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§ 76 2021.059 BUN

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 oktober 2021 för det ekonomiska resultatet är beräknad till plus 2 500
tkr där minus 3 000 tkr består av teamens sammanlagda prognos vilket möts upp av en
plusprognos för förvaltningsövergripande poster. 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. Det gör att budgeterat bidrag till teamen inte betalas ut och finns därmed kvar
som ett plus inom nämnden. Även kostnader för köpta platser av annan huvudman är lägre
mot tidigare beräkningar.

Skillnad mot föregående prognos är 4 550 tkr. Personalkostnaderna är lägre på grund av
aktivt arbete med att komma i ekonomisk balans för flera förskole- och skolenheter. Annan
huvudman har färre barn och elever mot tidigare beräkningar, vilket minskar kostnaderna för
köpta tjänster.

Förvaltningen bedömer att det behövs 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. Teamens prognos inkluderar tidigare års negativa resultat med 3 200 tkr
vilket behöver hanteras utifrån ekonomistyrning och bidrag på lika villkor.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde: Barn- och
ungdomsnämnden godkänner budgetuppföljning per oktober 2021.
Paragrafen är justerad
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§ 77 2021.167 BUN

Fördelning statsbidrag skolmiljarden
Ärendebeskrivning
Enligt beslut § 75 2021.167 BUN fördelas skolmiljarden med 2 624 tkr till Alingsås kommuns
kommunala skolor per elev samt enligt barn- och ungdomsnämndens ordinarie modell för
socioekonomisk resursfördelning. Ärendet redovisar hur förstärkning har använts på de
kommunala skolorna.
Statsbidrag skolmiljarden fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19
år till 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 bestämma hur pengarna ska användas för
att trygga barnens rätt till utbildning.

Beredning
Barn- och ungdomsförvaltningens skolor och fritidshem har varit öppna som vanligt, med
några undantag i kortare perioder. Personalfrånvaron har under perioder vid vissa skolor
under vissa perioder varit hög. Närvaron bland personal och barn har förutom de första 4-5
veckorna legat på ungefär samma nivå genom de två perioderna som åtgärder har vidtagits
för att minska smittspridning i skolorna. Det finns en variation mellan varje enskild skola, men
för förvaltningen som helhet har bemanning kunnat säkerställas även om det varit mindre
bemanning än vad som varit idealt. Ofta har personal som arbetar i fritidshemmet behövt
prioriteras om till andra delar inom skolans verksamhet.

Flertalet skolor har använt bidraget till förstärkt bemanning. Förstärkning har bestått i extra
bemanning i klasser som belastats hårt av hög lärarfrånvaro. Den extra bemanningen har
syftat till att stötta elever i deras måluppfyllelse. Fler elever är i behov av en särskilt lugn miljö
och under pandemin har det varit extra viktigt att säkerställa kontinuitet i bemanningen runt
dessa elever. Detta för att säkerställa undervisningen för alla elever med personal som de är
trygga med och som känner till skolans verksamhet. Någon enhet har valt att öka elevernas
tillgång till speciallärare på mellanstadiet. Någon enhet har stärkt upp bemanning och gett
möjligheter till personal att ha utökad idrott utomhus. Detta för att skapa utökad plats för
elever under måltider genom att använda idrottshall till matsal. Fler elever har haft lovskola
under sommaren, vilket har krävt mer lärarresurser.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde: Barn- och
ungdomsnämnden godkänner förvaltningens redovisning.
Utdragsbestyrkande

6

Barn- och
ungdomsnämndens
arbetsutskott
Protokoll
2021-11-09

Paragrafen är justerad
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§ 78 2021.318 BUN

Interkommunal ersättning 2022- kommuner inom GR
Ärendebeskrivning
Den 23/9 2021 fattade Göteborgsregionens förbundsstyrelse beslut om interkommunal
ersättning kalenderåret 2022 för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola,
fritidshem och grundsärskola och ISGR. Prislistan är en rekommendation till
medlemskommunerna och ska fastställas av berörd nämnd i varje kommun. Beslutet ska
enligt rekommendation överlämnas till Göteborgsregionens förbundsstyrelse senast 30
november 2021.
Beredning
Interkommunal ersättning inom Göteborgsregionen underlättar det administrativa arbetet
både när det gäller fastställda belopp och att samtliga medlemskommuner har samma
avläsningsdatum. Från år 2013 har avstämning skett varje månad per 15:e för samtliga
verksamheter. Det har setts som fördel då elever är rörliga under terminerna när det gäller
både byte av skola och folkbokföringsadress.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde: Barn- och
ungdomsnämnden antar Göteborgsregionens förbundsstyrelses förslag om interkommunala
ersättningar 2022 för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och
grundsärskola och ISGR.
Expedieras till
Göteborgsregionen senast 30 november 2021.
Paragrafen är justerad
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§ 79 2021.317 BUN

Interkommunal ersättning 2022- kommuner utanför GR
Ärendebeskrivning
Prislista för interkommunal ersättning till kommuner utanför GR inför kalenderår 2022, som
ska gälla när barn och elever, som är folkbokförda i Alingsås kommun, har valt omsorg eller
skolgång i annan kommun utanför Göteborgsregionen.

Beredning
Förvaltningen har tagit fram en prislista där priserna är framräknade enligt samma princip
som Göteborgsregionens interkommunala priser. Det vill säga att 2022 års prislista
indexeras då pandemin påverkat både kostnader och intäkter till att inte spegla normalt läge
för kommunen. Förslaget har därför sin utgångspunkt i IKE ersättningen för 2021 med en
indexuppräkning för 2022. Totalt för år 2022 är indexuppräkningen 2,074%.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde: Barn- och
ungdomsnämnden beslutar att godkänna prislista för interkommunal ersättning 2021 för
kommuner utanför GR.
Expedieras till
Kommuner utanför GR där barn och elever från Alingsås kommun har sin omsorg eller
skolgång.
Paragrafen är justerad
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§ 80 2020.257 BUN

Framtida skolorganisation förskolor i centralorten
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 i ärende § 84 2020.257 BUN i oktober 2020 om
inriktning för Framtida förskolorganisation Alingsås centralort där nämnden ger förvaltningen
i uppdrag att säkerställa prognos för antalet barn i förskoleålder i centralorten och respektive
område, att fortsätta arbetet med planering av hur befintliga lokaler för förskola och skola
bäst kan användas för en långsiktig hållbar förskole- och skolorganisation samt att utreda var
ny förskola behövs i relation till befintliga lokaler, befintliga bostadsområden samt planerad
förtätning och utbyggnation.

Beredning
För att möta framtidens utmaningar och samtidigt bibehålla och utveckla god kvalitet behöver
en förskola ha kapacitet för att ta emot 120-160 barn med möjlighet att organisera i
treenheter och mindre grupper. En större förskola ger förbättrade möjligheter till en
personalplanering som ger högre personaltäthet när det är flest barn, samt större möjlighet
till samarbete vid personalfrånvaro. Det ger i sin tur färre nya vuxenkontakter för barnen.

I Alingsås finns idag totalt 20 förskolor belägna i olika geografiska områden i tätorten.
Förskolorna är olika stora och byggda på olika sätt och förskolorna har därmed varierade
förutsättningar. Nolängens förskola med en maxkapacitet på 26 barn är den minsta förskolan
i tätorten och de största i nuläget är Stadsskogens, Tegelslagarens och Stockslyckes
förskolor som vardera har en maxkapacitet på 100 barn.

I det fortsatta planeringsarbetet behövs en så säkerställd prognos som möjligt för behovet av
förskoleplatser i Alingsås kommuns tätort samt per delområde. Prognoser för barn i
förskoleålder är svåra att säkerställa men krävs likväl för det fortsatta arbetet. I
prognosarbetet används Statisticons delområdesprognos i kombination med en historisk
beläggningsprocent för de olika geografiska förskole områdena i Alingsås.
Beläggningsprocenten beräknar hur stor andel av de folkbokförda barnen som brukar välja
kommunal förskoleverksamhet. Därtill kommer behov av förskoleplatser vid planering av nya
Utdragsbestyrkande
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och förtätade bostadsområden. Aktuell prognos visar på att lokalkapacitet av förskola är
tillräcklig i Alingsås tätort. I nuläget finns behovstäckning av antalet förskoleplatser i tätorten
som helhet men med en variation mellan olika geografiska områden. I första hand möter
förvaltningen upp förskoleplatser per delområde utifrån närhet till hemmet och
vårdnadshavares behov. Utifrån förtätning av bostäder och därmed ytterligare behov av
förskoleplatser samt omstrukturering för att nyttja förskoleplatser som finns i skollokaler till
skolverksamhet behövs ytterligare förskolebyggnader i tätorten.

Omstrukturering och aktuella förändringar
Förskolan Brogården är under om- och nybyggnation och kommer när den står klar i
årsskiftet 2021/2022 att kunna ta emot upp till 140 barn och blir därmed den största förskolan
i kommunen. Bygglov för Stockens förskola går ej att förlänga efter januari 2022 vilket möts
upp av att det finns plats på Brogårdens förskola för barnen som idag går på Stockens
förskola. Barn och personal från Brogården har haft en tillfällig lösning i paviljong på Nolby
skola och denna del av paviljong kommer att lämnas från januari 2022.
Även Nolhaga förskola bedrivs i en byggnad vars bygglov inte kommer att kunna förlängas
till längre än sommaren 2022. En planerad förskolebyggnad på samma plats som Nolhaga
förskola med kapacitet att ta emot 120 barn är under arbete. Förvaltningens planering har
varit att bygga en ny och större förskola som skulle stå färdig sommaren 2022 men denna
process har fördröjts och Nolhaga förskola behöver därmed upphöra under fortsatt arbete
med nybyggnation. Detaljplanen för Nolhaga Allé har varit ute på granskning och nästa steg
är antagande i Kommunfullmäktige. Nybyggnationen av förskolan i Nolhaga syftar till att
täcka behovet för andra förskolor i närområdet och delvis för de förskolor som ryms i
skolbyggnader som behöver utrymmas för att ge plats åt skolans verksamhet.
Det finns ett positivt planbesked (§192 2019.317 SBN) på en tomt för en ny förskola i
Noltorps område. En ny förskola här kan ersätta Lövhyddans förskola och Nolängens
förskola samt möta en ökande befolkning och generationsväxling i området.
Det finns i nuläget en överkapacitet inom området för Stadsskogens förskolor. De tre större
förskolorna i Stadsskogen, Ekskogens förskola, Älvdansens förskola och Stadsskogens
förskola, har kapacitet att ta emot fler barn än efterfrågan i området. Samtidigt kan
kapaciteten av förskoleplatser komma att behövas i Stadsskogen när norra Stadsskogen,
etapp 4 och 5 samt södra Stadsskogen färdigställs varför förvaltningen bedömer att befintliga
förskolor i området behöver finnas kvar. Eventuellt kan tillfällig förändring inom området
behöva göras i väntan på att bostadsutbyggnad sker. Kapaciteten kan även behöva nyttjas
för att möta upp barnomsorgsbehov för boende i Ingared, där kapaciteten av förskoleplatser
är för låg.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde: Barn- och
ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med omstrukturering av
Utdragsbestyrkande
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förskolornas lokalisering i tätorten samt fortsätta följa behovet av eventuell tillfällig minskning
av förskoleplatser i Stadsskogen.
Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra förändringar för
Stockens förskola och Nolhaga förskola utifrån status för aktuella byggnader.
Paragrafen är justerad
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§ 81 2021.082 BUN

Nyckeltal personal och arbetsmiljö 2021
Ärendebeskrivning
Som en del av barn- och ungdomsnämnden systematiska arbetsmiljöarbete redovisar
förvaltningen två gånger per år nyckeltal för personal och arbetsmiljö för förvaltningens
verksamheter. Vid senaste rapporteringen 2021-04-20 §37 redovisade förvaltningen
genomförda insatser, analys av dessa samt insatser som identifierats för fortsatt arbete med
att förbättra arbetsmiljön, sjukfrånvaron och andra nyckeltal inom området. Aktuell
redovisning avser januari till september och innehåller nyckeltal för de aktuella månaderna
samt redogörelse för förvaltningens arbete sedan föregående redovisning samt insatser för
fortsatt arbete.
Beredning
Barn- och ungdomsförvaltningen följer ett antal nyckeltal för personal och arbetsmiljö inom
ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ett urval av dessa redovisas i en särskild
skrivelse som biläggs tjänsteskrivelsen. Den bilagda rapporten är indelad i områdena
arbetsbelastning, tillbud samt sjukfrånvaro. Sjukfrånvaro redovisas och analyseras
förvaltningsövergripande men också med utgångspunkt från valda yrkesgrupper, och
verksamheter och utifrån ålder. Sjukfrånvaron jämförs med övriga kommuner i regionen.
Förvaltningen redovisar också aktuella nyckeltal i fråga om sjukdomsorsaker och
sjukdomstyper. Därtill redovisa genomförda åtgärder samt vilka ytterligare insatser som
planeras.
Sjukfrånvaro i förskola och skola
Barn- och ungdomsförvaltning konstaterar att den totala sjukfrånvaron har sjunkit perioden
januari till september 2021 jämfört med 2020. Det är intervallerna dag 1-14 och dag 15-59
som har sjunkit, medan dag 60 eller mer har ökat. Ökningen av dag 60 eller mer har skett
inom verksamhetsområdena förskola och fritidshem, medan den har sjunkit inom grundskola.
Fördelat på yrkesgrupper har sjukfrånvaron ökat för barnskötare, förskollärare,
fritidspedagoger/lärare i fritidshem samt elevassistenter medan grundskollärare har minskat
för dag 60 eller mer. Det är framförallt i gruppen elevassistenter som ökningen skett,
ökningen för övriga yrkesgrupper är marginell.
I analysen av sjukfrånvaron har förvaltningen följt uppsjukdomsorsaker och sjukdomstyper i
de rehabärenden som upprättas till följd av frånvaro. Förvaltningen kan då konstatera att den
största andelen inte är arbetsrelaterad och att det inte finns några systematiska skillnader
mellan förskola och skola. Vid jämförelse med andra kommuner inom GR ligger Alingsås
kommun på en något bättre nivå i relation till övriga kommuner perioden januari till april 2021
i jämförelse med 2020, vilket är en sjukfrånvaro straxt under genomsnittet för kommunerna i
Göteborgsregionen.

Tillbud och arbetsbelastning
Antalet tillbud har under perioden januari till september 2021 nästan kommit upp i samma
Utdragsbestyrkande
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nivå under hela 2020. Detta bedömer förvaltning beror på det målinriktade arbetet med att
stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ett högt antal tillbud leder större möjlighet till att
förebygga skador. Antalet skador med frånvaro är högre än föregående år, det är till största
Barn- och ungdomsförvaltning har utifrån nuläget analyserat och identifierat följande insatser,
både sådana som ska fortgå och nya insatser:
 Insatser riktade mot chefs- och ledarskap
 Planerad chefshandledning för samtliga chefer i syfte att stödja och stärka
ledarskapet.
 Alingsås kommuns centrala ledarutvecklingsprogram som syftar till att stödja chefer
att utveckla sitt personliga ledarskap
 Alingsås kommuns centrala ledarutvecklingsprogram som syftar till att stödja chefer
att utveckla sitt personliga ledarskap
 Arbetsmiljöinsatser, gentemot chef men även tillsammans med chef för personal
 Förstärkt arbete med systematiskt arbetsmiljöarbete för hela förvaltningen.
 Förvaltningsövergripande översyn av grunderna för tjänstledighet.
 Revidering av såväl den förvaltningsgemensam som enhetsspecifika handlingsplaner
framtagna utifrån 2019 års medarbetarenkät samt uppföljning av densamma under
helår.
 Utveckla systematiskt arbetsmiljöarbete med stöd av nytt samverkansavtal.
 Rehabiliteringsrutinen ”Från frisk till frisk” i syfte att öka frisknärvaron.
 Rutinen ”Tillbud och arbetsskador” i syfte att öka det aktiva arbetet tillsammans kring
arbetsmiljön.
 Arbetsmiljöutbildning för chefer centralt och lokalt på förvaltningen som utformas
utifrån behov som syftar till att öka kunskap och engagemang i arbetsmiljöfrågorna
hos såväl chefer som personal.
 Implementering av det digitala systemet OPUS.
 Fortsatt stöd till chefer i personal- och arbetsmiljörelaterade frågor av HR-partner för
en professionell och rättssäker hantering.
 Riktad utbildning till elevassistenter.
 Fortsatt arbete utifrån arbetsmiljöinspektion.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut vid barn- och ungdomsnämndens
sammanträde: Redovisningen godkänns.
Paragrafen är justerad
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§ 82 2021.311 BUN

Bevakning skolplikt och frånvaro lå 21/22
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.
Beredning
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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Antal pågående handlingsplaner utifrån upprättade frånvaroutredning (per 2021-10-22)
Antal, totalt
Antal, flickor
Antal, pojkar
F-3
10
6
4
4-6
23
14
9
7-9
25
14
11
Totalt F-9
58
34
24

Antal avslutade och nya handlingsplaner
4 avslutade handlingsplaner och 4 nya handlingsplaner upprättades perioden 2021-09-17 till
2021-10-22.
Elever som fullföljer skolplikt på annat sätt
Inga elever fullgör skolplikten på annat sätt under perioden 2021-09-17 till 2021-10-22.
Jämförelse över tid
I bilagan till tjänsteskrivelsen redogörs för utvecklingen av antalet pågående, nya och
avslutade handlingsplaner över tid.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut vid barn- och ungdomsnämndens
sammanträde: Redovisningen godkänns.
Paragrafen är justerad

Utdragsbestyrkande

16

Barn- och
ungdomsnämndens
arbetsutskott
Protokoll
2021-11-09

§ 83 2021.333 BUN

Anmälan av frånvaro från fristående verksamheter lå 21/22
Ärendebeskrivning
Kommunen ansvar 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.
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.
Beredning
Anmälan av elever med omfattande ogiltig frånvaro har inkommit från Linnéskolan, Alingsås
Waldorfskoleförening, i Alingsås kommun. Totalt har 3 elever anmälts från Linnéskolan, 2 av
dessa anmäldes och rapporterades till nämndens sammanträde 2021-09-21 där den höga
frånvaron kvarstår, ett av dessa ärenden är nya har initierats sedan förra sammanträdet.
Elev i åk 4 med 33% frånvaro.
Elev i åk 5 med 29% frånvaro.
Elev i åk 6 med 25% frånvaro. Ny elev
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.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde: Barn- och
ungdomsnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Paragrafen är justerad
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§ 84 2021.293 BUN

Anmälningar om kränkande behandlingar läsåret 2021/2022
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 21-10-12 till 2021-11-02 har 102 anmälningar inkommit.
Under verksamhetsåret har totalt 330 anmälningar inkommit, det finns 79 anmälningar utan
dokumenterad påbörjat utredning, 106 ärenden som påbörjats och 207 ärenden har under
perioden avslutats. Förvaltningen följer upp ”ej påbörjade” ärenden 1-2 gånger/månad för att
säkerställa att händelser skyndsamt utreds.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde:
Redovisningen godkänns.
Paragrafen är justerad

Utdragsbestyrkande

