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Budgetuppföljningar 2021
1
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-10-01
Kristina Jakobsson
0322-616348
2021.059 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Budgetuppföljningar 2021
Ärendebeskrivning
Enligt Alingsås kommuns styrmodells anvisningar ska löpande uppföljning av nämndens
ekonomi göras månadsvis. Vid befarade avvikelser jämfört med budget ska
handlingsprogram för en budgetbalans beslutas och rapportering ske till nämnd och
kommunstyrelse.
Beredning
Helårsprognosen per september 2021 för det ekonomiska resultatet är beräknad till minus
2 050 tkr där minus 6 900 tkr består av teamens sammanlagda prognos vilket möts upp av
en plusprognos för förvaltningsövergripande poster. Det generella statsbidraget skolmiljarden
är jämfört med tidigare prognos i delåret nu fördelad till teamen och finns med i teamens
prognos. En anledning till att nämnden kan ha en bättre prognos trots teamens negativa
prognos är att nämnden har färre barn i förskola och i fritidshem än tidigare prognoser. Det
gör att budgeterat bidrag till teamen inte betalas ut och finns därmed kvar som ett plus inom
nämnden.
Förvaltningen bedömer att det är fortsatt arbete med att anpassa organisationen, utifrån
nuvarande ekonomiska förutsättningar och att förskole- och skolenheterna har olika
förutsättningar utifrån antal barn- och elever i verksamheterna. Övergripande är det
framförallt F-6 skolor som behöver anpassa organisationen utifrån ekonomiska
förutsättningar. Arbete med organisationen och personalplanering fortgår och anpassningar
och åtgärder kommer att följas upp under årets kommande prognoser. Teamens prognos
inkluderar tidigare års negativa resultat med 3 200 tkr vilket behöver hanteras utifrån
ekonomistyrning och bidrag på lika villkor.
Ekonomisk bedömning
Ingen ytterligare ekonomisk bedömning.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner budgetuppföljning per september 2021.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
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Helena Balte
Förvaltningschef

Kristina Jakobsson
Administrativ chef

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-10-01
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Månadsuppföljning september 2021
Barn- och ungdomsnämnden

1
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Drift
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter

Budget 2021 Prognos helår Avv. prognos/
2021
budget 2021

113 409

124 628

11 219

Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader

-574 117
-131 942
-275 468
-17 855

-584 820
-130 360
-279 410
-18 060

-10 704
1 582
-3 942
-205

Verksamhetens kostnader

-999 382

-1 012 650

-13 269

Verksamhetens nettokostnader

-885 973

-888 022

-2 050

885 972

885 972

0

Kommunbidrag
Finansnetto
Årets resultat

0
0

-2 050

-2 050

Inledande sammanfattning
Helårsprognosen per september 2021 för det ekonomiska resultatet är beräknad till minus
2 050 tkr där minus 6 900 tkr består av teamens sammanlagda prognos vilket möts upp av
en plusprognos för förvaltningsövergripande poster. Det generella statsbidraget skolmiljarden
är jämfört med tidigare prognos i delåret nu fördelad till teamen och finns med i teamens
prognos. En anledning till att nämnden kan ha en bättre prognos trots teamens negativa
prognos är att nämnden har färre barn i förskola och i fritidshem än tidigare prognoser. Det
gör att budgeterat bidrag till teamen inte betalas ut och finns därmed kvar som ett plus inom
nämnden.
Förvaltningen bedömer att det är fortsatt arbete med att anpassa organisationen, utifrån
nuvarande ekonomiska förutsättningar och att förskole- och skolenheterna har olika
förutsättningar utifrån antal barn- och elever i verksamheterna. Övergripande är det
framförallt F-6 skolor som behöver anpassa organisationen utifrån ekonomiska
förutsättningar. Arbete med organisationen och personalplanering fortgår och anpassningar
och åtgärder kommer att följas upp under årets kommande prognoser. Teamens prognos
inkluderar tidigare års negativa resultat med 3 200 tkr vilket behöver hanteras utifrån
ekonomistyrning och bidrag på lika villkor.
Prognos
Det finns en kostnadseffektivitet inräknad i budget 2021 med 2 500 tkr, vilket innebär
minskning av ca 4,5 tjänster inom förskola och skola. Utöver budgeterad kostnadseffektivitet
har några skolor ytterligare anpassningar att göra för att arbeta in tidigare års negativa
resultat samt att hitta en långsiktig organisation för att komma i ekonomisk balans.
Ökade personalkostnader är till viss del direkt kopplade till ökade intäkter. Utöver detta
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behöver flera enheter fortsätta arbete med att komma i ekonomisk balans. Jämfört med
samma period föregående år har enheterna höga vikariekostnader i form av timlöner
samtidigt som sjuklönerna inte är lika höga. En del av kostnaden för vikarier härleds till
pandemin och verksamhetens ansträngda läge. Där till är omfattningen av timvikariat en av
de faktorer som enheterna behöver ta med i planering med bemanning och
personalplanering.
Intäkterna har ökat mot budgeterat med 11 219 tkr. Ökningen består i det generella
statsbidraget skolmiljarden med 4 226 tkr, riktade statsbidrag för arbetsmarknadsstöd 3 208
tkr, lärarassistenter 1 200 tkr, minskade barngrupper 1 840 tkr och läxhjälp 400 tkr. Intäkten
ökar med 1 006 tkr på grund av att Alingsås har fler barn och elever från andra kommuner
Även om intäkterna ökar totalt är det även en minskning av barnomsorgsintäkt med 661tkr.
Ökade personalkostnader är till viss del direkt kopplade till ökade intäkter.
Personalkostnaderna var höga under våren för några kommunala skolor och handlingsplaner
för att komma till lägre personalkostnader inför hösten upprättades. I denna prognos per
augusti finns planeringen med men samtidigt visar fler skolor på ett underskott under höstens
månader. Förvaltningen fortsätter arbetet med att komma i ekonomisk balans under hösten.
Lokalhyror förväntas bli lägre på grund av färre lokalanpassningar under året. Det är en
direkt åtgärd för att hålla nere kostnaderna.
Prognos för köp av tjänster är högre jämfört med budget. Ökad städning med anledning av
pandemin ökar kostnaden med 500 tkr, kostnader för skolskjuts ökar med 300 tkr och
betalning till annan huvudman ökar med 642 tkr. Färre barn och timmar i fristående
förskoleverksamhet gör att kostnader för köpta tjänster minskar samtidigt som köpta tjänster
ökar i och med fler elever hos annan huvudman. Prognosen inkluderar kompensation för
grundskolornas prognostiserade underskott till fristående huvudmän med 2 500 tkr.

Kommentarer per huvudverksamhet
Politisk +/-0 tkr
Ingen förväntad avvikelse.
Förskola + 8 731 tkr
Ökad intäkt för minskade barngrupper mot budgeterat. Öppen förskola har ingen verksamhet
under januari till september på grund av pandemin ger lägre personalkostnader. Lägre
lokalkostnad mot budgeterat. Färre barn och timmar i fristående verksamhet gör att
kostnader för köpta tjänster minskar.
Pedagogisk omsorg - 876 tkr
Högre kostnader på grund av längre verkställighet av beslut om att kommunala
verksamheten upphör. Verksamheten har pågått under våren, fram till sommaren. Samtidigt
är det färre barn inom verksamheten i fristående regi. Inför hösten har Giraffen i Norsesund
ingen pedagogisk omsorg för barn i åldern 6-12 år.
Förskoleklass + 663 tkr
Det är lägre personalkostnader mot budgeterat.
Grundskola – 10 708 tkr
3
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Det generella statsbidraget skolmiljarden samt riktade statsbidrag lärarassistenter och
läxhjälp är medräknad och ökar både intäkter och personalkostnader. Utöver denna orsak till
ökning av personalkostnader har flera enheter fortsatt arbete med att komma i ekonomisk
balans. Färre lokalanpassningar kommer att göras under året vilket ger lägre lokalkostnad.
Köpta tjänster ökar i och med fler elever hos annan huvudman. Kompensation till fristående
huvudmän räknas in i prognos grundskola.
Grundsärskola + 220 tkr
Elev från annan kommun ger ökad intäkt.
Fritidshem - 78 tkr
Färre barn i både kommunal och fristående verksamhet gör att både intäkter och kostnader
minskar.
Kost- och lokalvård +/-0 tkr
Ingen förväntad avvikelse.
Kostnader och intäkter per huvudverksamhet, tkr
Kostnader
Politisk verksamhet
Förskola
Pedagogisk omsorg
Förskoleklass

-1 110

-1 110

0

-340 854

-335 786

5 068

-739

-1 615

-876

-32 387

-31 945

442

-518 791

-536 255

-17 463

Grundsärskola

-24 115

-24 670

-555

Fritidshem

-80 646

-80 530

116

-739

-739

0

-999 381

-1 012 650

-13 269

0

0

0

40 539

44 202

3 663

Grundskola

Kost och lokalvård
Summa
Intäkter
Politisk verksamhet
Förskola
Pedagogisk omsorg
Förskoleklass
Grundskola
Grundsärskola

0

0

0

1 501

1 722

221

52 508

59 263

6 755

633

1 407

774

17 489

17 295

-194

739

739

0

Kommunbidrag

885 972

885 972

0

Summa

999 381

1 010 600

11 219

0

-2 050

-2 050

Fritidshem
Kost och lokalvård

Netto
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Prognos antal barn och elever

Antalet barn i förskolan är 33 färre än planerat antal. Minskningen av antalet barn i förskola
är i både kommunal verksamhet och i fristående verksamhet.
Antalet barn i pedagogisk omsorg är fler än budgeterat. Det är i kommunal verksamhet som
skillnaden är utifrån att denna verksamhet pågick under våren. Samtidigt är det färre barn
inom verksamheten i fristående regi. Inför hösten har Giraffen i Norsesund ingen pedagogisk
omsorg för barn i åldern 6-12 år.
Elever i förskoleklass upp till åk 9 ökar mer än tidigare prognoser i antal i både kommunal
och fristående verksamhet. Det är pga. fler elever från andra kommuner i åk 1-9 som antalet
Alingsåselever blir färre mot planerat. Grundsärskolans elevantal är färre mot planerat.
Antalet barn i fritidshem minskar mer till antalet än budgeterat.

Planeringsunderlag - barn
och elever, antal

Förskola
Pedagogisk omsorg
Förskoleklass
Grundskola åk 1-9
Grundsärskola åk 1-9
Fritidshem

5

budget

prognos

avvikelse

2021

2021

2021

2 293

2 260

-33

15

26

11

524

536

12

4 749

4 740

-9

50

45

-5

2 187

2 011

-176
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Återkallande av tillstånd,
Solkattens förskola, SKIB
AB
2
2021.308 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-09-15
Jonas Nordlander

Barn- och ungdomsnämnden

2021.308 BUN

Solkattens förskola, SKIB AB
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden har ansvar för att kontrollera att de fristående förskolorna i
kommunen bedrivs i enlighet med skollagen (2010:800) och läroplan för förskolan. Enligt 26
kap. 4 § skollagen har en kommun tillsyn över förskolor vars huvudman kommunen har
godkänt enligt 2 kap. 7 §, andra stycket skollagen.
Solkattens förskola i Sollebrunn med huvudman SKIB AB har under flera år inte uppfyllt de
förelägganden kring systematiskt kvalitetsarbete som kommunen utfärdat. Barn och
ungdomsförvaltningen föreslår därför återkallande av tillstånd då tidigare föreläggande inte
följts och huvudmannen inte möter de krav rörande erfarenhet, insikt, ekonomiska
förutsättningar eller lämplighet för bedrivande av verksamhet som skollagen 2 kap 5-6 §
anger.
Förvaltningens yttrande
Efter upprepade förelägganden kring huvudmannens, SKIB AB, arbete med systematiskt
kvalitetsarbete konstaterar förvaltningen följande:




Huvudmannen saknar fortsatt i centrala delar den insikt i förutsättningarna som krävs
och som följer med ett godkännande att bedriva utbildning inom skolväsendet.
Flera av bristerna har förelegat under lång tid och huvudmannen har vid flera tillfällen
förelagts att vidta åtgärder.
I detta avseende har huvudmannen under en längre tid bedrivit en verksamhet i strid
med gällande lagstiftning. Huvudmannens tillstånd att bedriva utbildning inom
skolväsendet vilar på huvudmannens förutsättningar att följa bestämmelserna för
utbildningen.

Förvaltningens bedömning är att det finns skäl för återkallande av tillstånd att bedriva
förskola för SKIB AB med stöd i Skollagen 26 kap. 3 § då tidigare föreläggande inte följts och
utifrån Skollagens 26 kap. 14 § då huvudmannen inte möter de krav rörande erfarenhet,
insikt, ekonomiska förutsättningar eller lämplighet för bedrivande av verksamhet enligt
skollagen 2 kap 5-6 §.
Beskrivning av förvaltningens tillsyn och övriga avväganden framgår av bilagd skrivelse.
Ekonomisk bedömning
Beslutet har ingen direkt ekonomisk påverkan. Resurstilldelningen till förskolor fördelas från
barn- och ungdomsnämndens budget oavsett huvudman. Resurstilldelningen följer med
respektive barn vid ny placering.

Sida 11 av 40

Förslag till beslut
Med stöd i skollagen 26 kap, 13 § samt 2 kap, 5 § återkallar barn- och ungdomsnämnden
SKIB AB:s rätt att bedriva förskola enligt skollagen. Återkallandet gäller från och med den 1
januari 2022.

Beslutet ska skickas till
SKIB AB

Helena Balte
Förvaltningschef

Jonas Nordlander
Barnomsorgssamordnare

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-09-23
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Historik i förelägganden kring systematiskt kvalitetsarbete på
Solkatten
Juni 2017, dnr §69 2017.366 BUN:
Föreläggande med följande formulering: Förskolan Solkatten bedriver inte ett systematiskt
kvalitetsarbete i enlighet med Skollagen 3 kap och målen i Lpfö 3 kap.
September 2017, dnr §95 2017.366 BUN:
Påbörjat kvalitetsarbete, bland annat genom att använda Skolverkets material BRUK för att
analysera arbetet med läroplansmålen. Åtgärderna bedöms tillräckliga för att på sikt avhjälpa
identifierade brister, men kommer att följas upp.
September 2019, dnr §75 2019.306 BUN
Föreläggande enligt följande:
• Huvudmannen ska systematiskt sammanställa och följa upp måluppfyllelsen av
utbildningen i förskolan. Uppföljningen ska göras i relation till de nationella målen för
förskolan.
• Huvudmannen ska utifrån ett huvudmannaperspektiv göra en analys av det som
framkommit och identifiera, besluta och dokumentera vilka utvecklingsområden och
insatser som ska genomföras för att de nationella målen ska uppfyllas i förskolan.
• Huvudmannen ska utifrån ett huvudmannaperspektiv planera för genomförandet av
de beslutade utvecklingsåtgärderna och genomföra dessa. Planeringen och
åtgärderna ska dokumenteras.
• Huvudmannen ska dokumentera arbetet.
Augusti 2020, §68 2019.306 BUN
Inlämnat material har flera brister. Nytt föreläggande att åtgärda följande:
I kompletterande material har huvudmannen gjort en tydligare redovisning av systematiskt
kvalitetsarbete och har påbörjat en struktur kring arbetet. Det saknas dock fortfarande en
genomgående analys av kvalitetsarbetet och verksamhetens utveckling eller hur
processerna appliceras i det dagliga arbetet.
Verksamheten har skrivit att de identifierat två utvecklingsområden: Bli bättre på att
utvärdera barns delaktighet och övergång till förskoleklass. Analysen utifrån BRUK visar
dock att verksamheten upplever sig uppfylla samtliga kriterier på högsta nivå (totalt 298
ställningstaganden). För att kunna bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete behöver
huvudman kunna identifiera både sina styrkor och svagheter.
Huvudmannen redovisar varken hur tjänstemännen ska hantera inkomna klagomål eller att
vårdnadshavare har möjlighet att vända sig till tillsynsmyndighet.
Nulägesanalysen är benämnd som att sträcka sig över perioden 2018-2020, vilket inte är
möjligt om förbättringar har gjorts. Förskolan redovisar att man har individuella
utvecklingsplaner för barnen i förskolan, vilket endast ska förekomma i det obligatoriska
skolväsendet. Redovisningen använder både begreppen åtgärdsprogram och handlingsplan
om samma dokument. Det finns ingen redovisning av förbättrade åtgärder. Utöver detta finns
inte redovisning för hur måluppfyllelsen har utvecklats sedan föreläggandet.
November 2020
Kompletteringar lämnas in, men dessa kompletteringar innehåller ingen dokumentation eller
redovisning kring ovanstående brister i kvalitetsarbetet.
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Framtida skolorganisation
Alingsås södra kommundel
3
2020.057 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-09-21
Helena Balte
0322-616348
2020.057 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Framtida skolorganisation Alingsås södra kommundel
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår från barn- och ungdomsnämndens antagna vision för framtida förskole- och
skolorganisation som är en samlad och likvärdig förskola och skola för barn och elever i
Alingsås kommun. Arbete med att utveckla organisation för förskola och skola ska göras för
att förbättra kvaliteten i verksamheten ur ett barn- och elevperspektiv och för att möta de
framtida utmaningar som förskola och skola står inför.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade 2020-04-21 § 23 om inriktning för Framtida
skolorganisation Alingsås södra kommundel (2020.057 BUN) där nämnden ger förvaltningen
i uppdrag att göra en genomlysning av elevernas skoldag och undervisning samt en
genomlysning av försörjningen av legitimerade lärare, att säkerställa prognos för antalet barn
och elever i Alingsås södra kommundel samt att genomföra kapacitetsmätningar utifrån den
lokalplanering som utgör grunden i Ramprogram för förskola respektive Ramprogram för
grundskola.
Förvaltningen har tagit fram nya barn- och elevprognoser som med en inräknad högre
inflyttning av barnfamiljer i södra Alingsås visar på fler barn och elever. Området Ingared i
Södra Alingsås växer och antalet bostäder ökar. Inflyttningen och den ökade befolkningen
medför att behov och efterfrågan av platser i förskola och skola ökar. Efterfrågan på
förskoleplatser är hög i förhållande till dagens lokalkapacitet och fler förskoleplatser behövs
snarast. Under våren 2021 gjordes en besiktning av förskole- och skolbyggnadens skick i
Ingared av fastighetsförvaltaren Alingsåshem. Besiktningen visar brister som tillsammans
med det ökade elevantalet ställer krav på lokalernas ändamålsenlighet. En förstudie behöver
genomföras under hösten 2021 för utreda hur de ökade lokalbehoven i den södra
kommundelen ska tas omhand och vilka kostnader det medför.
Beredning
Förvaltningen inriktning är att få en sammanhållen och likvärdig skolgång i södra Alingsås på
kort och lång sikt.
Tillgången på förskoleplatser är låg i relation till den inflyttning som skett i området den
senaste tiden och ytterligare förskoleplatser behövs från och med våren 2022 för att kunna
erbjuda förskoleplatser inom kommundelen. Utifrån ökad byggnation och inflyttning kommer
skolans lokalkapacitet att behöva ses över och den förskolebyggnad som ligger närmast
skolan kan komma att behöva frigöras för att ge plats till skolverksamhet. Byggnation av en
ny förskola skulle därmed ge ökad kapacitet för både förskola och skola.
Från mars 2018 till mars 2021 har antalet barn i ålder 1-5 år i område Ingared ökat med 71
barn. För förskola pekar förvaltningens prognos på att barnantalet i ålder 1-5 år ökar från 196
barn idag till 220 barn redan år 2022. Det är en ökning med 24 barn. Hantering av att möta
behovet av förskoleplatser behöver lösas på både kort och lång sikt. Förvaltningen arbetar
för att kunna erbjuda fler förskoleplatser i befintlig närliggande lokal som en kortsiktig lösning
samt med förstudie för ny förskola, enligt beslut av barn- och ungdomsnämnden 2020-11-24
§ 95 (2020.326 BUN).
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Elevantalet på Ingaredsskolan har ökat från ca 220 elever till 255 elever läsår 2021/2022
med prognos om att vara 320 elever läsår 2024/2025.
Lokalernas skick
Besiktning av Ingaredsskolans huvudbyggnad, idrottshall och Ingared förskola (röd byggnad
närmast skolan) samt förskole- och skolgård har utförts under våren 2021 av extern part.
Utfallet av besiktning är att byggnaderna har ett stort underhållsbehov. De omfattande
underhållsåtgärderna uppskattas av Alingsåshem till en kostnad av 30 mnkr mellan åren
2021 och 2029.
Huvudbyggnadens bottenplatta har besiktigats separat. Besiktning visar på att skicket är
mycket dåligt och att platta och pålfundament behöver förstärkas. Kostnad för
underhållsåtgärder av bottenplattan har inte presenterats för förvaltningen. Även om
bottenplattan åtgärdas kommer problemen återkomma över tid, då konstruktionen fortsatt är
densamma.
Renovering av skolbyggnaden beräknas ta drygt 2 år och samtliga elever behöver då ha
undervisning i tillfälliga lokaler. Renovering av befintlig skolbyggnad innebär att nuvarande
storlek och kapacitet bibehålls och att någon långsiktigt hållbar lösning inte erhålls.
Utöver underhållsåtgärder har personal lyft fram problem med akustik i idrottshall och ljussal
samt ökad platsbrist med det elevantal som finns idag. Platsbristen rör klassrum och
framförallt gemensamma utrymmen som matsal, musik- och slöjdsalar samt entréer,
grupprum och rum för elevhälsa.
Elever från Ödenäs och Hemsjö åker buss till Ingaredsskolan för att ha undervisning i
slöjdsalarna. Den lösningen kan komma att omöjliggöras då elevantalet i Ingared ökar
samtidigt som skolbyggnaden behöver åtgärdas.
Framtid
Utifrån det ökade elevantalet tillsammans med lokalernas status är förvaltningens bedömning
är att alternativet att bygga en ny skola istället för återkommande underhållsarbete behöver
utredas. En ny skola innebär projektering och byggnation under drygt 3 år. Undervisning sker
då i befintlig skolbyggnad kompletterat med utökning av paviljonger pga. nuvarande
platsbrist samt begränsad kapacitet i ventilationen. En ny skola planeras utifrån nuvarande
behov och förbereds inför kommande volymökningar.
Vid en eventuell nybyggnation finns olika möjliga alternativ. Att ha kvar samma typ av skola
som idag med elever från förskoleklass till årskurs 6 skulle innebära ca 320 elever fram till
läsår 2024/ 2025. Ett annat alternativ kan vara att elever i södra Alingsås (Hemsjö, Ingared
och Ödenäs) kan fortsätta sin skolgång i Ingared upp till årskurs 9. Idag reser ca 220 elever
med kollektivtrafik till högstadieskola i tätorten. Även elever i årskurs 6 reser till
högstadieskolan Gustav Adolf för att ha undervisning i språkval och hemkunskap.
Undervisning i dessa skolämnen skulle kunna ske närmare elevernas hem om
Ingaredsskolan kompletteras med en högstadiedel. En skola med elever i samtliga stadier i
Ingared innebär 550 elever inför läsår 2025/ 2026.
I förstudiearbete för en eventuell nybyggnation bör en genomlysning av skoldagen för
samtliga elever i Södra Alingsås ingå. Analys av organisation av utbildningen i Alingsås
Södra kommundel behöver göras utifrån de olika skolornas lokaler och försörjning av

Sida 16 av 40

legitimerade lärare. I förstudien behövs också en samlad planering för kapacitetsökning i
både förskola och skola tas fram.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inte några ekonomiska förändringar i nuläget.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram olika lokallösningar på
kort och lång sikt med tillhörande kostnadskalkyler.

Beslutet ska skickas till
Alingsåshem, Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen

Helena Balte
Förvaltningschef

Helena Balte

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-09-24

Sida 17 av 40

Nuläge och målsättning
rörande barngruppernas
storlek i förskolan
4
2016.157 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-09-24
Jonas Nordlander

Barn- och ungdomsnämnden

2016.157 BUN

Nuläge och målsättning rörande barngruppernas storlek i
förskolan
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden beslutade 2016-06-07 § 45 att ge förvaltningen i uppdrag att ta
fram förslag till en fastställd målsättning för barngruppernas storlek utifrån Skolverkets
allmänna råd för förskola. Arbete för att förändra förskolans organisation, med utgångspunkt i
Skolverkets Allmänna råd för Förskola, mot riktmärke om barngruppernas storlek pågår.
Ärendet har återrapporterats till Barn- och ungdomsnämnden vid följande tillfällen; 2017-1024 §93, 2018-12-18 §116, 2019-10-22 §90, 2020-03-24 §20, 2020-10-06 §63 och 2021-0323 §21
Barn- och ungdomsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med former
för att organisera för minskade barngrupper.
Förvaltningens yttrande
De allmänna råden utgår från prioriterade områden som Skolverket identifierat som viktiga
att ge stöd och vägledning i. Råden framhåller bland annat att barngruppen ska ses som en
viktig och aktiv del i barns utveckling och lärande. Barngruppernas storlek i förskolan är en
av de kvalitetsfaktorer som har betydelse för barns trygghet, utveckling och lärande. I
allmänna råd för måluppfyllelse i förskolan anger Skolverket ett riktmärke för barngruppernas
storlek på 6-12 barn för åldrarna 1-3 år och 9-15 barn för åldrarna 4-5 år. Skolverkets
bedömning utgår bland annat från en kartläggning av forskning och beprövad erfarenhet
kring barngruppernas storlek i förskolan.
Förvaltningen arbetar med att fortsätta utveckla förskolans organisation utifrån de
förutsättningar som finns i beslutad budget. Arbetet utgår ifrån barnens behov,
verksamhetens bästa och lokala förutsättningar. För att nå barngrupper av mindre storlek
behöver barnen delas in i fler olika grupper på respektive förskola. Skolverkets riktmärke är
vägledande liksom hänsyn till barnens ålder, utveckling, behov och lokaler.
Nuläge i verksamheten
Förskolorna har en ny organisation, på hela eller delar av förskolan, likt det som
rapporterades i mars och oktober 2020, samt i mars 2021. Arbete med att ytterligare utveckla
organisationen med mindre grupper i förskolan fortgår på respektive förskola. För vidare
utveckling krävs långsiktigt arbete med fokus på verksamhetsutveckling, lokaler och
personalfrågor. Förutsättningarna för att arbeta med mindre barngrupper skiljer sig åt mellan
olika förskolor. Storleken på förskolan påverkar möjligheterna att kontinuerligt under dagen
anpassa grupperna utifrån hur många barn som är närvarande. Det finns bättre
förutsättningar att organisera för minskade barngrupper på större förskolor.
När resultaten på de förskolor som kommit långt med förändringsarbetet aggregeras är det
tydligt att minskade barngrupper leder till att undervisningens kvalitet blir högre. Barnen får

Sida 19 av 40

större möjlighet till delaktighet och inflytande i de mindre grupperna och pedagogerna kan i
större utsträckning utgå från barnens nyfikenhet och intresse. Pedagogerna kan också
anpassa verksamheten utifrån enskilda barns behov av anpassningar och särskilt stöd.
Svårigheter som fortsatt lyfts fram är sårbarhet vid personalfrånvaro, större andel
ensamarbete och mindre flexibla personalscheman. Situationen under pandemin har
påverkat förskolorna olika. Generellt har det inneburit svårigheter att forma en långsiktigt
hållbar organisation eftersom personalnärvaro och förutsättningar i verksamheten har
varierat.
Förvaltningen deltar i Göteborgsregionens gemensamma projekt, kompetensförstärkning
förskola, som genom validering och utbildning syftar till att utbilda befintligt anställda
barnskötare som saknar utbildning för arbete med barn i förskola. 15 medarbetare från
förvaltningen har påbörjat validering och får därefter möjlighet till utbildning individuellt
anpassad utifrån valideringen. I förskolan har en ny befattning som förskoleassistent införts.
Den nya befattningen innebär också en möjlighet att komplettera och utveckla förskolans inre
organisation med ökad grundbemanning och renodlade uppdrag.
Statsbidrag
De förskolor som har fått statsbidrag för minskade barngrupper har mer personalresurser i
förhållande till antalet barn än övriga förskolor, vilket ger bättre förutsättningar att organisera
för minskade barngrupper. År 2019 fick 10 förskolor statsbidrag på totalt 5.989.000 kronor för
minskade barngrupper. År 2020 fick 6 förskolor statsbidrag på totalt 3.674.000 kronor.
Höstterminen 2021 får 3 förskolor statsbidrag på totalt 1.326.000 kronor. Fördelning av
statsbidrag, som avgörs av skolverket, grundar sig i ett index som baseras på andel barn
med föräldrar som har förgymnasial utbildning som högsta utbildning, andel barn med
utländsk bakgrund, andel årsarbetare med förskollärarexamen och genomsnittlig storlek på
barngrupperna. Från och med 2022 ersätts bidraget av ett nytt statsbidrag för
kvalitetshöjande åtgärder inom förskola (SFS 2021:848), där minskade barngrupper är en av
flera faktorer som en huvudman kan söka bidrag för. I samband med att statsbidraget för
minskade barngrupper upphör kan förvaltningens redovisning av hur gruppfördelningen sker
på respektive förskola avslutas.
Förändringsarbetet behöver vidhållas så att rektorer och pedagoger tillsammans kan skapa
förståelse för de strukturella och pedagogiska förändringar som behöver upprätthållas och
revideras. Det behövs ett fortsatt arbete för att stärka rektors pedagogiska ledarskap samt
mod och uthållighet i förändringsarbetet på alla nivåer.
Ekonomisk bedömning
Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av återrapporteringen och avslutar den halvårsvisa
uppföljningen i ärende ”Nuläge och målsättning rörande barngruppernas storlek i förskolan”
2016.157 BUN.
Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med att forma
mindre grupper för barn i förskolan utifrån aktuellt uppdrag för barngruppernas storlek och
förutsättningar och återrapportera årligen.
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Helena Balte
Förvaltningschef

Jonas Nordlander
Barnomsorgssamordnare

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-09-24
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Grupper och tid då barnen vistas i mindre sammanhang
Har fått statsbidrag 2020
Förskola
Lövhyddan
Nolby
Nolhaga
Nolängen

HT 18
4
2
2
2

Ht 19
6
4
3
4

Ht 20
6
4
4-5
4

Vt 21
6
4
4
4

Ht21
6
4
4
4

Tid Ht21
7.30-12.30
8.00-14.00
9.30-11.30
9.00-13.30

Antal dagar/vecka
3-5
5
4
5

Ht 19
4

Ht 20
5

Vt 21
5

Ht21
5

Tid Ht21
9.00-12.00

Antal dagar/vecka
3

Ht 20
3
6

Vt 21
3
6

Ht21
3
6

Tid Ht21
9.15-14.00
9.00-11.30

Antal dagar/vecka
5
3

Vt 21
8
5
4
4
3
10
6
18
3
4
5
5
5
4
9
7
11
6
5
5
7
4
6

Ht21
8
5
3
4
3
10
6
18
3
4
4
5
5
4
9
7
11
6
5
4
7
4
6

Tid Ht 212
9.30-11.00
9.00-14.00
Hela dagen
2 timmar
8.00-15.00
8.30/9.30-14.30
8.30-10.00
9.30-11.30 (ibland em)
Större delen av dagen
2 timmar
2 timmar
2 timmar
9.30-11.30/Hela dagen
9.00-14.00
8.30-10.00
2 timmar
9.30-11.00/15.00-16.00
Varierande
9.30-11.00
9.30-11.30/Hela dagen
8.30-10.00/12.30-14.00
9.00-14.00
9.00-13.30

Antal dagar/vecka
4
4-5
5
5
5
5
3
3
3
4
5
5
4
3
3
5
3-4
3-5
3
4
4
5
5

Har fått statsbidrag 2021
Förskola
Långared

HT 18
4

Har fått statsbidrag 2020 och 2021
Förskola
Lendahl
Linden

HT 18
1
4

Ht 19
3
6

Har inte fått statsbidrag 2020 eller 2021
Förskola
Bolltorp
Brogården
Ekskogen
Gräfsnäs
Hasselgatan
Hemsjö
Herrgården
Ingared
Kastanjen
Magra
Rävlyan
Sollebrunn
Stadsskogen
Stocken
Stockslycke
Stora Mellby
Tegelslagaren
Västra Bodarna
Åkershult
Älvdansen
Ängabo
Ödenäs
Östlyckan

HT 18
4
4
4
2
2
5
2
7
2
1
2
3
4
3
5
3
5
4
3
4
3
2
4

Ht 19
8
6 el 7
6
2-3
3
7
3
18
3
3
3
4
7
4
6
4
10
5
5
5
5
3
6

Ht 20
8
5
4
4
3
10
6
18
3
3
5
3
5
4
9
7
8-12
7
5
5
6-7
3
6
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Uppföljning av
Biblioteksplan 2021
5
2021.309 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-09-24
Isak Esbjörnsson Bjärmark

Barn- och ungdomsnämnden

2021.309 BUN

Uppföljning av biblioteksplan 2021
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 27 februari 2019 § 34 ”Biblioteksplan 2019-2022 för Alingsås
kommun”. Biblioteksplanen presenterar biblioteksverksamheten i Alingsås kommun och är
ett strategiskt dokument som anger riktningen för de fokusområden som biblioteken ska
arbeta med under fyraårsperioden 2019-2022. Uppföljning av biblioteksplanen sker
kontinuerligt och ska följas upp i de biblioteksansvariga nämnderna kultur- och
utbildningsnämnden och barn- och ungdomsnämnden i oktober varje år.
Förvaltningens yttrande
I Alingsås kommuns biblioteksplan anges att biblioteken ska arbeta med fokusområdena:






Tillgänglighet
Brett utbud samt fokus på barn och unga
Stöd i ett livslångt lärande
Rätten till ett språk
Skolbiblioteken – en pedagogisk resurs

Under 2021 har kultur- och utbildningsförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen
arbetat med att implementera biblioteksplanen men den rådande pandemin har påverkat
detta arbetet. Under årets första månader hade biblioteket till följd av pandemin en minskad
fysisk tillgänglighet och flera smittskyddsåtgärder infördes. Också delar av
bibliotekssamverkan mellan kultur- och utbildningsförvaltningen och barn- och
ungdomsförvaltningen påverkades.
Under året har förvaltningarna haft två digitala träffar med biblioteksrådet vars syfte är att
utveckla samordningen av biblioteksverksamheten i kommunen.
Ekonomisk bedömning
Beslutet medför inga kostnader.
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.

Helena Balte
Förvaltningschef

Isak Esbjörnsson Bjärmark
Verksamhetsutvecklare
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-09-24
Isak Esbjörnsson Bjärmark

Barn- och ungdomsnämnden

2021.309 BUN

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-09-24
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Uppföljning av Alingsås kommuns
biblioteksplan 2021

Antagen: KUN § 2021-x-x , BUN § 2021-x-x
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Inledning
Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska alla kommuner och landsting anta en
biblioteksplan för sin verksamhet. Bibliotekslagen anger biblioteksverksamhetens
ändamål, ansvarsfördelning och prioriterade grupper.

Uppföljning av fokusområden
I Alingsås kommuns biblioteksplan (KF 2019-02-27 § 34) anges att biblioteken ska arbeta
med fokusområdena:
•
•
•
•
•

Tillgänglighet
Brett utbud samt fokus på barn och unga
Stöd i ett livslångt lärande
Rätten till ett språk
Skolbiblioteken – en pedagogisk resurs

Under 2021 har kultur- och utbildningsförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen
arbetat med att implementera biblioteksplanen men den rådande pandemin har påverkat
detta arbetet. Under årets första månader hade biblioteket till följd av pandemin en
minskad fysisk tillgänglighet och flera smittskyddsåtgärder infördes. Också delar av
bibliotekssamverkan mellan kultur- och utbildningsförvaltningen och barn- och
ungdomsförvaltningen påverkades. Under året har förvaltningarna haft två digitala träffar
med biblioteksrådet vars syfte är att utveckla samordningen av biblioteksverksamheten i
kommunen.
Nedan följer en redogörelse över förvaltningarnas arbete med fokusområdena.

Tillgänglighet
Pandemin har drivit på utvecklingen mot ett mer digitalt och därmed tillgängligt utbud från
biblioteket. Personalen har fortbildats och teknik har köpts in som möjliggjort detta. De
plattformar som används är i första hand Youtube men även Facebook, Instagram samt
kulturhusets hemsida samt intranätet kommunportalen.
Under året hade biblioteket en minskad fysisk tillgänglighet. Biblioteket kunde ändå hålla
öppet och tillhandahålla biblioteksservice i form av hämta/lämnaservice av media, utökning
av antalet omlån, tillgång till dagstidningar samt möjlighet att använda dator med
internetuppkoppling. För målgruppen 70 år och äldre erbjöds tjänsten med utkörning av
litteratur.
Allmänheten även under året haft möjlighet att lämna inköpsförslag av litteratur till
biblioteket. Detta bidrar till ett anpassat och efterfrågat utbud av media.
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Brett utbud samt fokus på barn och unga
Folkbiblioteket arbetar med den mest prioriterade målgruppen, barn och unga, på ett
systematiskt och målmedvetet sätt och fångar upp alla åldersgrupper genom olika
läsfrämjande aktiviteter, såsom sagoläsning och bokcirklar.
Pandemin har tvingat fram nya arbetssätt gällande denna verksamhet. Utomhusaktiviteter
och digitala program har dominerat vilket i vissa fall har medfört att nya grupper har tagit
del av programmen jämfört med när de endast ägde rum i fysisk form.
Framöver kommer utbudet av aktiviteter innebära en mix av ett analogt och digitalt
programutbud för maximal spridning.
Folkbiblioteket strävar efter att ha ett aktuellt bestånd av barn- och ungdomslitteratur
genom en gedigen bevakning av nyutgiven och samtida litteratur. Antalet elektroniska titlar
ökar ständigt. Under hösten kommer biblioteket att kunna erbjuda en ny digital plattform
kallat Bibblix. Genom denna app kommer barn i åldrarna 6-12 år kunna läsa böcker genom
sin surfplatta eller mobil. Sammantaget innebär det att över 2 2000 titlar tillgängliggörs.
Sedan tidigare finns appen Libby men med Bibblix utökas utbudet markant.

Stöd i ett livslångt lärande
Alingsås bibliotek ger service till personer i såväl formell som informell utbildning. Många
titlar av den kurslitteratur som distansstuderande vid högskolor och universitet efterfrågar
införskaffas med undantag för de som erbjuds i elektronisk form. Ett särskilt anslag i
mediabudgeten garanterar att denna målgrupps behov tillgodoses.
Därutöver bevakas all utgivning av media inom fackområden och verksamheten
eftersträvar att hålla kvalitativt hög bredd och spets för de som vill bilda sig på egen hand.

Rätten till ett språk
Detta fokusområde riktar sig till de minsta barnen för att skapa en god språklig start i ett
barns liv.
På några förskolor har det planerats för ett samarbete med folkbiblioteken och förskolorna
om att arbete med s.k. tvillingböcker där samma bok finns på svenska och ett annat språk
och på så sätt underlätta för språkinlärningen för tvåspråkiga barn.
Samarbetsprojekt mellan Noltorpsskolan och folkbiblioteket har inte genomförts i den
utsträckning som var planerat. Detta till följd av Covid-19 vilket medförde att
omprioriteringar behövde göras.
Folkbiblioteket och enhetschefen för nyanländas lärande har haft möten i syfte att stödja
enheternas arbete med att utveckla svenskan hos elever med annat modersmål än
svenska. Insatsen har vänt sig direkt till personal på skolorna.
Litteratur har planerats att köpas in för att stärka modersmålsundervisningen.
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Skolbiblioteken – en pedagogisk resurs
Registrering av Alströmergymnasiets läromedel i bibliotekssystemet Koha har fortsatt
under 2021. Möjligheten att registrera elevernas lån kommer på sikt att ge en ökad
kostnadskontroll och ett effektivare resursutnyttjande av läromedel och litteratur.
Medarbetarna vid Alströmergymnasiets skolbibliotek har inte kunnat utföra riktade insatser
gällande medie- och informationskunnighet under året till följd av pandemin.
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Sammanträdestider för
Barn- och
ungdomsnämnden 2022
6
2021.313 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-09-24
Karin Berg

Barn- och ungdomsnämnden

2021.313 BUN

Sammanträdestiderför barn- och ungdomsnämnden 2022
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden ska fatta beslut om sammanträdesdagar för 2022 för nämnden
(BUN) och arbetsutskottet (AU)

Förvaltningens yttrande
Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat ett förslag till sammanträdesdagar under
2022.

AU (kl. 14:00)
11 januari
8 februari
8 mars
5 april
3 maj
31 maj
6 sep
11 oktober
8 november
29 november

BUN (kl. 14:00)
25 januari
22 februari
22 mars
19 april
17 maj
14 juni
20 september
25 oktober
22 november
13 december

Förslag till tid för huvudmannadialog: 1 mars kl. 13-17.
Förslag till fördjupningsdialoger: 10 maj, 13 september, 15 november, kl. 14-17.

Sammanträdena är preliminärt lagda på ovanstående vis för att kunna tillgodose
inlämningstider av beslut till Kommunstyrelsen samt andra deadlines och infallande av
helgdagar. Gruppmöten för barn- och ungdomsnämnden har under 2021 varit förlagda innan
barn-och ungdomsnämndens sammanträde och på begäran förekommit mellan
föredragningar och beslut. Förvaltningen föreslår samma arbetssätt för 2022.
Ekonomisk bedömning
Medel för arvode för ledamöter och ersättare finns avsatt i budget
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om sammanträdesdagar för 2020.
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Beslutet ska skickas till
Verksamhetschefer
Rektorer och enhetschefer
Kommunstyrelsen
Övriga nämnder

Helena Balte
Förvaltningschef

Karin Berg
Verksamhetsutvecklare

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-09-24
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Bevakning skolplikt och
frånvaro lå 21/22
7
2021.311 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-09-22
Isak Esbjörnsson Bjärmark

Barn- och ungdomsnämnden

2021.311 BUN

Bevakning skolplikt och frånvaro lå 21/22 oktober
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.
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
och det är i frånvaroutredning som det senast avgörs huruvida det är aktuellt med en
handlingsplan eller ej.
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Rapporten är den första för läsåret 2021/2022. Detta gör att ett stort antal handlingsplaner
har avslutats för framför allt elever som slutat på en viss skolenheten t.ex. för att de slutat
årkurs 9 och börjat gymnasiet.
Antal pågående handlingsplaner utifrån upprättade frånvaroutredning (per 2021-09-17)
F-3
4-6
7-9
Totalt F-9

Antal, totalt
10
23
25
58

Antal, flickor
6
14
15
35

Antal, pojkar
4
9
10
23

Antal avslutade och nya handlingsplaner
28 avslutade handlingsplaner och 2 nya handlingsplaner upprättades perioden 2021-08-16
till 2021-09-17.
Elever som fullföljer skolplikt på annat sätt
Inga elever fullgör skolplikten på annat sätt under perioden 2021-08-16 till 2021-09-17.
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 september 2021 fanns totalt 11 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 6 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
4
11

Antal, flickor
3
0
4
7

Antal, pojkar
4
0
0
4

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

Helena Balte
Förvaltningschef
Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-09-22

Isak Esbjörnsson Bjärmark
VerksamhetsutvecklareHelena Balte,
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Jämförelser över tid rörande antalet pågående, nya och avslutade
handlingsplaner för ökad närvaro

Totalt och per kön
verksamhetsåret 21/22
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Anmälningar om kränkande
behandlingar läsåret
2021/20222
8
2021.293 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-09-27
Karin Berg

Barn- och ungdomsnämnden

2021.293 BUN

Anmälan om kränkande behandling läsåret 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 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 21-09-14 till 2021-09-28 har 54 anmälningar inkommit.
Under verksamhetsåret har totalt 147 anmälningar inkommit, det finns 39 anmälningar utan
dokumenterad utredning, 66 ärenden som påbörjats och 99 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
VerksamhetsutvecklareHelena Balte,

Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-09-28
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