger det samma för riket som helhet. Vidare lyfter Skolinspektionen (2021) fram att även om
närvaron är högre, så är aktiviteten hos eleverna lägre. Lärarnas närvaro har under perioden med
fjärrundervisning varit i samma nivå jämfört med ett genomsnittligt år, även om det funnits några
veckor där det i proportion varit lägre närvaro bland lärarna. De inledande veckorna av covid-19pandemin var frånvaro både bland lärarna och eleverna högre än i övrigt.

Närvaro Barn- och ungdomsförvaltningen, 7-9
Totalt per vecka under v. 12 -20 till v. 23 -20 samt v. 46 -20 till v. 23 -21
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%

v. 12 -20
v. 13 -20
v. 14 -20
v. 16 -20
v. 17 -20
v. 18 -20
v. 19 -20
v. 20 -20
v. 21 -20
v. 22 -20
v. 23 -20
v. 46 -20
v. 47 -20
v. 48 -20
v. 49 -20
v. 50 -20
v. 2 -21
v. 3 -21
v. 4 -21
v. 5 -21
v. 6 -21
v. 8 -21
v. 9 -21
v. 10 -21
v. 11 -21
v. 12 -21
v. 13 -21
v. 15 -21
v. 16 -21
v. 17 -21
v. 18 -21
v. 19 -21
v. 20 -21
v. 21 -21
v. 22 -21
v. 23 -21

0,0%

Personal inkl. vikarier, närvaro

Elever, frånvaro

Elever, närvaro

4.3 Kunskaper och undervisning
På frågan om eleverna lärt sig mer eller mindre med fjärrundervisning i jämförelse med
närundervisning anger 40% av eleverna att de lärt sig mindre eller mycket mindre, men endast 15%
av eleverna anger att de lärt sig mer eller mycket. Det finns en skillnad mellan gruppen flickor och
gruppen pojkar i hur mycket de upplever att de lärt sig om ca 8%-enheter. På motsvarande fråga
uppger 58% av lärarna att eleverna med fjärrundervisning har lärt sig mindre eller mycket mindre.
Denna upplevelse bekräftas också av de preliminära betygsresultaten. Andelen behöriga till gymnasiet
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har sjunkit med 1,6%-enheter, till 89,1%. Lärare som huvudsakligen arbetar med praktiskt-estetiska
ämnen anger i högre grad att eleverna lärt sig mindre, men det återspeglas inte i betygsresultaten.
Skillnaden mellan flickors och pojkars resultat är ca 5%-enheter, där en större andel av flickorna är
behöriga till gymnasiet. Vilket är ungefär samma differens som 2018 och 2019. Det är en försämring
jämfört med 2020, då differens var endast 1,1%-enheter. Att gruppen flickor når bättre skolresultat än
gruppen pojkar blir intressant i sammanhanget då flickorna i högre utsträckning uppger att de inte lärt
sig lite mycket.
Skolinspektionen (2021) visar på att undervisningen kvalitet har försämrats och att variationen i
undervisningen har blivit mindre. Fjärrundervisningen försämrar möjligheten att ställa frågor, få till
lärande samtal och ett självreflekterande kring det egna lärandet, som leder till ett fördjupat lärande.
Det blir mer av ytinlärning med fjärrundervisning.

Andelen behöriga till yrkesprogram åk 9
Riket

94,0%
92,0%

Riket, flickor

90,0%
Riket, pojkar

88,0%

Alingsås kommunala skolor

86,0%
84,0%
82,0%

Alingsås kommunala skolor,
flickor

80,0%

Alingsås kommunala skolor,
pojkar

2018
Andelen behöriga till
yrkesprogram åk 9 (%)
Riket
Riket, flickor
Riket, pojkar
Alingsås kommunala
skolor
Alingsås kommunala
skolor, flickor
Alingsås kommunala
skolor, pojkar

2019

2020

2021 (prel)

2018

2019

2020

2021 (prel)

82,5%
86,7%
82,3%
85,5%

84,3%
85,8%
82,9%
84,5%

85,6%
87,0%
84,3%
90,5%

85,9%
86,9%
85,0%
89,1%

89,8%

87,1%

91,1%

91,5%

82,0%

82,1%

90,0%

86,7%

På frågan om eleverna har fått mer eller mindre hjälp, så anger 40% av eleverna att de fått mindre
hjälp under fjärrundervisning i jämförelse med närundervisning. Lärarnas svar bekräftar elevernas,
41% av lärarna anger att eleverna fått extra anpassningar och särskilt stöd i lägre eller mycket lägre
utsträckning. Det skiljer sig mellan gruppen pojkar och gruppen flickor i hur mycket hjälp de anger att
de fått, ca 45% av flickorna anger att de fått mindre hjälp medan ca 33% av pojkarna anger att de fått
mindre hjälp. Skolverkets (2021) redovisning Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet
beskriver det nationella läget. Skolverket (2021) redovisar motsvarande resultat, fjärrundervisning har
inverkat negativt på skolornas förmåga att ta hänsyn till elevers olika behov. Samtidigt lyfter
Skolverket (2021) upp att bilden är splittrad på motsvarande sätt som i barn- och
ungdomsförvaltningen. Det finns också en grupp elever som är i behov av särskilt stöd som
fjärrundervisning har fungerat väl för, i barn- och ungdomsförvaltning är den grupp mindre än den
grupp som fjärrundervisningen varit negativ för.
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Elevhälsan beskriver att de elever som hade behov av extra anpassningar och särskilt stöd i
närundervisning har drabbats hårdast av fjärrundervisning. Deras behov av extra anpassningar och
särskilt stöd har kvarstått och möjligheten att möta upp dessa behov har varit svårare med
fjärrundervisning. De elever som bedömts behöva närundervisning har fått det även om klassen i
övrigt har fått fjärrundervisning. Men i dessa nya grupper som uppstått i och med att vissa elever fått
närundervisning har inte varit en lika självklar grupp för elever som deras ordinarie klass eller grupp.
Dessa nya och tillfälliga grupper har inte har varit en lika gynnsam lärmiljö som den ordinarie klassen.
Skolverket (2021) lyfter att elevhälsan inte har kunnat möta upp de ökade behoven, detta stämmer
inte för barn- och ungdomsförvaltningen. Det har varit god tillgång på elevhälsa och elevhälsans
personal har i hög utsträckning kunnat fullfölja sina uppdrag.
Det finns ett fåtal elever som fått en högre närvaro i och med fjärrundervisningen och därigenom
bättre förutsättningar att nå kunskapskraven. Men det finns en risk att en social isolering förvärras i
och med eleverna inte fått lika mycket exponering för sociala situationer.
Rektorerna anger också att fjärrundervisning har sämre möjligheter att gynna elevernas lärande än
närundervisning. Fler elever har lärt sig mindre i jämförelse med närundervisning. Det är framförallt
elever som är i behov av särskilt stöd som får det svårare under pågående fjärrundervisning. Det är
svårt att möta upp en del pedagogiska behov via fjärrundervisning. De elever som har den typen
behov som bara kan mötas upp med närundervisning, har fått behoven mötta i närundervisning. Men
de har skett i andra gruppkonstellationer och kanske med annan personal än de brukar, detta har gjort
att man behövt arbeta med de relationella och tillitsskapande frågorna i större utsträckning.
Skolinspektionen (2021) anger att fjärrundervisning har förändrade kvaliteteter jämfört med
närundervisning. Undervisningen präglas av fler arbetsuppgifter, som i större utsträckning görs själv,
med mindre handledning och stöttning. Även Skolverket (2021) anger att undervisningens kvaliteter
har förändrats, bland annat lyfter Skolverket (2021) att fjärrundervisning har sämre struktur för
skoldagen och undervisningen. Det finns elev- och lärarsvar i barn- och ungdomsförvaltningens
undersökningar som ger en indikation på att det också gäller för Alingsås. Skolinspektionen (2021)
anger också att eleverna i mindre utsträckning känner ett engagemang för studierna, delar av detta
återspeglas i barn- och ungdomsförvaltningens resultat. Bland elevernas svar finns inget tydligt åt det
ena eller det andra hållet, där ca 36% av eleverna anger att det varit tråkigare eller mycket tråkigare
med fjärrundervisning, medan ca 30% anger att det varit roligare eller mycket roligare. Men lärarnas
svar är tydliga, 51% av lärarna anger att eleverna har mindre eller mycket mindre lust att lära.
Elevernas svar rörande huruvida fjärrundervisning är tråkigare eller roligare än närundervisning står i
konstrast till hur eleverna svarat i fritext, där framgår ett mönster som motsvarar det som
Skolinspektionen (2021) har konstaterat och som delvis finns i resultaten ifrån lärarnas svar. Det är
när lärarna bedriver närundervisning som variation i undervisning och kvaliteten i undervisningen blir
störst. När eleverna finns på plats har lärarna mycket lättare att i stunden med små medel nå eleverna
i deras lärande, t.ex. en liten fråga till elev om en arbetsuppgift eller att se en elevs ansiktsuttryck när
den befinner sig i en lärandesituation och ge läraren tydliga indikationer på vad olika elever behöver
för stöttning längs vägen. Rörande de lärare som anger att de huvudsakligen undervisar i praktisktestetiska ämnen att elevernas motivation, lust och lärande än sämre än för de teoretiska ämnena. De
lärare som i huvudsak undervisar i praktiskt-estetiska ämnen anger att undervisning utan specialsalar
och de läromedel och undervisningsmaterial som finns i dessa specialsalar resulterar i svårigheter att
leva upp till läroplanens krav. Detta gör att de praktisk-estetiska ämnen i vissa delar har svårt att leva
upp till läroplanen under fjärrundervisning.
En grupp av eleverna uppger att det har kunnat koncentrerat sig sämre eller mycket sämre med
fjärrundervisning (45%), medan 25% anger att de kunnat koncentrera sig bättre. Detta beror dels på
socioekonomiska faktorer, t.ex. elever som bor trängre och har vårdnadshavare som saknar
eftergymnasial utbildning inte har samma möjlighet till stöd och studiero hemma som elever som har
dessa möjligheter. Det är en förhållandevis liten grupp (ca 10%) som angivit att studieron hemma har
varit dålig eller mycket dålig, men även som grupper är förhållandevis liten så rör det sig om närmare
90 elever.
Den sämre koncentrationen hos eleverna och att eleverna upplever att de får mindre hjälp i
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kombination med att lärarna upplever att eleverna har mindre lust att lära och att eleverna får extra
anpassningar och särskilt stöd i lägre utsträckning samt att fjärrundervisningen är mer ytlig och mindre
varierad vilket sammantaget leder till en försämrad lärandemiljö för de allra flesta elever. Det finns
dock de elever där fjärrundervisning har varit en mer gynnsam form av undervisning än
närundervisning. De eleverna anger att de lär sig mer, har lättare att koncentrera sig och får det lättare
att få ihop skolan och läxor i kombination med fritid. Den gruppen elever står bjärt kontrast till en
annan något större grupp elever som har svårt att motivera sig att delta aktivt i undervisningen, det
gäller både elever som uppger att de har svårt i skolan och elever som uppger att de har lätt i skolan.
Den gruppen anger också att de lär sig mindre och tycker att undervisningen är tråkigare med
fjärrundervisning.

5 Personal - Psykosocial
arbetsmiljö
Barn- och ungdomsförvaltningen har undersökt arbetsbelastningen genom en enkätundersökning från
2021-06-02 till 2021-06-18. Utöver detta har det i facklig samverkan i förvaltningens samverkansgrupp
(FSG) och lokala samverkansgrupper (LSG) samt arbetsplatsträffar (APT) förts löpande dialoger om
arbetsbelastningen och satt in insatser när det behövts och om möjlighet funnits.

Arbetsbelastning
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%

0,0%

Arbetsbelastning

Totalt sett har arbetsbelastningen under covid-19-pandemin ökat i barn- och ungdomsförvaltningen,
ca 90% av personalen uppger att arbetsbelastningen har ökat även om det inte varit en ohälsosam
ökning för alla. Rörande den ohälsosamma arbetsbelastningen uppger ca 60% av personalen att det
varit en ohälsosam ökning, men större delen av dem uppger att det bara är en viss ohälsosam
arbetsbelastning. Ca 20% uppger att de haft stor eller mycket stor ohälsosam arbetsbelastning.
Tillgången till resurser för personalen har påverkats negativt, ca 60% av personalen uppger att
tillgången till resurser har påverkats negativt. De resurser som personalen uppger framför allt har
påverkats är ”kompetens och bemanning”, ”möjlighet till återhämtning” och ”arbetsmetoder och
arbetsverktyg”. Skolverket (2021) visar på att arbetsbelastningen har ökat i riket som helhet, och detta
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beror bland annat på en ökad personalfrånvaro. Detta eftersom personalfrånvaron leder till att de som
är närvarande måste säkerställa bemanningen.
Det stora flertalet har uppmärksammat sin närmsta chef, skyddsombud eller APT på den
ohälsosamma arbetsbelastningen, men ca 15% av personalen har inte gjort det. En majoritet av dem
som inte tagit upp det för att det inte går att påverka covid-19-pandemin och därför inte känts
nödvändigt att belasta närmsta chefen med sådant som chefen ändå inte kan påverka.
Hur stor och på vilket sätt som arbetsbelastningen tagit sig uttryck skiljer sig från person till person och
från arbetsplats till arbetsplats. Det är därför nödvändigt att respektive chef utifrån sitt mandat rörande
arbetsmiljöarbetet planerar och sätter in åtgärder utifrån de lokala förutsättningarna och behoven.

6 Slutsatser
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Det finns ett utbildningstapp för barn i förskolan, särskilt rörande den planerade
undervisningen. Detta ser olika ut på olika förskolor.
Det har inte funnits samma förutsättningar att bygga upp förtroendefulla och starka relationer
med vårdnadshavare generellt för förskolorna, skolorna och fritidshemmen. Extra utmanande
har det varit att få till relationerna med de vårdnadshavare vars barn precis börjar i någon av
förvaltningens verksamheter t.ex. inskolning i förskolan eller när en elev börjar ny skola.
Generellt har närvaron både bland elever och barn varit hög, även om den varit lägre än ett
normalt år.
Det är ett generellt kunskapstapp hos eleverna, även om det för årskurs 6 är finns det också
ämnen där måluppfyllelsen ökat.
Elevernas mående för F-6 och grundsärskola har påverkats negativt, beroende på en
bristande känsla av sammanhang när aktiveter är begränsade till den egna klassen och
elevhälsan personal har konstaterat en ökad generell oro hos eleverna.
Grundsärskolans elever behöver i ännu större utsträckning behöv av förutsägbarhet och
kontinuitet. Personalfrånvaro och förändrad bemanning med kort varsel har påverkat
elevernas utbildning och trygghet negativt.
Det finns ett utbildningstapp för elever i fritidshemmet. För att lösa bemanningen har många
gånger fritidshemmet stått tillbaka.
Närundervisning är en mer gynnsam undervisningsform, detta bland annat för att det stöd
som ges i närundervisning håller högre kvalitet och undervisningen är mer engagerande.
Särskilt gäller det undervisning som kräver specialsalar, läromedel eller verktyg som inte är
möjligt för eleverna att ha i hemmiljön.
Med fjärrundervisning har gruppen flickor tagit till sig kunskaper i större utsträckning än
gruppen pojkar.
Eleverna i årskurs 7-9 som undervisats med fjärrundervisning har elever har större isolering
och ett sämre mående. Gruppen flickor är mer drabbad av detta än gruppen pojkar.
En liten grupp elever i behov av särskilt stöd har haft högre skolnärvaro tack vare möjligheten
till fjärrundervisning.
En liten grupp elever som har mycket restid till och från skolan anger att fjärrundervisning har
givit dem en bättre balans mellan skola och fritid.
Bemanningen har, på helheten, varit god. Arbetet för att säkerställa bemanning har ställt höga
krav på rektorer och personal och det har varit utmanande ur arbetsmiljösynpunkt.
Arbetsbelastningen har ökat i hela förvaltningen, särskild avseende bemanningen och
möjligheten till återhämtning.

6.1 Åtgärder och uppföljning
På enhetsnivå
•

Utbildningstappet för barn i förskolan kommer att analyseras på respektive förskola för att
avgöra vilka insatser som behöver sättas in, detta för att anpassa efter de lokala behoven och
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•

•
•
•
•
•
•

•
•

förutsättningarna.
Säkerställa och arbeta för starka och förtroendefulla relationer med vårdnadshavare vars barn
som nyligen börjat på förskola, skola och fritidshem. Men även övriga vårdnadshavare, detta
eftersom det varit ett drygt år med generellt minskade kontakter mellan hem och förskola,
skola och fritidshem.
I respektive barngrupp i förskolan identifiera vad som gruppen har missat i undervisningen
och planera för att de ska få den undervisningen.
Måluppfyllelsen hos eleverna kommer att analyseras på respektive skola för att avgöra vilka
insatser som behöver sättas in, detta för att anpassa det efter de lokala behoven och
förutsättningarna. Detta sker i respektive enhets verksamhetsuppföljning.
Analysera skillnader i pojkar och flickors mående för F-6 och grundsärskolan på enhetsnivå
för att vidta åtgärder.
Identifiera de elever och som inte nått målen och sätt in insatser för att säkerställa att de når
målen.
Analysera utbildningstappet på grupp- och organisationsnivå och sätta in insatser för att möta
upp de behov som identifierats.
Planera för aktiviteter som stärker vi-känslan som kan genomföras när rekommendationerna
ifrån Folkhälsomyndigheten tillåter. Det är respektive enhet som analyser och planerar vad
som behöver göras utifrån de lokala förutsättningarna och behoven det kan t.ex. röra sig om
kulturella aktiviteter, friluftsdagar, vissa typer av lekar eller samarbetsövningar.
Utbildningstappet för elever i fritidshemmet kommer att analyseras på respektive fritidshem för
att avgöra vilka insatser som behöver sättas in, detta för att anpassa efter de lokala behoven
och förutsättningarna.
I facklig samverkan, på APT och med enskilda medarbetare vidta åtgärder för att säkerställa
en god arbetsmiljö och minskad arbetsbelastning.

På huvudmannanivå
•
•
•

Barn- och ungdomsförvaltningen fortsätter att följa och stödja enheterna i arbetet med att
säkerställa utbildning till alla barn och elever.
Barn- och ungdomsförvaltningen ska arbeta för att på sikt möjliggöra för fjärrundervisning som
särskilt stöd.
I facklig samverkan vidta åtgärder för att säkerställa en god arbetsmiljö och minskad
arbetsbelastning

7 Referenser
Skolinspektionen (2021): Fjärr- och distansundervisning i grundskolan.
Skolverket (2021): Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet.
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Skolval - Ansökningsförfarande, placeringsregler och
urvalskriterier
Ärendebeskrivning

I ärende 2020.191 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.
Förvaltningens yttrande
Under skolvalet inför höstterminen 2021 tillämpades urvalskriterierna då 5 av
kommunens skolenheter fick fler ansökningar än antalet platser. Det totala antalet
folkbokförda elever i Alingsås kommun som berördes av Skolvalet inför höstterminen
2021 var ca 1 060 stycken.
Totalt upprättades 75 nekande beslut, varav 8 gällde utomkommunala elever, 23
gällde ansökan till förskoleklass och 52 gällde ansökan till Årskurs 7. Av dessa 75
valde 12 vårdnadshavare att överklaga det nekade beslutet och förvaltningen
skickade samtliga ärende vidare till Skolväsendets Överklagandenämnd.
Skolväsendets Överklagandenämnd har ännu inte återkommit med något svar
gällande de 12 överklaganden.
Förvaltningen föreslår att syskonförtur avseende F-6 ska revideras ner till att endast
gälla årskurs F-3. Bakgrunden till förslaget är att ca 60% av alla tillgängliga platser på
både Stadsskogen skola och Hemsjö skola upptogs av just syskonförtur. En följd av
syskonförtur för F-6 kan leda till att elever utan syskon i årskurserna F-6 i högre grad
får nekande beslut. Syskonförtur ger plats oavsett om eleven har en alternativ skola
mycket närmare folkbokföringsadressen, än vad en elev utan syskon kan ha.
Förvaltningen har i förslaget som ligger inför beslut gjort följande justeringar:


Syskontur har reviderats ner att endast gälla om eleven har syskon i årskurs
F-3 (tidigare F-6).

Ekonomisk bedömning
Beslutet medför inga kostnader
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Förslag till beslut

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

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

Helena Balte
Förvaltningschef

Kristina Jakobsson
Administrativ chef

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-08-25
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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 informationsplattformen
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.
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2 Placeringsregler och
urvalskriterier skolval Alingsås
kommun
Alingsås kommuns placeringsregler utgår ifrån skollagen och i första hand ska elever alltid erbjudas
placering på den skola som vårdnadshavarna önskar att eleven ska gå i.
9 kap. Förskoleklassen
Placering vid en skolenhet
15 § En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att
eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på
placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan
skolenhet.
Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om den önskade
placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för
kommunen.
10 kap. Grundskolan
Placering vid en skolenhet
30 § En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att
eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på
placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan
skolenhet inom sin grundskola.
Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om
1. den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter
för kommunen, eller
2. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.
Beslut enligt andra stycket punkt 2 gäller omedelbart, om inte annat beslutas.
Alla elever ska erbjudas en plats på en skolenhet nära hemmet. För elever som saknar en
skolenhet nära hemmet erbjuds skolskjuts. Skolverket förtydligar att det kan finnas flera skolor i
kommunen som anses vara belägna nära hemmet så närhetsprincipen innebär inte alltid att eleven
blir placerad i den skolenhet som ligger närmast hemmet1.
I Alingsås definieras ”nära hemmet” som 2 km för en elev i förskoleklass och 5 km för en elev i årskurs
7.

Skolverket, utbildningsavdelningen 2020, Val av grundskola. https://www.skolverket.se/regler-ochansvar/ansvar-i-skolfragor/valja-grundskola (Länk hämtad 2020-08-12).
1
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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-3)

Gäller endast grundskola F-3. 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
Skatteverket. Fingerade personuppgifter ansöker du om hos Polisen 2.
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.

Skatteverket, folkbokföring – skyddade personuppgifter.
https://skatteverket.se/privat/folkbokforing/skyddadepersonuppgifter (Länk uppdaterad 2021-04-29).
2
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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-3)
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:

2021-06-28
Karin Berg

Barn- och ungdomsnämnden

2021.244 BUN

Anmälningsärenden från skolinspektionen/BEO, läsåret
2020/2021
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 7 ärenden inkommit från skolinspektionen och barn- och elevombudet.
Anmälningarna gäller rätt till stöd/särskilt stöd (2), skolans skyldighet att motverka och utreda
kränkande behandling (4), generella uppgifter om elevers trygghet och studiero (1) samt
bristande kommunikation (1). En anmälan kan innehålla flera områden.
Anmälningar rör 1 flicka och 5 pojkar samt elevers situation generellt.
Ärenden läsåret 2020/21 per skola
Skola
Pågående
Avslutade
Stadsskogenskolan
1
Lendahlsskolan
3
Kommungemensam SU-grupp
1
1
Nolbyskolan
3
Västra bodarna förskola
2
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

20/21
5
6

Förelägganden
Sedan sammanställning och analys gjordes till barn- och ungdomsnämnden rörande läsåret
2019/2020 har skolinspektionen fattat beslut om förelägganden i fyra ärenden, varav två är
ärenden från läsåret 2019/2020 och två är från innevarande läsår.
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Analys och fortsatt arbete
Förvaltningen konstaterar att antalet anmälningar från Skolinspektionen/BEO är färre för
aktuellt läsår i en historisk jämförelse. Läsårets anmälningar ligger på motsvarande nivå som
läsåret 19/20. I analys av de ärenden som inkommit från Skolinspektionen/BEO framgår det i
flera av ärendena att det är brist i kommunikation och god samverkan mellan hem och skola
påverkar valet att anmäla till Skolinspektionen. I flera fall har anmälare gjort anmälan till
huvudman och skolinspektionen samtidigt. Barn- och ungdomsförvaltningen välkomnar det
lagförslag som presenterats inom utredningen för ”Nationell plan för trygghet och studiero”
där utredarna föreslår att huvudmannen ska ha ett tydligare ansvar för klagomålshantering
och att skolinspektionen som regel inte ska pröva ärenden innan dess att huvudmannen
utrett ärendet. Samma utredning föreslår också att det ska tas fram stöd för skolors
kommunikation och samarbete med vårdnadshavare. Förvaltningen välkomnar även det
förslaget då behovet av stöd för att förebygga och åtgärda misstro mot förskola och skola
alltid är aktuellt. I majoriteten av ärenden som varit aktuella under läsåret 20/21 har enheten i
regel ett pågående arbete kring det som anmälan avser men där vårdnadshavare varit
missnöjd med hanteringen alternativt tappat förtroendet för rektor och/eller annan personal.
Det kan inte nog understrykas vikten av att förskola och skola arbetar med och ges
förutsättningar för att bygga förtroendefulla relationer
Förvaltningen fortsätter att stötta enheterna i systematiska kvalitetsarbetet där såväl arbetet
mot kränkande behandling och för alla barns- och elevers rätt till stöd ingår liksom
hanteringen av klagomål.
Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga kostnader
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.

Helena Balte
Förvaltningschef

Karin Berg
Verksamhetsutvecklare

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-08-27
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Ärenden som inkommit läsåret 2020/2021
Pågående
Lendahlsskolan 2021.166 BUN
Skolinspektionen har den 20 maj 2021 tagit emot en anmälan som rör den generella situationen för
elever vid Lendahlsskolan gällande bristande trygghet och studiero. Skolinspektionen beslutar att
lämna anmälan till Alingsås kommun för utredning och eventuella åtgärder. Den utredning som görs
med anledning av klagomålet och de eventuella åtgärder som vidtas mot bakgrund av vad
utredningen visar ska senast den 27 september 2021 redovisas till Skolinspektionen.

Stadsskogenskolan 2021.162 BUN
Barn- och elevombudet har den 2 maj 2021 tagit emot en anmälan gällande kränkande behandling.
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. Barn- och
ungdomsförvaltningen lämnade yttrandet i ärendet 210618. Barn- och elevombudet har begärt
komplettering. Förvaltningen svarade på begäran om komplettering 210709.

Lendahlsskolan 2021.156 BUN
Barn- och elevombudet har den 25 april mottagit en anmälan om kränkande behandling vid
Lendahlsskolan F-6, 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. Förvaltningen svarade på yttrandet 210608 och sedan på en begäran om
komplettering 210624.

Lendahlsskolan 2021.132 BUN (Föreläggande)
Barn- och elevombudet har den 13 april 2021 tagit emot en anmälan gällande kränkande behandling.
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. Barn och
elevombudet beslutade 2021.132 om att förelägga Alingsås kommun att vid kännedom om att elev
anser sig kränkt skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna, samt att se
till att rektorn anmäler uppgifter om upplevd kränkande behandling till huvudmannen. Vidtagna
åtgärder ska redovisas senast 12 november.

Avslutade
Ängaboskolan (SU-grupp Lunden) 2021.035 BUN (Föreläggande)
Barn- och elevombudet har den 10 december 2020 tagit emot en anmälan gällande kränkande
behandling. Barn- och elevombudets utredning syftar till att fastställa om huvudmannen har följt
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lagens krav när det gäller skolans skyldighet att förebygga och motverka kränkande behandling. Efter
förvaltningens yttrande i ärendet beslutade Barn- och elevombudet 210331 att förelägga Alingsås
kommun att senast den 23 augusti 2021 vidta åtgärder så att skollagens krav att motverka kränkande
behandling uppfylls. I detta ingår att vid kännedom om att en elev anser sig kränkt skyndsamt utreda
omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna. Alingsås kommun har redovisat vidtagna
åtgärder i yttrande 210818. Skolinspektionen Mot bakgrund de åtgärder som Alingsås kommun
redogjort för bedömde Skolinspektionen i beslut 210824 att uppföljningen av ärendet kan avslutas.

Västra Bodarna förskola 2021.037 BUN
Skolinspektionen lämnar anmälan till Alingsås kommun för utredning och eventuella åtgärder.
Skolinspektionen har den 21 januari 2021 tagit emot en anmälan som rör att ett barn vid Västra
Bodarna förskola inte får det stöd som barnet behöver. Förvaltningen lämnade yttrande i ärendet
210312. Skolinspektionen bedömde i beslut 210318 att ärendet kunde avslutas.

Ängaboskolan (SU-grupp) 2020.321 BUN
Skolinspektionen beslutade 20-11-06 att överlämna anmälan avseende klagomål rörande bristande
kommunikation mellan skola och vårdnadshavare. Förvaltningen lämnade yttrande i ärendet 201202.
Skolinspektionen bedömde i beslut 201207 att ärendet kunde avslutas.

Nolbyskolan 2020.250 BUN
Skolinspektionen lämnar anmälan till Alingsås kommun för utredning och eventuella åtgärder.
Ärendet rörde om elevens behov av särskilt stöd har utretts och vilka åtgärder som vidtas för att
tillgodose elevens eventuella stödbehov samt att uppgiften om att eleven ska ha avvikit från skolan.
Förvaltningen lämnade yttrande i ärendet 201007. Skolinspektionen bedömde i beslut 201026 att
ärendet kunde avslutas.

Ärenden som inkom läsåret 2019/2020
Avslutade
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.
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Skolinspektionen meddelade i beslut 200916 att mot bakgrund av uppgifterna i huvudmannens
redovisning att uppföljningen av ärendet kan avslutas.

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.
Beslut 201012: Av redovisningen framgår i huvudsak följande. Den aktuella förskolan har observerat
barnet, genomfört en pedagogisk kartläggning samt upprättat en handlingsplan. Dessa åtgärder har
dokumenterats. Med anledning av detta framkommer att barnet är i behov av stöd och förskolan har
vidtagit åtgärder som bygger på handlingsplanen. Handlingsplanen kommer att följas upp och
utvärderas i oktober 2020. Mot bakgrund de åtgärder som Alingsås kommun redogjort för bedömer
Skolinspektionen att uppföljningen av ärendet kan avslutas.

Ärenden som inkom läsåret 2018/2019
Avslutade
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. Barn- och elevombudet
beslutade 2020-10-07 att förelägga Alingsås kommun att senast den 11 januari 2021 vidta åtgärder
så att skollagens krav att motverka kränkande behandling uppfylls. I detta ingår
- att vid kännedom om att en elev anser sig kränkt skyndsamt utreda omständigheterna kring de
uppgivna kränkningarna,
- att se till att personal anmäler uppgifter om upplevd kränkande behandling till rektorn som i sin tur
anmäler till huvudmannen.
210222: Vid en sammantagen bedömning av uppgifterna och omständigheterna i ärendet bedömer
Barn- och elevombudet att Alingsås kommun vidtagit sådana åtgärder att uppföljningen av ärendet
kan avslutas. Med anledning av uppgifterna i huvudmannens redovisning vill Barn- och elevombudet
dock understryka vikten av att huvudmannen fortsätter att systematiskt arbeta med att tillförsäkra
eleven en trygg skolgång samt att följa upp elevens situation i skolan.
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Uppföljning av anmälningar
om kränkande behandlingar
läsåret 2020/2021
5
2021.292 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-08-23
Karin Berg

Barn- och ungdomsnämnden

2021.292 BUN

Uppföljning anmälningar kränkande behandling läsåret
20/21
Ärendebeskrivning
Diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2012:800) reglerar förskolans och skolans
skyldigheter både 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 i sin tur får kännedom om att ett barn eller en 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 Barnoch ungdomsnämnden upp hur många anmälningar som inkommit till huvudmannen varje
läsår.
Förvaltningens yttrande
För läsåret 2020/2021 har 967 anmälningar rörande kränkande behandling inkommit till
huvudmannen varav 20 anmälningar rör förskolan och resterande 947 rör skolan. Antalet är
en markant ökning från tidigare år och beror främst på ökade kunskaper hos rektorer och
personal om skyldigheten att anmäla, förbättrade rutiner till följd av detta samt införandet av
ett digitalt system för att anmäla och dokumentera utredning och uppföljning av kränkande
behandling.
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. Vad gäller anmälningar i förskolan rör det sig i huvudsak om barn som bitit andra
barn och där personal utrett huruvida det varit med uppsåt att bitas samt hur det utsatta
barnet uppfattat situationen. Antalet anmälningar fördelar sig på ett fåtal förskolenheter. Av
integritetsskäl redovisas ingen ytterligare statistik för förskolan. I tabellen nedan redovisas
antal anmälningar per stadie och fördelning mellan könen.
Anmälningar per stadie
(varav pojkar inom
parantes)
Totalsumma
I procent av antal anm.
Antal anm. per 100
elever

F-klass åk 3
438 (363)
46% (38%)
24,3

Åk 4 - 6

Åk 7 - 9

422 (260)
44% (27%)
30

81 (47)
9% (5%)
6

Uppgift
om åk
saknas

Totalt

6

947
100% (70%)
21

Av anmälningar från skolan rör 46 procent av anmälningarna elever i förskoleklass till och
med årskurs 3, 44 procent rör anmälningar för elever i åk 4-6, 9 procent rör åk 7-9. Utav de
utsatta är 30 % flickor och 70 % är pojkar. På högstadiet är antalet anmälningar
förhållandevis jämt fördelade mellan könen jämfört med låg- och mellanstadiet där dryga två
tredjedelar av de utsatta är pojkar. I sju procent av anmälningar har rektor, efter utredning,
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slagit fast att händelsen inte varit kränkande. Elva av anmälningarna rör händelser där elever
upplevt sig kränkta av personal (där skolans utredning visade i fyra av anmälningar att det
inte var fråga om kränkning), resterande anmälningar rör händelser mellan elever.
Vid en jämförelse mellan fysiska och icke-fysiska kränkningar (består av kategorierna verbal,
psykosocial, diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, text/bild samt de anmälningar
där ingen kategori valts) konstaterar förvaltningen att antalet fysiska kränkningar (514
anmälningar) är något högre än antalet icke-fysiska kränkningar (433 anmälningar). Pojkar är
överrepresenterade i anmälningar som rör fysiska kränkningar (72% av alla utsatta elever är
pojkar). Mellan könen är det förhållandevis jämt fördelat vad gäller icke-fysiska kränkningar
med undantag för sexuella trakasserier (15% pojkar) och diskriminering (33% pojkar).
I fråga om var kränkningar sker visar verksamhetsårets anmälningar på att den största
andelen händer på skolgården (40%), en fjärdedel av händelserna som anmälts har skett i
klassrummet (16%) eller vid/i samband med idrott (9%). Fritidshemmet anges som plats i fyra
procent av anmälningarna (vid analys av de anmälningar som gjorts för F-3 utgör fritids
närmare 10%). Matsalen liksom andra inomhusområden såsom korridor/hall/entré/toaletter
står för fyra respektive 18 procent. Ett fåtal anmälningar rör händelser i sociala medier liksom
vägen till och från skolan. I sju procent av anmälningarna anges ingen specificerad plats.
Sedan augusti 2020 har förvaltningen implementerat ett digitalt system för att underlätta
dokumentation och arbetsprocesser i fråga om händelser rörande kränkande behandling vad
gäller anmälan, utredning, åtgärder och uppföljning. Förvaltningen noterar i sin analys att
olika skolenheter kommit olika långt i implementeringsarbetet men konstaterar ändå att
rapporteringsgraden ökat och att flera enheter har en anmälningsfrekvens där det är rimligt
att anta att de händelser som kan utgöra kränkande behandling fångas upp och utreds.
Systemstödet, KB-process, är väldigt uppskattat, inte minst av skolans rektorer och kuratorer
då inte bara hanteringen av specifika ärenden har underlättats utan även de möjligheter till
uppföljning och analys på enhetsnivå som nu finns. Förvaltningen har under året riktat
utbildningsinsatser gentemot skolans rektorer och framförallt kuratorer i systemet och hur det
kan används på respektive enhet. Förvaltningen fortsätter arbetet med att följa och stötta
förskolan och skolan i såväl det främjande och förebyggande arbetet som det utredande och
åtgärdande arbetet.
Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga kostnader
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.
Beslutet ska skickas till
Samtliga chefer inom Barn- och ungdomsförvaltningen
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Helena Balte
Förvaltningschef

Karin Berg
Verksamhetsutvecklare

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-08-24
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Uppföljning av
delegationsbeslut läsåret
2020/2021
6
2021.243 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-06-24
Karin Berg

Barn- och ungdomsnämnden

2021.243 BUN

Uppföljning delegationsbeslut läsåret 20/21
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsförteckning, av vilken framgår vilka
typer av beslut den/de delegerade kan fatta självständigt. Beslut som fattas med stöd av
delegering ska återrapporteras till den som gett delegering enligt Kommunallagen kap 6:40
och kap 7:8. Fattade delegationsbeslut redovisas till nämnden månadsvis i ärende
Delegationsbeslut 2019-central administration. Förvaltningen uppdaterar kontinuerligt
delegationsförteckningen som vid behov meddelas och beslutas i nämnden.
Förvaltningens yttrande
För läsåret 2020/2021 har sammanlagt 541 delegationsbeslut fattats och 243
anställningsbeslut upprättats. Det har meddelats färre delegationsbeslut jämfört med tidigare
läsår. Antal beslut som rapporterats presenteras team-vis och ser ut på följande sätt:

Central administration
Ordföranden (BUN)
Förvaltningschef
Verksamhetschef Maria Johansson
Verksamhetschef (förskola)
Verksamhetschef Sara Dahlin
Administrativ chef
Enhetschef Kost och lokalvård
Planeringsstrateg
Totalt

Antal delegationsbeslut
21/21
19/20 18/19
12
3
4
45
55
26
4
13
29
3
1
7
1
16
60
82
1
1
369
345
328
393
406
472

17/18
1
15
36
9
3
75
298
437

Antal delegationsbeslut
Team
21/21
19/20 18/19 17/18
Ängabo
4
14
8
8
Långared-Lendahl
9
19
11
36
Nolby
27
22
34
Noltorp
18
18
13
14
Hemsjö,- Ingared-Ödenäs – Västra
19
30
23
21
Bodarna
Kullingsberg-Stadsskogen
20
21
15
17
Bjärke
22
17
23
18
7-9 Centrum
29
84
48
66
Totalt
148
225
175
180
Förvaltningen kan i sin analys av de rapporterade delegationsbesluten konstatera att det
finns brister i rutiner för att rapportera vissa typer av delegerade beslut. Exempel på
identifierade delegationsbeslut som har beslutats men inte rapporterats är beslut om
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skolplaceringar och beslut om nekande av plats i grundskolan. Organisationen för
mottagande i grundsärskolan har nyligen ändrats och för de skolenheter som har beslutat om
nekande skolplaceringar är flertalet av rektorerna nya. Behov av kompetensutveckling till
beslutsfattare och handläggare av dylika beslut måste ske kontinuerligt.
Under läsåret fattades 243 anställningsbeslut, vilket är en minskning vid jämförelse med
tidigare läsår (19/20: 483, 463 anställningsbeslut för 18/19).

Kvalitetsgranskning av styrning genom tydlighet i delegering och uppföljning.
Under 2020 genomförde Skolinspektionen granskning av grundskoleorganisationen i
Alingsås kommun. Syftet var att granska att det genom huvudmannens styrning och
delegering finns en organisationsstruktur där roller, ansvar och befogenheter är tydliga och
förankrade inom huvudmannens organisation.
Skolinspektionen bedömde tre områden, i det första granskas i vilken utsträckning
huvudmannens organisation är tydlig avseende delegering av uppgifter. Detta avseende
vilket ansvar, vilka förutsättningar, befogenheter och återrapporteringskrav som följer på
delegerade uppgifter. I det andra området granskas och bedöms i vilken utsträckning som
huvudmannen följer upp och kontrollerar att delegerade uppgifter genomförs på ett
välfungerande sätt. I det tredje området granskade Skolinspektionen i vilken utsträckning de
delegerade uppgifterna är implementerade i huvudmannens organisation. Det omfattade
både hur delegerade uppgifter överlämnas och vilken samsyn som finns inom organisationen
kring de delegerade uppgifternas ramar. Skolinspektionen meddelade i december 2020 att
de två första bedömningsområdena i granskningen uppfyllde de kvalitetskrav som granskats.
Vad gäller det tredje området angav Skolinspektionens beslut att ett utvecklingsområde
behövde inledas vad gäller att skapa samsyn kring vad som ska uppnås med de delegerade
uppgifterna. I juni månad redovisade huvudmannen genomförde åtgärder till och
Skolinspektionen meddelande i beslut 210623 att Alingsås kommun vidtagit tillräckliga
åtgärder för att höja kvaliteten och att granskningen därmed avslutades.
Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga kostnader
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.
Beslutet ska skickas till
Chefer inom barn- och ungdomsförvaltningen

Helena Balte
Förvaltningschef

Karin Berg
VerksamhetsutvecklareHelena Balte,

Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-08-23
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Arbetsförhållanden för
rektorer i förskola och skola
7
2015.333 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-08-27
Helena Balte
0322-616422
2015.333 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Arbetsförhållanden för rektorer i förskola och skola
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden har tidigare lyft och belyst frågan om arbetsförhållande för
rektorer (fram till 1 juli 2019 förskolechefer och rektorer). Förändringar i rektorers 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 årligen med volymökning och
uppgår i dagsläget till totalt 32,65 åa. Det finns 11 rektorsuppdrag för förskola, 2 för förskola
och grundskola, 15 för grundskola, 2 för grundsärskola och 6 biträdande rektorer. Därtill är
1,4 av tjänsterna i budget rektorsstöd som avlastning för rektor, vilka har organiserats utifrån
respektive enhets behov. Funktionen rektorsstöd som finns på GA, Östlyckeskolan, förskolor
i Bjärke och Långared förskola och skola. Genomsnittligt antal medarbetare är ca 34,2 åa.
Biträdande rektor som funktion möter upp skollagens krav 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. Verksamhetsåret 2019-2020, delades
Noltorpsskolan i två skolenheter där respektive skolenhet leds av vardera en rektor.
Uppdelning av Noltorpskolan i två skolenheter har fungerat väl och möjliggör för ett
teamledarskap samtidigt som rektorsansvaret är tydligt för respektive skolenhet. Inför fortsatt
arbete med skolorganisation och utformning av rektorsuppdrag har uppdelningen av
Noltorpsskolan utvärderats. Skoldelningen har haft viss positiv inverkan på rektorernas
arbetssituation. Rektorerna har färre elever per rektor att ansvara för. Elevansvaret som
rektor har är stort och kan inte delegeras men genom att skapa två skolenheter som delar
lokaler har de båda rektorerna ansvar för ungefär lika många elever. När båda två har titeln
rektor kan båda fatta beslut som endast fastas av rektor, vilket gör att mindre samordning
kring beslut behövs. I utvärderingen beaktas utöver rektorernas arbetsmiljö och tydlighet i
rektorsansvaret i relation till eleverna också ekonomiska, administrativa och juridiska
aspekter. Förvaltningens bedömning är att det finns för- och nackdelar med de båda
alternativen och ser att även organiseringen av team för förskol- och skolenheter behöver
följas upp inför eventuell ytterligare skolenhetsindelning eller förändrad organisering och
bemanning av rektorsuppdrag. Den biträdande rektorsfunktionen finns idag på 6 skolor och
några av dem är av den storlek att de skulle kunna delas i två skolenheter.
För att fortsätta stärka rektors förutsättningar att kunna utveckla förskolans och skolans inre
organisation har förvaltningen identifierat några områden att bygga vidare på. Det finns
behov av att införa nya roller och befattningar både för arbete direkt med barn och elever och
för administrativa uppgifter eller fastighetsfrågor. Vidare finns behov av att stärka det
systematiska arbetet med verksamhetens kvalitet och arbetsmiljö, genom rektors arbete med
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infrastruktur och inre organisation för respektive enhet tillsammans med utveckling av
förvaltningsgemensamma stödfunktioner. 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.
Förvaltningen har följt upp arbetsmiljön för rektorer och övriga chefer, liksom för all annan
personal, med särskilt fokus på pandemins påverkan. Förvaltningen konstaterar att
arbetsmiljön varit allmänt ansträngd i förvaltningen och i synnerhet för chefer. Cheferna har
jämfört med förvaltningen som helhet haft en större påverkan på arbetsbelastning. Alla
chefer uppger att de haft en ökad arbetsbelastning, två tredjedelar av cheferna uppger att
den varit ohälsosam, ca 27% av alla chefer uppger att det varit en stor eller mycket stor
arbetsbelastning. De främsta utmaningarna som specifikt rektorerna lyft ifråga om sin egen
arbetsmiljö är brist på återhämtning, osäkerhet vad gäller i kompetens i nya frågor som
uppkommit genom Covid-19 samt svårigheter med att bemanna. Vidare uttrycker rektorerna
ökad arbetsbelastning genom att avstånd till stödfunktioner ökat då fysiska och spontana
möten inte kunna äga rum utan kontakter och möten har varit hänvisade till digitala
mötesforum. Samtidigt uttrycker rektorerna en förståelse och acceptans för situationen då
situationen är extraordinär och utanför organisationens kontroll.
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. Fördelningen av befintliga rektorstjänster görs
i relation till volymförändringar, antal barn/elever och antal medarbetare per chef.
Det långsiktiga målet för nämnden är att fortsätta förbättra rektorernas arbetsmiljö och att
minska antalet årsarbetare per rektor i enlighet med Alingsås kommuns målsättning 30
tillsvidareanställda medarbetare per chef. Förvaltningens bedömning är att hållbara
rektorsuppdrag är en av förutsättningarna för ett gott systematiskt arbetsmiljö- och
kvalitetsarbete.
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.
Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att följa upp organiseringen av
team för förskol- och skolenheter tillsammans med vidare översyn av funktionen biträdande
rektor och rektorsstöd.
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Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Helena Balte
Förvaltningschef
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Årlig grundläggande
granskning 2021
8
2021.249 BUN

Sida 56 av 82

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-08-24
Kristina Jakobsson
0322-616348
2021.249 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Årlig grundläggande granskning
Ärendebeskrivning
De förtroendevalda kommunrevisorerna genomför årligen en grundläggande granskning av
styrelser och nämnder. 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 2021 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 2021 till kommunrevisionen.

Beslutet ska skickas till
Kommunrevisorerna
KPMG

Helena Balte
Förvaltningschef

Kristina Jakobsson
Administrativ chefHelena Balte, Godkännare

tjänsteskrivelse, 2021-08-24
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Grundläggande
granskning 2021
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.
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1

Mål och måluppfyllelse

1.1

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

Ja

Nej

Delvis

Vet
ej

Bilaga &
sidnr.

Budget 20212023 sid 1013

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. Det är mål 3 och 4 som kan kopplas till de
verksamheter som nämnden ansvarar för.

1.2

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

Budget 20212023 sid 1013

Målen är mätbara mot de av KF:s beslutade indikatorer. I dokumentet står det var nyckeltalet finns
(källa) och när under året det går att få fram nyckeltalet. Alla målen strävar att komma över det
index eller annat mätvärde som målet mäts mot. Det finns ett mål som har värde 100% och då är
det fastställt att bibehålla det värdet. Det finns ett mål med om nationella mål i åk 3 som inte fanns
något nuläge för år 2020. Då har nuläge 2019 använts.

1.3

Följer nämnden/styrelsen upp hur målen utvecklas under
året?

Budget 20212023 sid 10

I delårsrapport, ärende i nämnden i september samt årsredovisning, ärende i nämnden i februari.

1.4

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

Budget 20212023 sid 1013

Under år 2021 har det inte varit några brister i måluppfyllelsen och när det gäller tidigare år har det
inte vidtagits några åtgärder av nämnden.
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2

Ekonomistyrning

2.1

Har nämnden/styrelsen fastställt en budget i balans?

Ja

Nej

Delvis

Vet
ej

Bilaga

Budget 20212023 sid 1423

Resultaträkning på sidan 16 visar budget i balans, sidorna 14-15 visar satsningar samt åtgärder och
förutsättningar, sidan 17 visar planeringsunderlag (antal barn och elever som budget beräknas på)
och sidorna 18-23 visar resursfördelning mellan verksamheter och uppdrag.

2.2

Följer nämnden/styrelsen upp ekonomin och upprättar
prognoser tillräckligt under året?

Årsplanering
2021

Nämnden följer upp ekonomin och upprättar prognoser under samtliga månader utom januari och juli.
Budgetuppföljning följande månader: mars, april, juni, oktober, november, december
Fördjupad månadsuppföljning (enligt styrmodell): maj
Delårsrapport (enligt styrmodell): september
Årsredovisning (enligt styrmodell): februari

2.3

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

Budget 20212023 sid 1423

Nämnden 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 år. Utöver prestationsersättning fattar
nämnden beslut om resursfördelning mellan verksamheter och uppdrag. På sidan 15 finns beskrivet
vilka effektiviseringar som krävs för att få en budget i balans.
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2.4

Har nämnden/styrelsen redovisat en konsekvensanalys
till fullmäktige i de fall budget inte anses stå i relation till
uppdraget?
Nej, det har inte hänt.

5

Sida 62 av 82

3

Intern kontroll

3.1

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

Ja

Nej

Delvis

Vet
ej

Bilaga

Budget 20212023 sid 9-10
samt 27-30

Kort beskrivning på sida 9-10 och en plan i slutet på dokument Budget på sidorna 27-30.

3.2

Genomförs årliga risk- och väsentlighetsanalyser?

Budget 20212023 sid 4-9
samt 31-35

På sidorna 4-9 beskrivs nuläge väsentlighet och risk inom identifierade utmaningar för nämnden:
Volymvariationer, Upprätthålla kvalitet och måluppfyllelse, Kompetensförsörjning Utveckla förskolan
och skolans inre arbete samt Arbete med inre och yttre organisation. Nuläge beskrivs samt hur
nämnden ska ta sig an utmaningarna. Det är långsiktigt arbete som sträcker sig över flera år.

3.3

Har en risk- och väsentlighetsanalys genomförts inför val
av kontrollmål i 2021 års internkontrollplan?

Budget 20212023 sid 31-35

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?
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?

Budget 20212023 sid 9-10
samt 27-30

Ja, vid delårsrapport och årsredovisning. Det framgår av internkontrollplanen när vilka risker
rapporteras och vilken tjänsteman som är ansvarig för att kontrollen utförs.
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3.6

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

Bilaga
Internkontrollpla
n BUN
årsbokslut 2020

Ja, de bifogas delårsrapport och årsredovisning. Se bilaga hur dokumentationen ser ut.

3.7

Hur ofta sker rapportering av uppföljning av IK-planen till
nämnden/styrelsen?
Två gånger per år. Delår och Helår

3.8

Fattas beslut eller ges direktiv vid konstaterade
avvikelser/brister?
Det har inte förekommit.

Risk- och väsentlighetsanalyser & internkontrollplaner för åren 2020 och 2021 bifogas.
4

Utmaningar och risker

4.1

Redogör för nämndens/styrelsens befintliga utmaningar samt utmaningar och risker på kort och
lång sikt (ange minst 5 områden)
1. Behov av fortsatt utveckling av processer kring hantering av volymvariationer,
anpassning av kapacitet på befintliga förskolor och skolor tillsammans med
förskoleplaceringar, skolvalsprocess och rektors ansvar för gruppsammansättning och
organisation.
2. Risker och utmaningar kvarstår med att upprätthålla kvalitet och måluppfyllelse inom
nämndens samtliga verksamheter, vid både volymökning, ökad komplexitet i samhället
och krav på ekonomisk effektivisering, samt ny lagstiftning.
3. Riskerna visar på behov av att utveckla förskolans och skolans inre arbete

7

Sida 64 av 82

4. Riskerna visar på behov av arbete med förskolans och skolans inre och yttre
organisation för att möta utmaningarna.
5. Dessutom återstår de risker som framkommer vid ökad personalomsättning kring
kompetensöverföring, kompetensbrist och att upprätthålla organisation och en god
arbetsmiljö.
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Uppdrag: Utvärdera
förändringar inom
kostverksamheten
9
2019.124 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-08-30
Helena Balte
0322-616422
2019.124 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Uppdrag: Utvärdera förändringar i 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. Uppdraget
återrapporterades till Barn- och ungdomsnämnden 2019-09-24 § 78 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 har därefter återrapporterats till barn- och ungdomsnämnden i januari och
september 2020 samt januari 2021. Barn- och ungdomsnämnden gav 2021-01-29 §4
förvaltningen i fortsatt uppdrag att, i enligt med avtal med ISS, genomföra fortsatt
svinnmätning och fortsätta arbete för förbättrad måltidsmiljö och återrapportera till Barn- och
ungdomsnämnden i januari 2021.
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 flera omgångar för att hitta både nya och bra
sammansatta kombinationer, utifrån både Livsmedelsverkets rekommendationer och
synpunkter från barn och elever. Menyn är nu kvarstående utformad som en 8-veckorsmeny.
Det serveras totalt 96 olika rätter på 8 veckor vilket innebär att det serveras två rätter 3 dagar
i veckan istället för tidigare tre. Två dagar kvarstår det 3 rätter vilka planeras in de dagar då
alternativ 1 inte är någon av de mest populära rätterna. Menyn utgår utifrån nya
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%.
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
våren 2021, liksom under hela pandemin, har fokus i kök och matsalar varit att säkerställa
rutiner för att motverka smitta. Arbetet kring måltidsmiljön har därmed handlat om att hålla
avstånd och att minska antalet elever i matsalen samtidigt. Framåt behöver lärdomar och
effekter från denna situation beaktas för vidare utveckling av måltidsmiljön.
Sedan hösten 2019 genomför ISS regelbunden svinnmätning på skolorna. Pandemin har
medfört svårigheter med beräkningar beroende på varierad närvaro för elever samt
personalfrånvaro. Elevernas frånvaro har varierat och periodvis varit betydligt högre än
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normalt. Frånvaron har varierat mellan terminerna och de olika mätperioderna vilket innebär
att mätningarna respektive termin inte ger jämförbara siffror.
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 minskade matsvinnet till 20,1 %, varav 2,7 %
svinn från kantiner och 7,4 % svinn från tallrikar. Under hösten 2020 har matsvinnet ökat,
till 26 % på samma skolor. 17 % är svinn från kantiner och 9 % är svinn från tallrikar.
Under våren 2021 uppgår matsvinnet på samma skolor till 25,9 % vilket motsvarar nivån
hösten 2020. En liten förändring i fördelningen av svinnet kan ses då svinn från kantiner
ökat till18 % medan kantiner från tallrikar minskat till 7,9 %. Att tallrikssvinnet per elev har
minskat något kan ses som en ökad medvetenhet hos eleverna och är ett steg i den
riktningen skolorna arbetar vidare.
I jämförelse av svinn mellan olika lunchalternativ och komponenter framkommer att svinn av
lunchalternativ 1 och 2 har gått ner sedan hösen 2020 medan vegetariskt alternativ och
bikomponent såsom potatis, ris och pasta har ökat, vilket ISS fortsätter att granska för att
säkerställa att ingen onödig överproduktion sker i respektive kök. Vid jämförelse av svinn
mellan olika kök konstateras att tillagningskök har lägre svinn vilket kan förklaras av att det
där är enklare att hantera förändringar i volym utifrån sent uppkommen frånvaro.
Nuvarande kostavtal upphör per 3 januari 2022. I upphandlingen av nytt kostavtal kravställs
avtalsuppföljning årligen. Avtalsuppföljningen innefattar såväl svinn och näringsberäkningar
som uppföljning gentemot kommunens måltidsprogram och livsmedelspolicy. Under hösten
2021 kommer arbetet i köken, utöver fortsatta anpassningar med anlednings av covid-19pandemin, att ha fokus på förberedelse av nytt avtal för att möjliggöra en bra övergång i
arbete med produktion och måltidsmiljö. Förvaltningen föreslår därför att barn- och
ungdomsnämnden avslutar ärendet och framgent följer frågorna inom ramen för
avtalsuppföljningen av det nya kostavtalet.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av återrapporteringen och avslutar uppföljningen.

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.
Helena Balte
Förvaltningschef
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Svinnmätning i kök i grundskolan våren 2021
Under våren 2021 uppgår matsvinnet på samma skolor till 25,9 %. 18 % är svinn från
kantiner och 7,9 % är svinn från tallrikar. Matsvinnet från kantiner för olika lunchalternativ och
bikomponent enligt nedan.
VT21
Tillagad mat (kg)
Kantinsvinn (kg)
Kantinsvinn (procent)
Lunchalternativ 1

21227

3671

17,2

Lunchalternativ 2

1245

296

23,7

Vegetariskt alternativ

2323

727

31,2

Bikomponent
(potatis, ris, pasta)

13572

2041

15

Under Hösten 2020 uppgår matsvinnet på samma skolor till 26 %. 17 % är svinn från kantiner
och 9 % är svinn från tallrikar. Matsvinnet från kantiner för olika lunchalternativ och
bikomponent enligt nedan.
HT 20
Tillagad mat (kg)
Kantinsvinn (kg)
Kantinsvinn (procent)
Lunchalternativ 1

19156

3485

18,1

Lunchalternativ 2

1604

452

28,1

Vegetariskt alternativ

2400

710

29,5

Bikomponent
(potatis, ris, pasta)

10056

1277

12,6

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

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
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Uppdrag: Följa upp planen
för fördelning av resurser
och material från Komteks
verksamhet
10
2021.086 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-07-09
Isak Esbjörnsson Bjärmark

Barn- och ungdomsnämnden

2021.086 BUN

Uppdrag: Följa upp planen för fördelning av resurser och
material från Komteks verksamhet
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden fattade 2020-06-16 beslut om att avveckla Komtek Alingsås, att
barn- och ungdomsförvaltningen skulle gå ur föreningen KomTek Sverige samt att
förvaltningen skulle återrapportera fördelningen av KomTeks undervisningsmaterial till
nämnden under våren 2021 (BUN 2020-06-16 § 54). På grund av den pågående Covid-19pademin flyttades återrapporteringen till hösten 2021.
Förvaltningens yttrande
Det undervisningsmaterial som tidigare var en del av KomTeks verksamhet har fördelats
mellan enheterna. Vad gäller material betående av förbrukningsmaterial har dessa
distribuerats till flera av enheterna utifrån önskemål.
Material som på olika sätt användas för undervisning som rör programmering finns i
huvudsak i klassuppsättningar och används under kortare period och i teknikundervisningen.
För det materialet har bokningssystem upprättats där enheterna kan boka materialet.
Materialet befinner sig på den senaste enheten fram till dess att någon ny enhet vill låna
materialet, detta för att det alltid ska finns så nära undervisningen som möjligt.
Teknikutveckling går snabbt framåt och det material som skolorna nu använder i
teknikundervisningen kommer snart att vara utdaterat eller utslitet. De företag som gör
undervisningsmaterialet släpper sina gamla modeller och slutar uppdatera programvaran
dessa till förmån för nyare modeller. Dessutom ändra fysiska delar i tekniken t.ex. kommer
olika typer av gränssnitt ändras, bland annat USB-portar. Detta gör att på sikt kommer
materialet bytas ut och skolorna kommer att inom ramen för sin läromedelsbudget att köpa in
annat material.
Teknikundervisningen är under ständig utveckling och läroplanerna har nylig reviderats för
att särskilt lyfta in digital teknik och programmering. I teknikämnet består av teoretiska delar
kring bland annat hur teknik, människa och samhälle samspelar och vad som kan ge positiva
och negativa effekter vidare finns det delar av teknikämnet som handlar om skapande,
konstruktion och att utforma tekniska lösningar. Ett lektionsupplägg kan till exempel handla
om att försöka komma på lösningar för t.ex. olika miljöfrågor och spegla dessa frågor i
konsekvenser för människor, samhälle och miljö. I detta ingår att arbeta med fysiskt material
och bygga modeller och simuleringar både fysiskt och digitalt.
Materialet har använts i stor utsträckning av verksamheterna och gör på så sätt att
teknikundervisningen fortsätter att utvecklas mot mer samtida och framtida teknik framför allt
med fokus på programmering. Eleverna får tillgång till materialet och en mer varierad
undervisning. Lärarna har också material de kan testa och se huruvida det är den typen av
undervisningsmaterial som ska införskaffas till den lokal skolan, utifrån hur
teknikundervisningen planeras på respektive enhet. Undervisningsmaterialet som är
bokningsbart har framförallt använts för elever i åk F-6, detta för att materialet är av sådan
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art att det lämpar sig bäst för de årskurserna. Bland annat finns beebots, vilket är en liten
robot på hjul vars rörelsemönster kan programeras. Beebotsen används för att öva
programmering och utveckla tänkandet kring hur en programmeringssekvens är uppbyggd.
Modellen som tagits fram för att fördela materialet fungerar väl för att säkerställa att
materialet fortsätter att bredda och fördjupa teknikundervisningen, vilket stärker kvalitet och
stimulerar elevernas lust och nyfikenhet till teknikämnet, med särskilt fokus på det som rör
programmering. Teknikundervisningen i barn- och ungdomsförvaltningen har stärkts och
kommer att fortsätta stärkas allt eftersom ny teknik blir tillgänglig och nytt
undervisningsmaterial blir finns att tillgå.
Ekonomisk bedömning
Beslutet medför inga kostnader.
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.

Helena Balte
Förvaltningschef

Isak Esbjörnsson Bjärmark
Verksamhetsutvecklare

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-08-23
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Bevakning skolplikt och
frånvaro
11
2021.011 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-08-25
Isak Esbjörnsson Bjärmark

Barn- och ungdomsnämnden

2021.011 BUN

Bevakning skolplikt och frånvaro september
Ärendebeskrivning
Alla barn som är bosatta i Sverige omfattas av skolplikt (7 kap. 2§ skollagen). Skollagen
undantar de barn som visserligen räknas som bosatta i Sverige men som rent faktiskt
varaktigt vistas utomlands. Elever som avser att tillfälligt bosätta sig utomlands kan ansöka
om att fullgöra skolplikten på annat sätt. Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då
barnet fyller sex år.
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. När
en elev har upprepad eller längre frånvaro ska rektorn starta en utredning (7 kap. 19§
skollagen). När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron
snarast anmäls till huvudmannen. Utifrån vad utredningen visar beslutar sedan rektor om en
handlingsplan att arbeta utifrån för att främja elevens närvaro.
I detta ärende redogör barn- och ungdomsförvaltningen för antalet pågående
handlingsplaner för att motverka problematisk skolfrånvaro och antalet elever som beviljats
att fullgöra skolplikt på annat sätt.
Förvaltningens yttrande
Barn- och ungdomsförvaltningen arbetar utifrån dokumentet ”Riktlinje för att främja närvaro
och följa upp frånvaro”. Det är en förvaltningsgemensam riktlinje som kompletteras med
lokala rutiner på respektive skola. Arbetet med att främja närvaro börjar i förskolan där också
grunden till samverkan med vårdnadshavare läggs. Insatser för att skapa ett gott klimat där
barn och elever känner sig trygga, mår bra och trivs i förskola och skola ska rikta sig till alla. I
skolan kompletteras arbete med ytterligare förebyggande insatser riktat till elever som
riskerar att hamna i omfattande frånvaro. Respektive skola arbetar aktivt med insatser för att
främja elevers närvaro, det kan ske i samverkan med andra aktörer t.ex. inom ramen för
SAMLA, Samtidigt eller BUS-samverkan.
Arbetet utifrån Riktlinjen med att främja närvaro och följa upp frånvaro är i ett
implementeringsskede och alla skolor har kommit olika långt i processen att genomföra
frånvaroutredningar och upprätta handlingsplaner.
Enligt riktlinje för att främja närvaro och följa upp frånvaro ska frånvaroutredning påbörjas då
en elev har 15% frånvaro eller tidigare om oro föreligger. Initialt handlar det om att ta kontakt
med vårdnadshavarna och uppmärksamma dem på att frånvaron är högre än vad som
förväntas. Sker ingen förändring inom två veckor inleds en frånvaroutredning.
Det finns många anledningar till att en elev kan ha en frånvaro på över 15%, längre
sjukdomsperioder så som influensa eller en semesterresa är vanliga orsaker och därför i
regel inte är en källa till oro. Det är först steget efter det som en frånvaroutredning genomförs
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och det är i frånvaroutredning som det senast avgörs huruvida det är aktuellt med en
handlingsplan eller ej.
Antal pågående handlingsplaner utifrån upprättade frånvaroutredning (per 2021-06-11)
F-3
4-6
7-9
Totalt F-9

Antal, totalt
19
25
40
84

Antal, flickor
11
15
25
51

Antal, pojkar
8
10
15
33

Antal avslutade och nya handlingsplaner
5 avslutade handlingsplaner och 7 nya handlingsplaner upprättades perioden 2021-05-12 till
2021-06-11.
Elever som fullföljer skolplikt på annat sätt
Inga elever fullgör skolplikten på annat sätt under perioden 2021-05-12 till 2021-06-11.
Jämförelse över tid
I bilagan till tjänsteskrivelsen redogörs för utvecklingen av antalet pågående, nya och
avslutade handlingsplaner över tid.
Antal elever folkbokförda utan skolplacering
I augusti 2021 fanns totalt 10 elever i åldern 6-16 år folkbokförda i Alingsås kommun utan en
skolplacering i svensk grundskola. Utav dessa ärendena är 5 för registrering som ärende på
Skatteverket och 5 av ärendena är under utredning av Barn- och ungdomsförvaltningen.
Folkbokföringsutredningen genomförs för att fastställa huruvida berörda elever ska skrivas ut
från Sverige.
F-3
4-6
7-9
Totalt F-9

Antal, totalt
7
0
3
10

Antal, flickor
3
0
3
6

Antal, pojkar
4
0
0
4

Ekonomisk bedömning
Beslutet medför inga kostnader.
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.

Helena Balte
Förvaltningschef

Isak Esbjörnsson Bjärmark
Verksamhetsutvecklare

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-08-25
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Jämförelser över tid rörande antalet pågående, nya och avslutade
handlingsplaner för ökad närvaro
Totalt och per kön
2021

100

Avslutade
80

Nya
Totalt F-9

60

Flickor F-9
40
Pojkar F-9
20
0
Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

September

Totalt och per stadie
2021
100
Totalt
80

F-3

60

4-6
7-9

40
20
0
Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni
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September

Anmälan av frånvaro från
fristående verksamheter
2021
12
2021.033 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-07-01
Isak Esbjörnsson Bjärmark

Barn- och ungdomsnämnden

2021.033 BUN

Anmälan av frånvaro från fristående verksamheter
september
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 flöjs 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 har sju elever anmälts från Linnéskolan, tre
av dessa anmäldes och rapporterades till nämndens sammanträde 2021-06-15 där den höga
frånvaron kvarstår, fyra av dessa ärenden är nya har initierats sedan förra sammanträdet.
Elevärendena som redovisas i den här tjänsteskrivelse rör den sista delen av läsåret
2020/2021.









Elev i förskolesklass med 37% frånvaro.
Elev i förskolesklass med 28% frånvaro. Ny elev.
Elev i förskolesklass med 28% frånvaro.
Elev i årskurs 3 med 28% frånvaro. Ny elev.
Elev i årskurs 3 med 31% frånvaro.
Elev i årskurs 4 med 28% frånvaro. Ny elev.
Elev i årskurs 9 med 100% frånvaro.

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

Sida 78 av 82

Helena Balte
Förvaltningschef

Isak Esbjörnsson Bjärmark
Verksamhetsutvecklare

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-08-26
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Anmälningar om kränkande
behandlingar läsåret
2021/20222
13
2021.293 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-08-31
Karin Berg

Barn- och ungdomsnämnden

2021.293 BUN

Anmälan om kränkande behandling lå 21/22
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). Personalens
skyldighet att anmäla gäller alla händelser som kan vara kränkande behandling, trakasserier
som sexuella trakasserier. Personalen ska inte göra någon värdering av hur allvarlig en
händelse är innan de gör anmälan till rektorn. Rektorn ska i sin tur inte göra någon värdering
innan hen anmäler vidare till huvudmannen. Anmälan ska göras skyndsamt.

Beredning
Efter anmälan om kränkande behandling ska händelsen utredas. Ansvaret för att utreda är
delegerat till respektive rektor som avgör hur och av vem utredningen genomförs. Syftet är
att samla in tillräckligt med information och kunskap om situationen för att kunna bedöma om
barnet eller eleven har blivit utsatt och vilka åtgärder som i så fall måste genomföras för att få
stopp på kränkningarna. Utredningens storlek och genomförande anpassas till det enskilda
fallet. Om ett barn eller en elev har blivit utsatt för kränkande behandling är ska åtgärder
skyndsamt vidtas. De ska leda till att kränkningarna upphör. Vilka åtgärder som behövs beror
på vad utredningen visar. Anmälan, utredning, åtgärder och uppföljning dokumenteras i
särskild tjänst ”KB-process” där såväl huvudman som förskole- och skolenhet kan följa och
analysera de anmälningar som upprättas.
Under perioden 21-08-09 till 2021-08-31 har 44 anmälningar inkommit.
Under verksamhetsåret har totalt 44 anmälningar inkommit, det finns 24 anmälningar utan
dokumenterad utredning, 34 ärenden som påbörjats och 41 ärenden har under perioden
avslutats. Förvaltningen följer upp ”ej påbörjade” ärenden 1-2 gånger/månad för att
säkerställa att händelser skyndsamt utreds.
Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.

Helena Balte
Förvaltningschef

Karin Berg
Verksamhetsutvecklare
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