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Barn- och ungdomsnämnden

Fördjupad månadsuppföljning 2022
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 april 2022 för det ekonomiska resultatet är beräknad minus 2 600 tkr,
vilket är en skillnad mot föregående prognos. Skillnaden mot budget och tidigare prognos är
ökade kostnader i samband med mottagande och undervisning av ett större antal nyanlända
barn och elever än beräknat inför året. Förvaltningen ansöker om kompensation från
Migrationsverket för mottagande av nyanlända elever. I aktuell prognos är kompensationen
inte inräknad eftersom den ännu inte är säkerställd. Flera av kommunala enheter har vidtagit
åtgärder enligt ekonomisk handlingsplan och har därmed kommit i ett bättre ekonomiskt läge
inför året mot tidigare år. Som helhet är verksamheterna i ekonomisk balans under årets
första fyra månader. Viss variation mellan enheterna förekommer och arbete med varje
enhets organisation fortsätter och följs upp.
Det riktade statsbidraget skolmiljarden finns med som ökad intäkt och möts av
personalkostnad och ökat bidrag till fristående huvudmän. För Alingsås kommun är beloppet
totalt 5 911 tkr och för barn- och ungdomsnämndens skolor är beloppet 4 406 tkr.
Kommunen har erhållit bidrag från försäkringskassan som kompensation för höga
sjuklönekostnader under januari månad. För barn- och ungdomsnämndens verksamheter är
intäkten 977 tkr vilket ökar prognosen både för intäkt och personalkostnad. Alingsås har fler
barn och elever från andra kommuner samt fler barn i kommunala enheter, vilket ökar
intäkten med 4 600 tkr. Dessa intäkter möts av personalkostnad.
Personalkostnad är även högre på grund av att kommunala skolor har fler elever vilket är en
direkt koppling till kommunens ökade flyktingmottagande. Enligt nämndens resursmodell
betalas elevpeng och peng direktintegrering till de enheter som har ökat antal elever. Det är
inga kostnader som nämnden har budgeterat för och gör att nämnden inte fullt ut har medel
för att täcka alla kostnader som uppkommit i samband med mottagande av elever.
Lokalhyran minskar i och med att tillfälliga paviljonger Stocken och Nolhaga förskola inte
längre är kvar. Direktkostnader för lokalanpassningar ökar mot budgeterat. Förvaltningen ser
ökade kostnader framåt under året med koppling till tillfälliga lokallösningar under pågående
arbete för nybyggnation. Förvaltningen arbetar för kostnadseffektiva och långsiktiga
lokallösningar men ser att prognosen kan komma att påverkas under året.
Köp av tjänster ökar på grund av bidrag till fristående huvudmän och andra kommuner. Det
är dels fler barn och elever, utbetalning av skolmiljarden samt högre kostnader för elever i
annan kommun.
Förändring mot tidigare prognos är minus 2 600 tkr. Skillnaden mot tidigare prognos är
ökade kostnader i samband med mottagande och undervisning av nyanlända elever.
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Ekonomisk bedömning
Ingen ytterligare ekonomisk bedömning.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner fördjupad månadsuppföljning 2022

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, 2022-05-03
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Drift
Belopp i tkr

Budget 2022

Prognos
helår 2022

Avv.
prognos/
budget 2022

115 581

125 564

9 983

-588 604
-133 520
-289 446
-19 105

-598 787
-132 520
-291 846
-20 105

-10 183
1 000
-2 400
-1 000

-1 030 675

-1 043 258

-12 583

-915 095

-917 695

-2 600

915 095

915 095

0

Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader
Verksamhetens kostnader

Verksamhetens nettokostnader
Kommunbidrag
Finansnetto
Årets resultat

0
0

-2 600

-2 600

Inledande sammanfattning
Helårsprognosen per april 2022 för det ekonomiska resultatet är beräknad minus 2 600 tkr,
vilket är en skillnad mot föregående prognos. Skillnaden mot budget och tidigare prognos är
ökade kostnader i samband med mottagande och undervisning av ett större antal nyanlända
barn och elever än beräknat inför året. Förvaltningen ansöker om kompensation från
Migrationsverket för mottagande av nyanlända elever. I aktuell prognos är kompensationen
inte inräknad eftersom den ännu inte är säkerställd. Flera av kommunala enheter har vidtagit
åtgärder enligt ekonomisk handlingsplan och har därmed kommit i ett bättre ekonomiskt läge
inför året mot tidigare år. Som helhet är verksamheterna i ekonomisk balans under årets
första fyra månader. Viss variation mellan enheterna förekommer och arbete med varje
enhets organisation fortsätter och följs upp.

Prognos
Det riktade statsbidraget skolmiljarden finns med som ökad intäkt och möts av
personalkostnad och ökat bidrag till fristående huvudmän. För Alingsås kommun är beloppet
totalt 5 911 tkr och för barn- och ungdomsnämndens skolor är beloppet 4 406 tkr.
Kommunen har erhållit bidrag från försäkringskassan som kompensation för höga
sjuklönekostnader under januari månad. För barn- och ungdomsnämndens verksamheter
är intäkten 977 tkr vilket ökar prognosen både för intäkt och personalkostnad. Alingsås har
fler barn och elever från andra kommuner samt fler barn i kommunala enheter, vilket ökar
intäkten med 4 600 tkr. Dessa intäkter möts av personalkostnad.
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Personalkostnad är även högre på grund av att kommunala skolor har fler elever vilket är
en direkt koppling till kommunens ökade flyktingmottagande. Enligt nämndens resursmodell
betalas elevpeng och peng direktintegrering till de enheter som har ökat antal elever. Det är
inga kostnader som nämnden har budgeterat för och gör att nämnden inte fullt ut har medel
för att täcka alla kostnader som uppkommit i samband med mottagande av elever.
Lokalhyran minskar i och med att tillfälliga paviljonger Stocken och Nolhaga förskola inte
längre är kvar. Direktkostnader för lokalanpassningar ökar mot budgeterat. Förvaltningen
ser ökade kostnader framåt under året med koppling till tillfälliga lokallösningar under
pågående arbete för nybyggnation. Förvaltningen arbetar för kostnadseffektiva och
långsiktiga lokallösningar men ser att prognosen kan komma att påverkas under året.
Köp av tjänster ökar på grund av bidrag till fristående huvudmän och andra kommuner. Det
är dels fler barn och elever, utbetalning av skolmiljarden samt högre kostnader för elever i
annan kommun.

Prognosförändring
Förändring mot tidigare prognos är minus 2 600 tkr. Skillnaden mot tidigare prognos är
ökade kostnader i samband med mottagande och undervisning av nyanlända elever.
Avstämningstillfälle
Fördjupad månadsuppföljning
Delårsbokslut
Bokslut 2022

Prognos

Avvikelse från
bokslut

-2 600
0

2 600
0

0

Kommentarer per huvudverksamhet, tkr
Politisk +/-0 tkr
Ingen förväntad avvikelse.
Förskola + 2 300 tkr
Kommunen har erhållit bidrag från försäkringskassan som kompensation för höga
sjuklönekostnader under januari månad. För förskola är intäkten 520 tkr vilket ökar
prognosen både för intäkt och personalkostnad. Under första delen av året har barn- och
ungdomsnämnden fler barn från annan kommun samt ökad intäkt för föräldraavgifter vilket
ökar prognosen för intäkt och personalkostnad med 2 300 tkr.
Pedagogisk omsorg + 100 tkr
Färre barn hos annan huvudman mot budgeterat.
Förskoleklass + 200 tkr
Alingsås har fler elever från annan kommun, vilket ökar intäkten.
Grundskola – 5 400 tkr
Det riktade statsbidraget skolmiljarden finns med som ökad intäkt och möts av
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personalkostnad med 3 706 tkr och ökat bidrag till fristående huvudmän med 700 tkr i
helårsprognosen. Kommunen har erhållit bidrag från försäkringskassan som kompensation
för höga sjuklönekostnader under januari månad. För grundskola är intäkten 360 tkr vilket
ökar prognosen både för intäkt och personalkostnad. Alingsås har fler elever från annan
kommun vilket ökar prognosen både för intäkt och personalkostnad med 1 600 tkr.
Personalkostnad är även högre på grund av att kommunala skolor har fler elever vilket är
en direkt koppling till kommunens flyktingmottagande. Kostnader för elever hos andra
kommuner ökar med 1 500 tkr.
Grundsärskola - 300 tkr
Köpt plats för elev hos annan huvudman under våren.
Fritidshem + 500 tkr
Kommunen har erhållit bidrag från försäkringskassan som kompensation för höga
sjuklönekostnader under januari månad. För fritidshem är intäkten 97 tkr vilket ökar
prognosen både för intäkt och personalkostnad. Alingsås har fler barn från annan
kommun, vilket ökar intäkten.
Kost- och lokalvård +/-0 tkr
Ingen förväntad avvikelse.
Option kostavtal +/-0 tkr
Ingen förväntad avvikelse.
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Belopp i tkr

Budget 2022

Prognos helår 2022

Avv. prognos/ budget
2022

Politisk verksamhet
Förskola
Pedagogisk omsorg
Förskoleklass
Grundskola
Grundsärskola
Fritidshem
Kost och lokalvård
Option kostavtal
Summa

-1 101
-343 008
-766
-31 400
-533 484
-24 029
-90 892
-995
-5 000
-1 030 675

-1 101
-343 528
-666
-31 400
-545 250
-24 329
-90 989
-995
-5 000
-1 043 258

0
-520
100
0
-11 766
-300
-97
0
0
-12 583

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

0
44 584
0
1 634
50 875
600
16 892
995
915 095
1 030 675

0
47 404
0
1 834
57 241
600
17 489
995
915 095
1 040 658

0
2 820
0
200
6 366
0
597
0
0
9 983

0

-2 600

-2 600

Kostnader

Resultat

Prognos antal barn och elever
Budgeterade barn och elever enligt tabell nedan är en sammanställning av kommunal och
fristående verksamhet samt in- och utresande i och från annan kommun.
Sammanställningen utger antalet Alingsåsare (folkbokförda barn och elever).
Det är fler barn i förskola mot planerat antal. Det är fler barn i kommunal verksamhet, fler
barn från annan kommun och fler barn inom fristående verksamhet. Sammantaget blir det
fler Alingsåsare mot planerat.
Barn i pedagogisk omsorg är färre mot planerat.
Eleverna i grundskola är fler inom kommunal verksamhet medan det är färre mot planerat
inom fristående verksamhet. Även inom grundskola har Alingsås fler elever från annan
kommun mot planerat. Både i förskoleklass och åk 1-9 ökar elevantalet i kommunala skolor,
vilket är en direkt koppling till kommunens ökade flyktingmottagande.
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Elever i grundsärskola är färre mot planerat och prognosen visar på att det antalet håller
även inför hösten.
Verksamhet fritidshem har färre barn både inom kommunal och fristående verksamhet mot
planerat.
Planeringsunderlag - barn
och elever, antal

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

budget
2022

prognos
2022

avvikelse
2022

2 276

2 282

6

10

7

-3

529

537

8

4 806

4 819

13

50

46

-4

2 056

2 043

-13

Investeringar
Belopp i tkr

Budget 2022

Prognos
helår 2022

Reinvestering
Inventarier förskola
Inventarier skola
Arbetsmiljö
Ombyggnation
Kostenheten

6 000
900
2 600
200
2 000
300

6 800
900
2 600
200
2 800
300

Avv.
prognos/
budget 2022
-800
0
0
0
-800
0

Totala utgifter

6 000

6 800

-800

Prognos
På grund av ökade utgifter för ombyggnation Noltorpsskolan och möblering av paviljong på
Ingaredsskolan har nämnden behov av ökade investeringsmedel under året.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2022-03-24
Mikaela Stenholm

Barn- och ungdomsnämnden

2022.073 BUN

Lokalförsörjningsplan Barn- och ungdomsnämnden 20222027
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämndens lokalförsörjningsplan ingår som en del i kommunens
övergripande lokalförsörjningsplan. Underlaget ska ligga till grund för de beslut om utveckling
och förändring som tas inom lokalförsörjning både i barn- och ungdomsnämndens och i
kommunens budget.
Planen revideras årligen och visar innevarande år och fem år framåt för att åskådliggöra hur
verksamheten bedrivs idag, samt redovisar det uppskattade behovet av förskole- och
skollokaler för perioden 2022-2027.

Beredning
Alingsås är en kommun under tillväxt. Det byggs mycket bostäder och planeras för nya
bostadsområden. Även förtätning av redan befintliga bostadsområden pågår. I takt med att
kommunen växer ökar även antalet barn och elever. För att möta denna befolkningstillväxt
kommer behovet av både förskolor och skolor byggas/byggas ut.
Det är viktigt att alla barn och elever har tillgång till ändamålsenliga och likvärdiga lokaler i
hela kommunen. Det finns äldre förskole- och skollokaler som inte är fullt anpassade efter
den pedagogik och de arbetssätt som undervisningen utförs på idag.
För att få ett så effektivt lokalnyttjande som möjligt och på så sätt spara på både ekonomiska
och mänskliga resurser krävs ett mer innovativt tankesätt. Ett effektivt lokalnyttjande
beskriver graden av användbarhet och förutsättningar för att lokalerna ska användas optimalt
under hela dagen/dygnet. I framtiden bör ett större samnyttjande av lokaler inom
förvaltningen men även mellan olika förvaltningarna ske.
Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden fastställer Lokalförsörjningsplan 2022-2027.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
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Helena Balte
Förvaltningschef

Mikaela Stenholm
Lokalcontroller

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2022-03-25
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Lokalförsörjningsplan
2022 - 2027
Barn- och ungdomsförvaltningen
Alingsås kommun

Typ av styrdokument:

Gäller för: Barn- och ungdomsförvaltningen

Beslutande instans: Barn- och

Giltighetstid:

ungdomsnämnden

Revideras senast: Våren 2023

Datum för beslut: 2022-05-17

Dokumentansvarig: Lokalcontroller

Diarienummer: 2022.073 BUN
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Lokalförsörjningsplan 2022 - 2027

1. Inledning
Barn- och ungdomsnämndens lokalförsörjningsplan ingår som en del i kommunens övergripande
lokalförsörjningsplan. Underlaget ska ligga till grund för de beslut om utveckling och förändring som
tas inom lokalförsörjning både i barn- och ungdomsnämndens och i kommunens Budget.
Planen revideras årligen och visar innevarande år och fem år framåt för att åskådliggöra hur
verksamheten bedrivs idag, samt redovisar det uppskattade behovet av förskole- och skollokaler för
perioden 2022 - 2027.

1.1 Mål och inriktning
Den målbild som ligger till grund för barn- och ungdomsförvaltningens lokalplanering är att till en rimlig
kostnad, vid rätt tidpunkt och på rätt plats ha lokaler som är likvärdiga och lämpliga för sitt ändamål.
Barn- och ungdomsnämndens Budget 2022 - 2024 ger en färdriktning även för lokalplaneringen.
Budgeten visar på att en strategisk lokalplanering och omstrukturering i lokalutnyttjande kan ge
förutsättningar för att barn- och ungdomsnämnden ska kunna lägga mer resurser på
personalkostnader och kunna skapa en väl fungerande inre organisation, med behörig personal, barnoch elevhälsa, rektorer och fungerande stödstruktur på varje enhet. Att vid nybyggnation placera
förskolor och skolor geografiskt strategiskt för att möjliggöra att organisera grupper och klasser med
en allsidig social sammansättning ska ses som är ett långsiktigt arbete för att skapa en likvärdig
förskola och skola samt för en hållbar integration. Strategisk lokalplanering med om- till och
nybyggnation utifrån ramprogram för förskola och skola skapar även förutsättningar för att kunna
forma minskade barngrupper i förskolan och skapa en hållbar klassorganisation i skolan.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade 2019-11-26 om vision för framtida skolorganisation och gav
förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till framtida skolorganisation i respektive delområde;
Kommundel Bjärke, Kommundel Långared, Alingsås Södra kommundel, Förskolor i centralorten, F-6
skolor i centralorten samt 7 - 9 skolor i centralorten. Långsiktigt arbete pågår utifrån visionen
tillsammans med planering utifrån behov och kapacitet i relation till nybyggnation. Aktuell bild av
lokalkapacitet och prognos barn/elever i förhållande till aktuell lokalkapacitet redovisas för Barn och
ungdomsnämnden årligen.

2. Sammanfattning
Alingsås är en kommun under tillväxt. Det byggs mycket bostäder och planeras för nya
bostadsområden. Även förtätning av redan befintliga bostadsområden pågår. I takt med att kommunen
växer ökar även antalet barn och elever. För att möta denna befolkningstillväxt kommer behovet av att
både förskolor och skolor behöver byggas/byggas ut.
Det är viktigt att alla barn och elever har tillgång till ändamålsenliga och likvärdiga lokaler, i hela
kommunen. Det finns flera äldre förskole- och skollokaler som inte är fullt anpassade efter den
pedagogik och de arbetssätt som undervisningen utförs på idag. Det saknas grupprum och utrymmen
som är flexibla. Även ytor för personal, barn och elevhälsa har behov av förändring. Nya ökade krav
för tillgänglighet, miljökrav och ventilation påverkar även lokalernas beskaffenhet.
För att få ett så effektivt lokalnyttjande som möjligt och på så sätt spara på både ekonomiska och
mänskliga resurser krävs ett mer innovativt tankesätt. Ett effektivt lokalnyttjande beskriver
graden av användbarhet och förutsättningar för att lokalerna ska användas optimalt under hela
dagen/dygnet. I framtiden bör ett större samnyttjande av lokaler inom förvaltningen men även mellan
olika förvaltningarna ske.
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3. Verksamhetslokaler
3.2 Nulägesbeskrivning
I Alingsås Norra kommundel möter lokalkapaciteten behovet av platser övergripande.
I Alingsås tätort möter lokalkapaciteten behovet av platser övergripande medan det skiljer sig mellan
geografiska områden. Planering av placeringsskolor kommer att behöva ses över som en följd av
nybyggnation och skolornas placering i relation till växande bostadsområden.
I Alingsås Södra kommundel finns behov av utökade lokaler både i nuläge och framåt som en följd av
nybyggnation av bostäder i framförallt Ingared.
För flera områden i Alingsås är en utmaning att många enheter är små och utifrån både
organisatoriska och ekonomiska aspekter behöver större enheter planeras vid nybyggnation.

3.2.1 Kapacitet förskola
Kapaciteten i förskolan bygger på lokalernas beskaffenhet, gruppernas storlek samt barnens ålder. Av
både organisatoriska och ekonomiska skäl bör förskolor med färre än 60 barn avvecklas eller byggas
ut allt eftersom. Vid nybyggnad är målsättningen att förskolor har plats för 120–160 barn. Beräknad
lokalkapacitet utgår från förskolornas kapacitet i maj månad då antalet barn i verksamheten är som
högst.
Under våren 2022 finns det 29 kommunala förskolor. I dessa är det 1 753 barn placerade under
vårterminen 2022, (jmf 1 836 barn föregående period år 2021).
Av det totala antalet förskolebarn har 74,9% en placering i Alingsås kommuns regi, dvs en lägre andel
än tidigare (jfr 75,8 % % 2021). 24 % är placerade i fristående verksamhet medan 1,2% är placerade i
annan kommun.
Utifrån lokalkapacitet beräknas antal barnomsorgsplatser under 2022 vara i balans i stort sett hela
kommunen. Den volymökning som har skett i förskolan har tagits emot av både kommunala och
fristående förskolor.

3.2.2 Kapacitet skola
För att möta framtidens utmaningar och samtidigt bibehålla och utveckla god kvalitet behöver en
grundskola ha kapacitet för minst 550–600 elever. Detta för att kunna skapa en hållbar
klassorganisation och på ett resurseffektivt sätt kunna leva upp till författningarnas krav på bemanning,
undervisning och betygssättning.
I kommunen finns det 17 st. kommunala grundskolor. Av dessa är 13 st. skolor F-6, tre skolor årskurs
7 - 9 och en skola är F-9. Våren 2022 finns det 4 523 inskrivna elever i grundskolan (jmf 4 447
föregående period år 2021.)
Av det totala antalet elever år F-9 har 83% en placering i Alingsås kommuns regi, dvs en högre andel
än tidigare (jfr 82,7 % 2021). 15,7% går i fristående verksamhet medan 1,3% går i annan kommun.
Den volymökning som har skett i grundskolan har tagits emot av både kommunala och fristående
skolor. Den största ökningen i kommunal verksamhet har det faktiska elevantalet stigit. Andelen elever
i fristående skolor ökar succesivt med elevens ålder.
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Som helhet är skolornas kapacitet tillräcklig i kommunen men det finns en variation mellan skolor och
geografiska områden.
Några skolenheter har kompletterats med paviljonger. På Noltorpsskolan finns paviljonger utifrån att
möta elevunderlaget samt under pågående om- och tillbyggnation. Även Nolbyskolan kompletteras
med paviljonger för att möta ökat elevantal.
Ingared kommer från HT-22 öka upp med paviljonger för att kunna möta ökat elevantalet i området.

3.3 Fördjupad beskrivning av framtida lokalbehov
I enlighet med Alingsås kommuns tillväxtprogram 2021–2030 är det långsiktiga målet att skapa minst
1000 nya bostäder inom tillväxtprogrammets 10-årsperiod. De områden som kommunen planerar att
utveckla är bl.a. Stadsskogen, Mjörnstranden, Ingared samt ett antal förtätningsprojekt i tätorten.
Detta innebär att det behövs både nya skolor och nya förskolor i områdena.
När nya bostadsområden planeras är det viktigt att i ett tidigt skede utreda om det medför ett behov av
nya förskolor och skolor för att undvika tillfälliga och kostsamma lokallösningar. En utmaning för
förvaltningen är att de tomter som släpps för byggnationer inte alltid klarar av storleken som önskad
kapacitet kräver, det gäller både vid nybyggnation av förskola och grundskola. Det är viktigt att behov
av storlek ses utifrån flera aspekter, ekonomiskt, pedagogiskt och att möta kommuninvånares behov
och efterfrågan.
Gällande Stadsskogen, Mjörnstranden och Ingared pågår planering för ytterligare förskola och skola.
Utifrån kommande behov behövs både förskola och skola upp till åk 9 för att möta upp ökat antal barn
och elever i dessa nybyggnationsområden. Barn- och ungdomsnämnden har tidigare i år beslutat att
en förstudie för skola i Ingared ska göras.
Vid ny- och ombyggnation planeras alltid plats för tillagningskök för att minska transporter och
belastning på vårt centralkök.

3.4 Behovsanalys förskola
I takt med att kommunen växer beräknas efterfrågan på förskoleplatser att öka. Detta, tillsammans
med förskolelokaler som inte är ändamålsenliga gör att nya förskolor behöver byggas och/eller att
befintliga förskolor behöver byggas ut.
I Sollebrunn finns flera mindre förskolor och det finns ett behov att se över förutsättningar för en
samlad förskola.
Långared förskola har kapacitet.
Det finns behov av en ny större förskola i Noltorp, dels för att ersätta Lövhyddans förskola och
Nolängens förskola men även för att möta en ökande befolkning och generationsväxling i området.
Just nu ser vi över möjlighet av byggnation på Förmannen 2 i Bolltorp.
Arbete med en ny detaljplan för en förskola i Nolhaga med kapacitet för 120 barn pågår.
Nybyggnationen av förskolan syftar till att täcka det geografiska området som Nolhaga förskola
tidigare täckt. Även ge plats åt skolans verksamheter där förskolan ryms i skolbyggnader.
När norra Stadsskogen, etapp 4 och 5 samt södra Stadsskogen färdigställs kommer det finnas behov
av fler förskoleplatser i området. Utifrån kommande behov behövs förskola för att möta upp ökat antal
barn i dessa nybyggnationsområden.
Efterfrågan på förskoleplatser i Alingsås södra kommundel är hög i förhållande till dagens
lokalkapacitet och tillsammans med förväntad ökad efterfrågan behövs fler förskoleplatser så snart
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som möjligt. Utifrån ökad byggnation och inflyttning behöver både förskolans och skolans
lokalkapacitet ökas inom de närmsta åren. Ärendet ligger just nu hos Samhällsbyggnadsförvaltningen
för att se över lämplig plats för förskola då yta inte finns att bygga ut på befintlig mark.

3.4.1 Trendprognos förskola 2022 – 2027
Alingsås kommuns trendprognosen från Statisticon 2022 pekar på att antalet förskolebarn i
kommunen kommer att öka de kommande åren jämfört med antal inskrivna på kommunens förskolor
idag.

Förskola 1-5 år - Totalt antal barn
2022

2023

2024

2025

2026

2027

Prognos 2022

2 451

2 449

2 441

2 435

2 427

2 438

Prognos 2021

2 503

2 570

2 620

2 695

2 771

Ingen data

Differens 2022 vs 2021

-52

-121

-179

-260

-344

Prognosen för antal barn i förskolan har minskat mot tidigare lämnad prognos. Prognosen ligger till
grund för Barn-och ungdomsnämndens ramtilldelning och vidare intern resurstilldelning.

3.5 Behovsanalys skola
I Alingsås Norra kommundel finns möjlighet till ett mer effektivt nyttjande av lokaler genom att nyttja
tillgänglig kapacitet i Sollebrunns skola.
Långared skola har kapacitet för fler elever.
Under våren 2020 startade en omfattande om- och tillbyggnad av Noltorpsskolan. Då skolan står klar
kommer den ha en kapacitet för 600 elever i grundskola och 40 elever i grundsärskola. Under
byggnationen sker undervisning och fritidsverksamhet i tillfälliga lokaler. Grundsärskolans
undervisning och fritidsverksamhet sker på Ängaboskolan fram till dess att Noltorpsskolan flyttar in juni
2022. Under hösten 2022 påbörjas byggnaden av den nya idrottshallen och därefter görs en om- och
tillbyggnad av matsal, slöjdsal m.m. Allt detta beräknas vara klart inför skolstart 24/25.
Stadsskogens skola är för liten för att ta hand om den ökning av elever som kommer då norra
Stadsskogen, etapp 4 och 5 samt södra Stadsskogen färdigställs. Inför detaljplaneringen av dessa
områden pågår en dialog med planenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen.
I Ingared har nya bostadsområden med blandad bebyggelse tillkommit och det pågår i dagsläget
ytterligare byggnation. Utifrån ökad byggnation och inflyttning behöver skolans lokalkapacitet ökas
inom de närmsta åren. Barn- och ungdomsnämnden har i februari 2022 beslutat om att en förstudie
ska göras för en ny skola i Ingared enligt ramprogram för grundskola. Förstudien ska omfatta
planering av fastigheten i fråga om placering av skola, planering av friyta samt logistik, trafikplanering
och parkeringsplatser. I förstudien kommer förslag på en F-6 skola samt F-9 skola att ses över.
Våren 2022 går det 1 194 elever på de tre 7 - 9 skolor som alla ligger i Alingsås och som tar emot
elever från tätorten, Långared samt Alingsås Södra kommundel. I och med att kommunen växer även
utanför tätorten, främst söderut, finns anledning att se över kommande behov av skola upp till åk 9 för
att möta upp ökat antal barn och elever i nybyggnationsområden. I förstudien om skola för Ingared ses
båda alternativen över, en skola F-6 och en skola F-9.
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3.5.1 Trendprognos grundskola
Alingsås kommuns trendprognosen från Statisticon 2022 pekar på att antalet barn i grundskola i
kommunen kommer att ligga på en jämn nivå kommande åren.

Grundskola (Åk F - 6) - Totalt antal elever
2022

2023

2024

2025

2026

2027

Prognos 2022

3 741

3 723

3 743

3 749

3 788

3 785

Prognos 2021

3 758

3 768

3 830

3 893

3 988

Ingen data

Differens 2022 vs 2021

-17

-45

-87

-144

-200

Gällande årskurs 7 – 9 håller sig elevantalet på en jämn nivå de kommande åren.

Grundskola (Åk 7 - 9) - Totalt antal elever
2022

2023

2024

2025

2026

2027

Prognos 2022

1 618

1 677

1 654

1 657

1 614

1 635

Prognos 2021

1 639

1 704

1 707

1 707

1 682

Ingen data

Differens 2022 vs 2021

-21

-27

-53

-50

-68

Prognosen för antal elever i grundskola har minskat mot tidigare lämnad prognos. Prognosen ligger till
grund för Barn-och ungdomsnämndens ramtilldelning och vidare intern resurstilldelning.
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4. Objektslista
Behov
Förstudie
Detaljplan
Upphandling/projekt
Genomförande

VERKSAMHET

NYBYGGNAD

OMBYGGNAD 2022
X

X

2023

2024

X

X

2025

Skola Noltorp

X

Förskola Nolhaga

X

X

Förskola Ingared

X

X

Skola Ingared

X

X

Förskola Sollebrunn
Förskola
Stadsskogen

X

Förskola Bolltorp

X

Skola Stadsskogen

X

2026

X

5. Prognos och kostnadsutveckling
Budgeterad hyreskostnad för Barn- och ungdomsnämnden är 133 520 tkr år 2022.
Prognostiserad hyreskostnad för Barn- och ungdomsnämnden är 134 998 tkr år 2023.

5.1 Hyrorna varierar
Hyrorna varierar mellan olika förskolor och skolor beroende på att lokalerna är olika och byggda vid
olika tid. Nyproducerade enheter innebär en högre hyra och små enheter är dyrare i relation till
kapacitet än vad större enheter är vilket innebär att det är kostnadseffektivt att planera för större
enheter vid nybyggnation.

5.2 Paviljonger
För att lösa ett akut behov av lokaler kan paviljonger hyras. De tillfälliga lokalerna kan vara ett bra
alternativ ur ett kortsiktigt perspektiv men på lång sikt blir det en dyr lösning som också har
begränsningar i lokalernas funktion och utformning. Sett till enbart hyra per kvm för paviljong är
skillnaden inte så stor men utifrån hela kostnaden med både etableringen och avetablering av
paviljongen så handlar det ofta om stora belopp som inte kan ingå i den årliga hyran utan är en
direktkostnad. Varför den inte kan ingå i den årliga hyran beror på att tiden för paviljongen ska vara
kort.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2022-04-20
Jonas Nordlander

Barn- och ungdomsnämnden

2022.100 BUN

Rapport om nuläge inom barnomsorg 2022
Ärendebeskrivning
Som en del av uppföljning och fortsatt planering av verksamheten redovisas nuläge och
kapacitet inom barnomsorg till barn- och ungdomsnämnden. Under 2022 är redovisning
planerad till maj och december, samt vid ytterligare tillfällen om behov uppstår. Barnomsorg
inbegriper både förskola och fritidshem där behov av förskoleplats ska tillgodoses inom fyra
månader och behov av plats i fritidshem så snart behovet uppstår.

Förvaltningens yttrande
Förvaltningen konstaterar att det i dagsläget finns full behovstäckning av förskoleplatser och
att 4 månaders garantitid upprätthålls. Efterfrågan varierar mellan olika förskolor och
områden, vilket innebär att vissa vårdnadshavare kan erbjudas plats på annan förskola än
vad de har önskat. Antalet barn i kö till förskolan beräknas öka ytterligare inför hösten men
det finns kapacitet för nya barn i Alingsås tätort och norra kommundelen inför hösten
eftersom 6-åringarna flyttar till förskoleklass. Antal inskrivna barn i förskola och fritidshem
redovisas i bilaga. Plats i fritidshem erhålls på den skola som elever har sin skolplacering vid
och eftersom fritidshemmets verksamhet är en del av skolans verksamhet finns i regel hela
skolans lokaler att tillgå för fritidshemmets verksamhet varför tiden för att erbjuda plats
endast är beroende av organisatoriska och personella faktorer. Möjligheten för att kunna
erbjuda förskola är däremot avhängt tillgång till ändamålsenliga lokaler.
Förskolelokalerna i Alingsås kommun har en teoretisk maxkapacitet på 2000 platser, men
lokala förutsättningar påverkar det exakta antalet barn som är möjligt att placera. Antal barn i
förskolan är som flest i slutet av vårterminen och det är för den perioden respektive förskolas
barnantal bäst jämförs med maxkapacitet för att bedöma förvaltningens kapacitet och
platsförsörjning. Förskolornas maxkapacitet ser i de olika kommunområdena ut enligt
följande:




Norra kommundelen inkl. Långared: 300 platser,
Alingsås tätort: 1260 platser
Södra kommundelen: 440 platser

Kapaciteten är totalt sett god, men varierar mellan områden där södra kommundelen
tillsammans med de södra delarna i Alingsås tätort utmanar det fortsatta planeringsarbetet.
Området Stadsskogen, i de södra delarna av Alingsås tätort, har en väl utbyggd kapacitet.
Tre förskolor finns i området med en maxkapacitet om totalt 260 platser. Under våren 2022
är 171 barn inskrivna på dessa förskolor, exklusive Nolhaga förskola som tillfälligt befinner
sig i lokaler på Älvdansens förskola till och med läsårsskiftet. I dagsläget finns således en
överkapacitet av förskoleplatser i Stadsskogen samtidigt som förvaltningen har beredskap för
att möta behovet av fler platser i förskola när norra Stadsskogen, etapp 4 och 5 samt delar i
södra Stadsskogen färdigställs.
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I den södra kommundelen, i områdena Hemsjö, Ingared, Ödenäs och Västra bodarna,
bedömer förvaltningen att det finns svårigheter med platsförsörjning på årsbasis med
nuvarande organisation. Utmaningarna beror till stor del på utbyggnad av bostäder i Ingared,
men samtidigt som det skett en ökning av antal barnfamiljer i befintlig bebyggelse i hela
kommundelen. Den teoretiska maxkapaciteten i södra kommundelen är 440 platser. Våren
2022 är totalt 419 barn inskrivna. Utifrån målsättning om barngruppens storlek i relation till
ålder och sammansättning utifrån aktuella barngruppers behov finns inga ytterligare
tillgängliga platser under våren, varför flera barn erbjudits placering i Alingsås tätort. Inför
hösten finns ett stort antal ansökningar om plats till förskolorna i Alingsås södra kommundel.
Förvaltningen arbetar med möjligheter för att optimera antalet platser på befintliga förskolor
samt att i Ödenäs se över lokalfördelning mellan skola och förskola. I väntan på ny förskola i
Ingared kan en kompletterande lokal för förskola behövas.
Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen och följer förvaltningens arbete för en
effektiv organisation av förskoleplatser.

Helena Balte
Jonas Nordlander
Förvaltningschef
Helena Balte, Godkännare
tjänsteskrivelse, 2022-04-22Barnomsorgssamordnare
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Nulägesrapport, maj 2022
Förskola
Område

Maxkapacitet

Norra kommundelen

300

Alingsås tätort

1260

Södra kommundelen

440

Totalt:

2000

Placering av förskolebarn 2022-04-19
Kommunal förskola

1806, varav 49 från annan kommun

Fristående förskola

581

Alingsåsbarn inskrivna i annan kommun

22

Fritidshem
Placering av fritidsbarn 2022-04-19
Kommunalt fritids

1641, varav 39 från annan kommun

Fristående fritids

311

Alingsåsbarn skrivna i annan kommun

20
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2022-04-13
Kristina Jakobsson
0322-616348
2022.101 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Regler för skolskjuts
Ärendebeskrivning
Rätten till skolskjuts regleras av skollagen 9 kapitlet 15 b § förskoleklass, 10 kap 32-33 § och
40 § grundskola samt skollagen 11 kap 31-32 § och 39 § grundsärskola.
Elever i förskoleklass och grundskola och grundsärskola med offentlig huvudman har rätt till
kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen
bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd,
trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.
Hemkommunen ansvarar för att reglera vilka som kan ha rätt till skolskjuts utifrån de
omständigheter som skollagen anger i relation till kommunens lokala förutsättningar.

Förvaltningens yttrande
Nu gällande regler för skolskjuts beslutades 2015-03-24 §135, med löpande redaktionella
ändringar. I förvaltningens förslag till revidering av regler för skolskjuts har förtydliganden och
en förändrad indelning gjorts.
Utöver de redaktionella ändringar av reglerna föreslås en förändring för skolskjuts för elever
som väljer fristående skola i annan kommun så att kommunens regler harmoniserar med
gällande lagstiftning. En elev som går i en fristående skola i en annan kommun än
hemkommunen har inte rätt till skolskjuts enligt skollagen och i förslag till revidering
förtydligas detta i kommunens regler för skolskjuts. För elever i kommunal skola i annan
kommun ska kommunen bevilja skolskjuts om det kan ske utan organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter för hemkommunen.
Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga ekonomiska åtaganden.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden fastställer Regler för skolskjuts.
Beslutet ska skickas till
Fristående huvudmän inom Alingsås kommun.

Helena Balte
Kristina Jakobsson
tjänsteskrivelse, 2022-04-22

Kristina Jakobsson
Administrativ chefHelena Balte, Godkännare
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1. Rätt till skolskjuts
Rätten till skolskjuts regleras av skollagen 9 kapitlet 15 b § förskoleklass, 10 kap 32-33 §
och 40 § grundskola samt skollagen 11 kap 31-32 § och 39 § grundsärskola.
Elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola med offentlig huvudman har rätt till
kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen
bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd,
trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.
Skolskjuts gäller inte till och från fritidshemmet eller pedagogisk omsorg.

1.1. Val av skola
Elever som väljer att gå i en annan skola än den skola där hemkommunen annars skulle ha
placerat dem har endast rätt till skolskjuts om det kan ske utan organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter för hemkommunen. Detsamma gäller som huvudregel när elever
väljer att gå i en annan kommuns skola.

1.2. Hemmet
Med hemmet menas elevens folkbokföringsadress eller annan boendeadress vid växelvis
boende. Hemmet avser även familjehem, HVB-hem, bostad med särskild service för barn
och ungdom enligt LSS och korttidshem.

1.3. Hemkommun
Enligt skollagen är hemkommunen den kommun som eleven är folkbokförd i. När det gäller
elev som är bosatt i Sverige utan att vara folkbokförda är hemkommunen den kommun som
de stadigvarande vistas i. Om elev saknar stadigvarande vistelseort är hemkommunen den
kommun som eleven för tillfället uppehåller sig i. Detsamma gäller elev som har skyddad
folkbokföring.
Källa: 29 kapitlet 6 § skollagen.

1.4. Färdvägens längd som ger rätt till
skolskjuts
Med färdväg avses, för eleven, den kortaste användbara vägen från hemmet (adresspunkt)
till den anvisade kommunala skolan (adresspunkt). Skjuts anordnas för elever som har minst
följande avstånd.
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Årskurs

Avstånd i km

Förskoleklass / åk 1

2 km

Åk 2-3

3 km

Åk 4-6

4 km

Åk 7-9

5 km

För att fastställa avstånd mäts officiella gång och cykelvägar och för elever boende på
adresser utan gång- och cykelvägar görs mätning på de sträckor som finns. Beräkningen av
avstånd sker automatiskt via Alingsås kommuns kartsystem. Bedömningen ska vara
likvärdig för alla elever och alla mätningar sker automatiskt för att säkerställa likabehandling.

1.5. Avståndet mellan hemmet och
hållplats/uppsamlingsplats
Som huvudregel erhåller den skjutsberättigade eleven skjuts från och till
hållplats/uppsamlingsplats Denna skall i allmänhet ligga utefter fordonets normala färdväg.
Har eleven mer än:
Årskurs

Avstånd i km

Förskoleklass samt åk 1-3

2 km

Åk 4-6

3 km

Åk 7-9

4 km

till hållplats/uppsamlingsplats är eleven berättigad även för denna sträcka. Om det finns
möjlighet flyttas hållplats/uppsamlingsplats till lämpligt ställe närmare hemmet.

1.6. Väntetider
Vid längre väntetider erbjuds eleven att vänta på skolan. Längre väntetider kan exempelvis
uppstå då eleven valt annan skola än placeringsskolan eller vid växelvis boende.

1.7. Skolskjuts vid växelvis boende
Då elev bor på två adresser inom kommunen p.g.a. växelvis boende prövas rätten till
skolskjuts från båda vårdnadshavarnas adresser. Boendet ska bygga på ett fast och
varaktigt arrangemang och vara likvärdigt fördelat på de båda adresserna, t ex boende
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varannan vecka på respektive adress. Det likvärdiga boendet och att det är fråga om ett fast
arrangemang skall styrkas av vårdnadshavarna genom underskrift på E-tjänstansökan. Om
eleven går i skola i hemkommunen men bor växelvis i en annan kommun har eleven däremot
inte rätt till skolskjuts mellan skolan och hemmet i den andra kommunen.

1.8. Resor mellan undervisningslokaler
Skolskjuts innebär resor mellan den plats där utbildningen bedrivs och en plats i anslutning
till elevens hem före och efter skoldagen. Resor mellan olika undervisningslokaler under
skoldagen utgör inte skolskjuts. Bestämmelserna om skolskjuts är därför inte tillämpliga när
skolan avgör om en elev kan ta sig själv till undervisningslokalen eller om eleven behöver få
transport dit.

1.9. Tillfälligt behov på grund av olycksfall
Alingsås kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för alla barn och elever som är
folkbokförda i kommunen. Försäkringen gäller både under skoltid och fritid. Elev som skadar
sig kan via kommunens försäkringsbolag få taxi till och från skolan, om skadan medför att
eleven inte kan åka med skolskjuts eller på egen hand ta sig till och från skolan. Tillfällig taxi
som ersätts av ett försäkringsbolag inräknas inte i kommunens skolskjutsverksamhet och
det är vårdnadshavarens ansvar att i samråd med försäkringsbolaget beställa och
organisera taxiresorna.

2. Olika former av skolskjuts
2.1. Kollektivtrafik
Skolskjuts skall i första hand anordnas genom att skolkort erhålls för resa med kollektivtrafik.
Elever som åker med kollektivtrafik får i de flesta fall skolkortet hemskickat till
folkbokföringsadressen. Tidtabell, information om Västtrafiks skolkort och ordningsregler vid
skolskjuts finns att hämta på kommunens hemsida https://www.alingsas.se/utbildning-ochbarnomsorg/skolskjuts/

2.2. Skolbuss
Skolbuss upphandlas av Barn- och ungdomsnämnden. Elever som åker med skolbuss
behöver inte skolkort. Tidtabell och ordningsregler finns att hämta på kommunens hemsida
https://www.alingsas.se/utbildning-och-barnomsorg/skolskjuts/
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2.3. Skoltaxi och specialfordon
I de fall elev som är berättigad till skolskjuts av någon anledning inte kan nyttja kollektivtrafik
eller skolbuss kan eleven få skolskjuts med skoltaxi eller specialfordon. Samåkning för
elever som åker med skoltaxi och specialfordon skall ske i så hög grad som möjligt. Enskilda
transporter skall undvikas där samordning är möjlig. Entreprenören ansvarar för planering
och samordning av transportuppdragen i samråd med kommunen. Entreprenören ansvarar
också för att informera elevers vårdnadshavare per telefon om hämtnings- och lämningstider
i samband med skolstart.
•

För elever i förskoleklass, grundskola sker hämtning och lämning vid en
uppsamlingsplats.

•

För elever i grundsärskola sker hämtning och lämning vid bostaden. Eleverna får inte
lämnas av utan att föraren förvissat sig om att annan vuxen tagit över ansvaret för
eleven.

•

Det finns särskilda rutiner kring skoltaxi som bifogas skolskjutsbeslutet.

2.4. Överenskommelse om ersättning för
självskjuts
Om elev är berättigad till skolskjuts kan i vissa fall överenskommelse om ersättning för
självskjuts göras. Denna överenskommelse innebär att vårdnadshavare, mot en viss
ersättning från kommunen, tar över det dagliga ansvaret för att eleven kommer till skolan.
Ersättningen utgår från kommunens skattefria km-ersättning. Det går inte att välja skolkort
mot ersättning för självskjuts.

2.5. Väghållning på enskild väg
För att skolskjutsfordon ska trafikera enskild väg krävs att vägen är i farbart skick, t.ex.
plogad och halkbekämpad. I annat fall har vårdnadshavarna ansvar för att eleven kommer
till och från skolan.

2.6. Inställda turer
Det är chauffören som har det yttersta ansvaret att bedöma om transporten kan genomföras
på ett trafiksäkert sätt.
Entreprenören kontaktar Tjänsteman i beredskap som sedan har rutiner för vidare
information till vårdnadshavare och elever om inställda turer.
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3. I barnets resa har alla ett
ansvar
Kommunen, trafikverket, polis, transportör/entreprenör, vårdnadshavare och elever har alla
del i ansvaret under resan mellan hemmet och skolan. Eftersom många parter berörs i
skolskjutsverksamheten kan det vara svårt att dra några exakta gränser för var och ens
ansvar.
Allmänt gäller att vårdnadshavare förutsätts svara för att eleven förbereds och tränas på att
klara sin färdväg på ett så säkert sätt som möjligt. Det kan innebära att eleven måste följas
till skola eller hållplats under så lång tid som behövs för att eleven ska klara att gå till
skolan/hållplatsen själv.

Vårdnadshavare
•

Ansvarar för att eleven kommer till hållplatsen eller uppsamlingsplats och att detta
sker på ett säkert sätt.

•

Ansvarar för att eleven följer gällande ordningsregler.

•

Ansvarar till dess att eleven kommer på fordonet.

Entreprenör
•

Ansvarar för elevens påstigning.

•

Ansvarar för gällande trafikbestämmelser och gällande ordningsregler följs

•

Ansvarar för eleven under transporten.

•

Ansvarar för elevens avstigning.

Skola
•

Ansvarar för eleven när eleven kommer till skolan.

•

Ansvarar för eleven när eleven väntar på fordonet hem.

•

Ansvarar för att eleven kommer med fordonet hem.
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4. Överklagande av
skolskjutsbeslut
Vid nekande beslut om skolskjuts kan vårdnadshavare överklaga beslutet hos allmän
förvaltningsdomstol. Vilken typ av överklagande som gäller anges genom den
överklagandeblankett som medföljer beslutet.

4.1. Överklagande till förvaltningsdomstol
Beslut om skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola som har valt
den skola där kommunen skulle ha placerat dem får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. Detsamma gäller beslut om skolskjuts för elever som har tagits emot i
en annan kommuns förskoleklass, grundskola eller grundsärskola därför att de på grund av
personliga förhållanden har särskilda skäl att gå i den kommunens skola, och som måste
övernatta i skolkommunen.
Källa: 28 kapitlet 5 § skollagen.

4.2. Laglighetsprövning
Andra beslut om skolskjuts än ovanstående får enbart överklagas enligt kommunallagens
bestämmelser om laglighetsprövning. En laglighetsprövning kan leda till att
förvaltningsrätten antingen godkänner eller upphäver beslutet, men prövningen kan inte leda
till att själva innehållet i beslutet ändras.
Källa: 28 kapitlet 18 § skollagen.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2022-04-26
Louisa Asterfjord

Barn- och ungdomsnämnden

2022.098 BUN

Personaltäthet för förskola och fritidshem 2022
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsförvaltningen mäter personaltäthet i kommunal och fristående förskoleoch fritidshemsverksamhet. Nämnden delges en rapport som innehåller olika mått för
personaltäthet på kommunnivå, för både kommunal och fristående verksamhet. Mätningen
sker två gånger per år. Mättillfällena är april och september månad.

Beredning
Alingsås modell för personaltäthet bygger på grundbemanning. Grundbemanningen består
av antal årsarbetare, som arbetar i barngrupp på enheten. Resurspersoner som arbetar med
barn i behov av särskilt stöd är inte inkluderade i grundbemanningen. Till ärendet bifogas en
rapport som innehåller olika mått för personaltäthet på kommunnivå, för både kommunal och
fristående verksamhet. Mätningen sker två gånger per år.
Modellen innehåller även en rad nyckeltal och diagram som avspeglar hur det ser ut på
kommunal förskole- och fritidsverksamhet i relation till fristående verksamheter.
Förvaltningen har identifierat utmaningar vad gäller nuvarande modell för personaltäthet. Alla
förskole- och skolenheter tar fram underlag för respektive enhets grundbemanning vilket ger
utrymme för tolkning av beräkning av grundbemanning. Det kan även bli otydligt vid
jämförelse med den statistik som finns hos andra aktörer beroende på hur deras framtagning
av underlag ser ut. Utöver detta ser förvaltningen en utmaning i att mäta statistik för
personaltäthet utan att ta hänsyn till de olika kompetenserna som personalen har, det då
personaltäthet inte har samma tydliga samband med undervisningens kvalitet som utbildning
och behörig personal.
Förskola
Förvaltningen konstaterar att personaltätheten legat konstant på 5,9 barn per årsarbetare de
senaste tre vårterminerna för kommunal verksamhet. För fristående verksamhet ligger
personaltätheten på 6 barn per årsarbetare. Rikssnittet 2020 var 5,2 barn per årsarbetare.
Jämfört med GR, Västra Götaland och riket har Alingsås kommun en högre andel anställda
heltidstjänster med förskollärarlegitimation vilket kostnadsjämförelsen för förskola även
påvisar genom att Alingsås kommun har en högre personalkostnad än bland annat GR och
riket.
Andelen barn i ålder 1-3 år ligger nästintill på samma nivå de senaste fyra åren under våren.
Det är 37% av barn i förskola som är mellan 1-3 år under våren.
Förvaltningen kan konstatera att den faktiska beläggningen ökat med tio procent sedan
våren 2021, från 82% till 92%. Det innebär att barnens faktiska volymtimmar på förskolan i
stor utsträckning motsvarar barnens planerade volymtimmar på förskolan. Det innebär större
möjligheter för en ändamålsenlig planering av verksamheten i relation till barnens planerade
vistelsetid.
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Fritidshem
Förvaltningen konstaterar att personaltätheten ökat då medelvärdet för antal elever per
årsarbetare minskat från 24,2 elever per årsarbetare våren 2020 till 23,3 elever per
årsarbetare våren 2022. För fristående verksamhet ligger medelvärdet för personaltätheten
på 31,7 elever per årsarbetare. Rikssnittet 2020 var 20,1 elever per årsarbetare för
kommunal verksamhet och 22,5 för fristående.
Jämfört med GR, Västra Götaland och riket hade Alingsås en lägre andel personal med
pedagogisk högskoleexamen på fritidshemmen. I kostnadsjämförelsen för förskola och skola
2021 framgår det att Alingsås kommun hade en lägre personalkostnad gentemot
jämförelsekommunerna vilket kan sättas i relation med varandra.
Andelen elever som har fritids har minskat för varje år i kommunal verksamt idag är det 52%
av eleverna i F-6 som har fritidsverksamhet, för de fristående verksamheterna har den siffran
ökat och andelen elever med fritidsverksamhet är där 58%.
Förvaltningen konstaterar att den faktiska beläggningen på kommunal fritidsverksamhet har
ökat från 54% våren 2021 till 67% våren 2022. Det innebär att elevernas faktiska
volymtimmar på fritidshemmen i större utsträckning motsvarar elevernas planerade
volymtimmar på fritidshemmen. Det innebär större möjligheter för en ändamålsenlig
planering av verksamheten i relation till elevernas planerade vistelsetid.
Ekonomisk bedömning
Barn- och ungdomsnämnden tar del av rapporten och lägger informationen till handlingarna.
Förslag till beslut
Förslaget innebär inga kostnader.

Helena Balte
Förvaltningschef

Louisa Asterfjord
Planeringsstrateg
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Personaltäthet
Barn- och ungdomsförvaltningen mäter personaltäthet i kommunal och fristående förskoleoch fritidshemsverksamhet. I den här rapporten redovisas olika mått för personaltäthet på
kommunnivå, för både kommunal och fristående förskoleverksamhet. Mätningen sker två
gånger per år. Mättillfällena är vanligtvis i april och september månad men i år har mätdatum
ändrats till mars för barnantalet.

Grundbemanning
Personaltäthet är ett nyckeltal som visar på förhållandet mellan hur många barn i förskolan
det går på varje årsarbetare. Antalet årsarbetare grundar sig i enhetens grundbemanning,
dvs antal årsarbetare som arbetar i barngrupp på enheten. Resurspersonal är inte
inkluderad i grundbemanning men i totalbemanningen. I dagsläget finns en utmaning
i bearbetningen av nyckeltalen för personaltäthet vad gäller framtagning av
grundbemanning. De uppgifter som grundbemanningen baseras på tas fram av varje
enskild förskoleenhet, vilket innebär att olika bedömningar kan göras vid beräkning av vad
som ingår grundbemanning. Förvaltningen ser över användningen av olika nyckeltal för att
skapa tydligare jämförelser inom och mellan olika ärenden.
Exempel:
•
10 personer arbetar på förskolan Lingonet
•
6 av 10 arbetar heltid, 100% 1,00 tjänst vardera
•
3 av 10 arbetar deltid 50%, 0,5 tjänst vardera
•
1 av 10 arbetar deltid 80%, 0,8 tjänst, och är resurs för ett barn.

96

96

97

82

96

300

302

305

293

286

Det innebär följande för grundbemanningen, omräknat i heltidstjänster;
•
6 gånger 1,0 = 6 heltidstjänster
•
3 gånger 0,5 = 1,5 heltidstjänster
•
Resurspersonen exkluderas i grundbemanningen
Grundbemanning för Lingonet = 7,5 heltidstjänster.

GRUNDBEMANNING FRISTÅENDE
GRUNDBEMANNING KOMMUNALA

2018

2019

2020

2021

2022

2018

2019

2020

2021

2022

Den genomsnittliga grundbemanningen har tidigare år ökat på barn- och
ungdomsförvaltningens förskolor men de senaste två åren har den sjunkit med totalt fem
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heltidstjänster. Grundbemanningen är oftast något högre under våren. De fristående
förskolorna har en jämn genomsnittlig grundbemanning åren igenom.

50%
43%
45%
40%

52%
43%
44%
40%

47%
44%
44%
40%

51%
46%
45%
41%

ANDEL HELTIDSTJÄNSTER,
F Ö R S K O L L Ä R L E G I T I MA T I O N

2017

2018

2019

2020

Alingsås

GR

Västra Götalands län

Riket totalt

Av de pedagoger som är anställda på
heltidstjänster inom förskola är det 51%
som har förskollärarlegitimation i
Alingsås
kommun1
inom
såväl
kommunal som enskild regi. Det
konstateras att Alingsås kommun har en
högre andel legitimerade förskollärare
jämfört med GR, Västra Götalands län
och riket totalt. Vilket även stämmer
överens med att Alingsås har en högre
personalkostnad än GR och Riket enligt
kostnadsjämförelsen för förskola och
skola 2021.

Barnantal och årsarbetare
I barn- och ungdomsförvaltningens kommunala förskoleverksamhet har personaltätheten
legat konstant de senaste tre mätningarna på 5,9 barn/årsarbetare. Inom de olika
delområdena kan det fortfarande skilja sig en del. De fristående verksamheternas mätning
för personaltäthet har ökat med 0,2 procentenheter från våren 2021 och sedan hösten 2022
har de ökat med 0,9 procentenheter, till 6 barn/årsarbetare. Vilket i praktiken innebär att de
fått en lägre personaltäthet. Det beror på att de ökat antalet inskrivna barn från förra året
samtidigt som de minskat sin grundbemanning.
ANTAL BARN PER ÅRSARBETARE

6,3
6,1
5,9
5,7
5,5
5,3
5,1
4,9
4,7
2019

2020

Kommunala vår

Kommunala höst

2021
Fristående vår

2022
Fristående höst

1

Statistik hämtad från Skolverkets statistikdatabas och inkluderar endast heltidsanställda med legitimation, ej
deltid. Sammanställningen är ifrån oktober för respektive år.
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Barnantalet ligger kvar runt samma nivåer som tidigare år. Detsamma gäller andelen barn i
ålder 1–3 år. Under vårterminen ligger andelen på 36%-37% och under höstterminen då 6åringarna gått över till förskoleklass ökar andelen till runt 50%.

Höst

2019

1784

1573

532

537

2020

1781

1599

561

520

2021

1813

1599

553

523

2022

1774

VÅR

2019

574

53%

51%

Vår

37%

Höst

37%

Vår

36%

Fristående
36%

Kommunal

47%

ANDEL BARN 1-3 ÅR

Antal inskrivna barn i förskola

HÖST

2020

2021

2022

Andelen barn med schema mellan 0–15 timmar i veckan ligger på en jämn nivå de senaste
fyra åren. Det är ca 20% som har ett schema upp till och med 15 timmar och då förändringen
inte skiljer sig avsevärt mellan vår och höst antas att det mestadels är barn i ålder 1–3 år
som innehar den typen av schema. Antagandet baseras på att det borde vart en större
skillnad mellan vår och höst om det var barn i 6års åldern som hade den typen av schema
då de går över till förskoleklass på hösten.

Andel barn med schematid 0-15h
20%

22%

20%

20%

18%

Vår

22%

21%

Höst

2019

2020

2021

2022
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För att få en hög personaltäthet behöver det finnas fler pedagoger per barn, i diagrammen
nedan syns förhållandet mellan antalet inskrivna barn och antalet årsarbetare. Det
förvaltningen kan se här är att grundbemanningen behöver öka för att få en högre
personaltäthet och nå upp till rikssnittet som år 2020 för kommunal förskoleverksamhet låg
på 5,2 barn per heltidstjänst enligt skolverkets statistik. (Heltidstjänst utifrån
tjänstgöringsgrad). Personaltäthet ligger på 5,9 barn för de kommunal förskoleverksamhet
och 6,0 för de fristående.
Antal årsarb.

Fristående verksamhet

Kommunal verksamhet

Antal barn

350,0

2000
1800
1600
1400
1200
1000

300,0
250,0
200,0
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2020

2021

Inskrivna barn vår
Antal årsarbetare vår

Antal barn
600

Antal årsarb.
120,0

550

100,0

500

80,0

450

60,0

400
2019

2022

Inskrivna barn höst
Antal årsarbetare höst

2020

Inskrivna barn vår
Vår

2021

2022

Inskrivna barn höst
Höst

Volymtimmar
Volymtimmar visar måttet på den genomsnittliga planerade tiden per barn eller årsarbetare
per vecka. Volymtimmar per barn är den totala planerade tiden för barnen på förskolan
dividerat med antalet barn. Volymtimmar per årsarbetare är den totala schemalagda tiden
på förskolan för barnen dividerat med antalet årsarbetare (grundbemanningen).
VOLYMTIMMAR PER ÅRSARBETARE/VECKA
225
200
175
150
125
100
Vår
Höst
Fristående vår
Fristående höst

2019
200
180
204
175

2020
193
173
188
186

2021
144
140
202
172
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Under 2020 var det fortsatt höga siffror för den planerade volymtimmen. Det är en jämnare
balans mellan planerade och faktiska volymtimmar våren 2022 mot tidigare år2.
PLANERADE VS FAKTISKA VOLYMTIMMAR PER
BARN/VECKA
35
30
25
20
15
10
5
0
Planerade april
Planerade
september
Faktiska april
Faktiska september

2019
33

2020
33

2021
24

33

32

26

22

20
17

2022
28

25

Motsvarande utveckling syns när förvaltningen ser på volymtimmar per årsarbetare.
PLANERADE VS FAKTISKA VOLYMTIMMAR PER
ÅRSARBETARE/VECKA
250
200
150
100
50
0
Planerade april
Planerade
september
Faktiska april
Faktiska september

2

2019
200

2020
193

2021
144

180

173

140

119

118
94

2022
162

148

Data för de faktiska volymtimmarna samlades in första gången hösten 2020
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Relationen mellan planerade och faktiska volymtimmar kan endast mätas på de kommunala
förskolorna då mätdata inte finns från de fristående verksamheterna. Det förvaltningen ser
är en ökning med 10 procentenheter på beläggningen av de faktiska timmarna, vilket innebär
att barnen i större utsträckning är på förskolan de timmar som det är planerat för. Vilket i sig
kommer underlätta för personalbemanningen då förskolorna har bättre vetskap om vilka
tider barnen kommer vara på plats ju närmare 100% värdet blir.
FAKTISKT BELÄGGNING (%) AV SCHEMALAGD
TID
92%
82%
69%

2020

65%

2021

Vår

2022

Höst
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Personaltäthet
Barn- och ungdomsförvaltningen mäter personaltäthet i kommunal och fristående förskoleoch fritidshemsverksamhet. I denna rapport redovisas olika mått för personaltäthet på
kommunnivå, för både kommunal och fristående fritidsverksamhet. Mätningen sker två
gånger per år. Mättillfällena är april och september månad, med undantag för mätning i mars
våren 2022. Resurspersoner som arbetar med barn i behov av särskilt stöd är exkluderade
i benämningen grundbemanning.

Grundbemanning
Personaltäthet är ett nyckeltal som visar på förhållandet mellan hur många elever i
fritidshemmet det går på varje årsarbetare. Antalet årsarbetare grundar sig i enhetens
grundbemanning, dvs antal årsarbetare som arbetar i elevgrupp på enheten.
Resurspersonal är inte inkluderad i grundbemanning men i totalbemanningen. I dagsläget
finns en utmaning i bearbetningen av nyckeltalen för personaltäthet vad gäller framtagning
av grundbemanning. De uppgifter som grundbemanningen baseras på tas fram av varje
enskild skolenhet, vilket innebär att olika bedömningar kan göras vid beräkning av vad som
ingår grundbemanning. Förvaltningen ser över användningen av olika nyckeltal för att
skapa tydligare jämförelser inom och mellan olika ärenden.
Exempel
• 5 personer arbetar på fritidshemmet Blåbäret
• 3 av 5 arbetar heltid, 1,00 tjänst.
• 2 av 5 arbetar deltid 25 % endast på fritidshemmet, 0,25 tjänst
En anställning på ett fritidshem motsvarar inte en heltid då verksamheten endast är öppet
före- och efter skolans tider. Det innebär att personal som är heltidsanställda även har del
av tjänst på grundskola. Fritidshemmet Blåbäret har öppet följande tider:
06:00-08:00
13:00-18:00
De 3 som arbetar heltid är på fritidshemmet mellan 13:00-18:00 = 5 h
De 2 som arbetar 25% öppnar och är på fritidshemmet mellan 06:00-08:00 = 2 h
Det innebär följande för grundbemanningen, omräknat i heltidstjänster:
• 3 gånger (5h av 8h = 0,625) = 1,875 heltidstjänster
• 2 gånger 0,25 = 0,5 heltidstjänster
• Resurspersonen exkluderas i grundbemanningen
Grundbemanning för fritidshemmet Blåbäret = 2,375 heltidstjänster.
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Grundbemanningen skiftar mellan vår och höst i de kommunala fritidsverksamheterna, men
i snitt på ett helår ligger grundbemanningen på runt 74-78 årsarbetare per år.

GRUNDBEMANNING VÅR

GRUNDBEAMMING HÖST

2019

2020

2021

2022

GRUNDBEMANNING VÅR

GR

2020

41%

31%

39%
27%

19%

17%

31%

39%

ANDEL HELTIDSTJÄNSTER

RIKET
TOTALT

VÄSTRA
GÖTALAND

ped. högskoleexamen, enskild/statlig regi 2021
ped. högskoleexamen, kommunal regi 2021

1

15,4

GRUNDBEMANNING HÖST

2019

ALINGSÅS

15,8

15,2

13,9

12,4

12,7

16,4

De fristående verksamheterna har ökat antalet årsarbetare under våren de senaste fyra åren
och har i dagsläget något högre antal i sin grundbemanning jämfört med höstterminen.

2021

2022

Vid en jämförelse av andelen personal1 med
pedagogisk högskoleexamen2 2021 inom
GR, riket och Västra Götaland har Alingsås
en lägre andel utbildad personal både inom
såväl kommunal som enskild regi. I
kostnadsjämförelsen för förskola och skola
2021 visade siffrorna att Alingsås under
2020 hade en lägre personalkostnad
gentemot jämförelsekommunerna vilket kan
vara en effekt av att det är lägre andel
personal med pedagogisk högskoleexamen
inom både kommunal som enskild regi.

Diagrammet visar antalet heltidstjänster omvandlat efter tjänstgöringsgrad.

2

Pedagogisk högskoleexamen: personal med fritidshemslegitimation, förskolärarlegitimation och lärare med
legitimation.
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Förvaltningen planerar för att på sikt öka kompetensen i personalgruppen på fritidshemmen
och höja kvalitéten i verksamheten genom en samverkan med arbetstagarorganisationerna.
Det är ett gemensamt arbete i Göteborgsregionen där målet är att fastställa en
befattningspalett över vilka befattningar som ska användas i fritidshemmet.

Elevantal och årsarbetare
Kommunal fritidsverksamhet har under vårterminerna 2020-2022 ett snitt på 23,7 elever per
årsarbetare medan de fristående fritidshemmen har ett snitt på 28,9 samma period.
Medelvärdet för personaltätheten har skiftat mellan åren för de fristående verksamheterna
medan det är mer jämt för kommunal verksamhet. Kommunal verksamhet har en högre
personaltäthet varje mätning som gjorts på våren, och ligger våren 2022 på ett medelvärde
av 23,3 elever per årsarbetare medan de fristående verksamheterna har ett medelvärde på
31,7 elever per årsarbetare.
34,0

Antal barn per årsarbetare

32,0
30,0
28,0
26,0
24,0
22,0
20,0

2019

2020
24,2

2021
23,6

Kommunala höst

25,6

26,8

24,7

Fristående april

26,6

30,2

24,9

Fristående september

22,6

26,7

24,4

Kommunala vår

Vår
2019

31,7

De fristående fritidsverksamheterna har
även ett ökat antal inskrivna elever
jämfört med samma period förgående år.
Samtidigt har antal elever i kommunal
fritidshemsverksamhet minskat.

Antal inskrivna barn i fritidshem
Kommunal
verksamhet

2022
23,3

Fristående
verksamhet

Höst

Vår

Höst

1858

317

283

2020

1735

1833

319

352

2021

1695

1812

314

338

2022

1655

326
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För att få en högre personaltäthet behöver det finnas fler pedagoger per elev. I diagrammen
nedan syns förhållandet mellan antalet inskrivna elever och antalet årsarbetare. För att få
en högre personaltäthet behöver kurvan för årsarbetarna öka om antalet elever förblir
samma eller sjunker. Rikssnittet 2020 var 20,1 elever/årsarbetare i kommunal
fritidsverksamhet och 22,5 elever/årsarbetare i fristående.
Fristående fritidsverksamhet

Kommunal fritidsverksamhet
2000,0
1500,0
1000,0
500,0
2019

2020

2021

85

400

20,0

80

300

15,0

75

200

10,0

70

100

5,0

65

0

0,0
2019

2022

Inskrivna barn vår

Inskrivna barn höst

Grundbemanning Vår

Grundbeamming Höst

2020

Inskrivna barn april
Grundbemanning Vår

2021

2022

Inskrivna barn sept
Grundbemanning Höst

Under våren 2022 är det 52% av F-6 eleverna som även går på fritids i kommunal
fritidsverksamhet, medan det är 58% hos de fristående verksamheterna. I tabellen nedanför
syns andelen elever i F-6 som har fritidshem över en fyra års period. Generellt går andelen
elever på fritidshem ner för varje år men 2022 ökar andelen elever på de fristående
fritidshemmen.
ANDEL SOM HAR FRITIDS
62%

60%
58%
56%
54%
52%
50%
48%
Kommunal
Fristående

2019
60%

2020
56%
57%

2021
54%
55%

2022
52%
58%

Volymtimmar
Volymtimmar visar den genomsnittliga volymtimmen per barn eller årsarbetare per vecka
Volymtimmar per elev är den totala schemalagda elevtiden på fritidshemmet dividerat med
antalet elever. Volymtimmar per årsarbetare är den totala schemalagda elevtiden på
fritidshemmet dividerat med antalet årsarbetare (grundbemanning).
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Tabellen visar de planerade volymtimmarna per årsarbetare och vecka över en
fyraårsperiod. Det som sticker ut mest är att volymtimmarna för de fristående årsarbetarna
ökat mycket jämfört med förgående års samma period.
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494

341

360

362

413

388

465

462

411

437

391
0

385

PLANERADE
V O L Y MT I MMA R / Å R S A R B E T A R E

VÅR

HÖST

VÅR

KOMMUNAL

2019

HÖST

FRISTÅENDE

2020

2021

2022

Relationen mellan de planerade och faktiska volymtimmarna kan endast ses för de
kommunal fritidsverksamhet, då underlag för mätningen inte finns tillgänglig för de fristående
verksamheterna.
Förvaltningen konstaterar att differensen mellan de faktiska volymtimmarna i relation till de
planerade volymtimmarna under våren 2022 ökar i jämförelse med vår 2021.
Beläggningsprocenten på de kommunala fritidshemmen har ökat med tio procent under
hösten 2022 i jämförelse med hösten 2021.
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Motsvarande
utveckling
ses på den genomsnittliga
volymtimmen per elev. De
planerade timmarna är
marginellt högre medan de
faktiska timmarna ökat
jämfört med både höst- och
vårtermin tidigare år.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2022-04-22
Isak Bjärmark

Barn- och ungdomsnämnden

2022.099 BUN

Tjänsteskrivelse Nyckeltal behörig, utbildad och outbildad
personal maj 2022
Ärendebeskrivning
Som en del i barn- och ungdomsnämndens arbete för ökad kvalitet bevakar förvaltningen
nuläge för obehöriga förskollärare och lärare samt utbildade barnskötare och pedagoger som
arbetar i fritidshem. Tillgång till utbildad personal är en av barn- och ungdomsnämndens
utmaningar där frågan om utbildad och behörig personal i detta ärende behandlas
tillsammans med övriga frågor rörande kompetensförsörjning.
Förvaltningens yttrande
Barn- och ungdomsförvaltningen har följt andel obehörig personal en längre period men har
sedan 2021 utvecklat redovisning och analys av statistiken varför historisk jämförelse tidigare
än 2021 skulle vara missvisande. I jämförelse med föregående år (2021-04-20 §31) har
andel obehöriga förskollärare i förskolan ökat från 3,1 % till 5,4 %. Gällande obehöriga lärare
i grundskolan konstateras en minskning från 10,5 % till 9,4 %.
Barn- och ungdomsförvaltningen konstaterar att det finns 14 obehöriga, visstidsanställda,
förskollärare som obehöriga med stöd av skollagen 2 kap. 21§ vilket utgör 5,4 % av totalt
månadsanställda förskollärare. Motsvarande antal är 21 stycken för grundskola vilket
motsvarar 9,4 % av totalt antal månadsanställda lärare i grundskola. Vidare konstaterar
förvaltningen att 1% av förskollärarna och 2,5% av grundskollärarna är tillsvidareanställda
och saknar legitimation. Den personal som är anställd som förskollärare eller lärare men som
saknar legitimation tillhör i huvudsak en av två kategorier: Dels de som anställdes för mycket
länge sedan, innan behörighetsreglerna var lika tydliga. Dels de som är precis nyexaminerad
och väntar på sin legitimation. Kartläggningen avser februari 2022.
Grundskolorna i Team Bjärke (27,7 %) och förskolorna i Team Nolby (13,51 %) har en högre
andel obehöriga lärare och förskollärare anställda med stöd av skollagen 2 kap. 21§. Det är
kommunens norra delar och socioekonomiskt missgynnade enheter som det är svårare att
rekrytera behörig personal till.
Det har sedan tidigare och i huvudmannens verksamhetsuppföljning (§21 2022-03-22)
konstaterats att tillgången på och likvärdig fördelning av behörig personal är en av barn- och
ungdomsförvaltningens största utmaningar, precis som för riket i övrigt. Det kommer att råda
fortsatt och ökad brist på behöriga förskollärare, lärare i fritidshem liksom lärare i grund- och
grundsärskola. Framtidens förskola och skola kommer att behöva bedrivas annorlunda
jämfört med traditionell förskole- och skolverksamhet vilket ställer krav på förvaltningen att
utveckla nya arbetssätt och på sikt införa nya befattningar.
Barn- och ungdomsförvaltningen planerar följande insatser för öka andelen behöriga lärare
och utbildad personal:



Validering och utbildning av barnskötare
Kartläggning av personal på fritidshemmet
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Ökad grundbemanning
Centrala mentorer
Projekt större tillgång på timvikarier
Central organiserad introduktion och avslut

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

Helena Balte
Förvaltningschef

Isak Bjärmark
Verksamhetsutvecklare

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2022-04-22
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Inledning
I denna uppföljning redovisas nyckeltal för personal och behörigheter för 2021 för barnoch ungdomsnämnden. Rapporten är indelad i områdena tidigare och pågående insatser,
kompetensförsörjning och personalomsättning, sysselsättningsgrad och behörigheter. Avslutningsvis redogörs för genomförda och planerade åtgärder.
Barn- och ungdomsförvaltningen arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare genom att
bland annat erbjuda mentorsprogram för alla nyutexaminerade förskollärare och lärare,
samt kompentensutveckling utifrån identifierade behov, erbjuda heltidsanställningar samt
ett arbete med en förbättrad arbetsmiljö. Genom att vara en attraktiv arbetsgivare kan
barn- och ungdomsförvaltningen attrahera och behålla legitimerad och utbildad personal
vilket leder till en högre kvalitet i verksamheten.

Tidigare och pågående insatser
Validering och utbildning av barnskötare
Barn- och ungdomsförvaltningen deltar i Göteborgsregionens gemensamma projekt kompetensförstärkning förskola, som syftar till att utbilda befintligt anställda barnskötare som
saknar utbildning för arbete med barn i förskola. Ett 20-tal medarbetare från förvaltningen
har påbörjat validering och utbildning inom ramen för ovan nämnt projekt. Utav dessa har
9 personer gått färdigt utbildningen och 4 är under utbildning. Övriga har av personliga
skäl valt att avbryta utbildningen.

Kartläggning av personal på fritidshemmet
En kartläggning av behörigheter och utbildning för personal på fritidshemmen är genomförd. Kartläggningen ligger till grund för en fortsatt samverkan med arbetstagarorganisationerna i syfte att fastställa vilka befattningar som bör finnas på fritidshemmet. Kartläggningen görs tillsammans med Göteborgsregionen och syftar till att fastställa en gemensam
befattningspalett i likhet med det arbete som gjorts tidigare för förskolan.

Centralt organiserade mentorer
Barn- och ungdomsförvaltningen har centralt organiserade mentorer som ansvarar för den
lagstadgade introduktionsperioden, som innebär att den nyexaminerade förskolläraren eller läraren ska få tillgång till en mentor som ger stöd och råd under det första året i yrket.
Insatserna leder till mentorer som har mer samlad tid för planering och efterarbete vilket
leder till ett mer professionellt introducerande till yrket. Mentorerna ger stöd både i enskild
handledning och via grupper där flera nyexaminerade förskollärare/lärare ingår. Barn- och
ungdomsförvaltning erbjuder dessutom de som är inne på sitt andra och tredje år fortsatt
stöttning av mentorer. Barn- och ungdomsförvaltningen har för avsikt att vidare utveckla
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centralt organiserade mentorer för att också omfatta förskollärare/lärare som arbetar i förskoleklass och fritidshem.

Centraliserad annonsering
I syfte att kvalitetssäkra rekryteringen har Alingsås kommun skapat stödstrukturer för rekrytering vad gäller såväl kravprofil som produktion av platsannonser och marknadsföring.
Stöd finns för de chefer som vill ha och behöver stöd i att annonsera efter personal.

Riktad marknadsföring
Barn- och ungdomsförvaltning har tillsammans med kommunikationsenheten genomfört
riktad marknadsföring via sociala medier utöver de ordinarie kanalerna för annonsering av
personal. Syftet med marknadsföringen är att vid tillfälle när ett flertal annonser för tjänster
i barn- och ungdomsförvaltningen ligger ut att så större spridning för dessa.

Kompetensförsörjning och personalomsättning
Behovet av behöriga och legitimerade lärare är fortsatt stort och behovet bedöms av Sveriges kommuner och regioner (SKR) öka framöver. Det beror framförallt på att antalet barn
och unga ökar i snabbare takt än antalet nyexaminerade lärare. Rekryteringsbehoven påverkas även av politiska beslut som exempelvis krav på legitimation för fler typer av lärartjänster. Skolverkets senaste lärarprognos visar dock att behoven nationellt inte längre
ökar lika snabbt och i lika stor utsträckning som man tidigare trott. Prognosen för lärarbehov hänger tätt samman med hur den demografiska utvecklingen ser ut framöver.
För att klara rekryteringsutmaningen behövs åtgärder både på kort och lång sikt. SKR lyfter fram ökad samverkan mellan lärosäten och huvudmän, vidareutbildning av obehöriga
lärare, minskning av sjukfrånvaro, förlängning av arbetslivet som insatser för att öka antalet lärare. Behovet av lärare är dock så stort att det inte enbart räcker med att utbilda fler.
Huvudmännen behöver även utveckla organisation och arbetssätt i förskola och skola. Det
kan handla om ökad samverkan och arbetsspecialisering, variation av grupper och arbetssätt, fjärrundervisning, andra yrkesgrupper som kompletterar lärarna och så vidare. Förvaltningen deltar aktivt i GR-gemensamma branschråd för förskola respektive grundskola.
Branschråden arbetar med kompetenshöjande insatser med bland annat förslag till nya
befattningar, dels för att behålla personal och dels för att locka nya grupper till verksamheterna.
I fråga om kompetensförsörjning följer förvaltningen prognos för kommande pensionsgångar och statistik för personalomsättning. Dessutom följer förvaltningen utvecklingen av
legitimerad och behörig personal. Under perioden 2022-2024 prognostiserar förvaltningen
71 pensionsavgångar (motsvarar 6,6% av total andel personal).
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Personalomsättning extern i procent
(tillsvidareanställda)
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Total BOU
Barnskötare
Förskollärare
Grundskollärare
Lärare i fritidshem/
Fritidspedagoger
Elevassistenter

2017
14,00%
11,29%
14,53%
17,73%

2018
14,58%
20,63%
9,15%
18,68%

2019
11,43%
10,62%
14,72%
7,97%

2020
9,57%
6,70%
6,96%
9,36%

2021
11,66%
8,73%
13,17%
10,29%

13,36%

16,72%

21,67%

9,61%

7,15%

9,89%

5,86%

6,59%

12,97%

14,38%

Som framgår av tabellen ovan har personalomsättningen ökat i jämförelse med 2020. Personalomsättningen har minskat perioden 2017-2020 för barnskötare, förskollärare, grundskollärare och lärare i fritidshem/fritidspedagoger. Personalomsättningen ligger 2021 i nivå
med 2019. Lärare i fritidshem/fritidspedagoger en fortsatt nedåtgående trend och har nu
lägst personalomsättning bland de redovisade personalkategorierna.

Behöriga och tillsvidare utan legitimation
Det finns lagkrav på att huvudmannen ska anställa legitimerade förskollärare och lärare i
grundskola, grundsärskola och fritidshem. Skollagen möjliggör undantag om det inte finns
sökande som har legitimation för tjänsten. Dessa anställningar blir visstidsanställning på
upp till ett år med stöd av skollagen 2 kap. 21 §.
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Förskollärare
Förskola
Antal obehöriga enligt skollagen och tillsvidareanställda som saknar legitimation
2022 februari
6
5
4
3
2
1
0

Tillsvidareanställd som förskollärare, saknar legitimation, Antal
Obehöriga enligt skollagen, Antal

Förskola
Andel obehöriga enligt skollagen och tillsvidareanställda som saknar legitimation
2022 februari
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%

Tillsvidareanställd som förskollärare, saknar legitimation, Andel
Obehöriga enligt skollagen, Andel

Det är framför allt i Team Nolby och i Team Hemsjö/Ödenäs/Ingared/Västra Bodarna som
andelen obehöriga förskollärare har anställts. Det är totalt förhållandevis få visstidsanställningar med stöd av skollagen och det är därför svårt att se några tydliga mönster. Det är
fler förskollärare som är anställda som är visstidsanställda med stöd av skollagen 2 kap.
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21 § i februari 2022 jämfört med oktober 2021. Detta är en del av den nationella kompetensbrist som finns rörande legitimerad och utbildad personal. Den personal som är anställd som förskollärare men som saknar legitimation tillhör i huvudsak en av två kategorier: Dels de som anställdes för mycket länge sedan, innan behörighetsreglerna var lika
tydliga. Dels de som är precis nyexaminerad och väntar på sin legitimation.

Riktmärke barnskötare och förskollärare
Barn- och ungdomsförvaltningen har ett riktmärke för relationen barnskötare och förskollärare. Riktmärket är att det i en personalgrupp om tre personal ska vara två förskollärare
och en barnskötare. I sammanställningen ingår all personal, så väl hel- som deltidsarbetande, sett till antalet anställda personer. Sammanställningen avser februari 2022.
Februari 2022
Alingsås totalt
Bjärke
Hemsjö/Ingared/
Ödenäs/Västra Bodarna
Kullingsberg/Stadsskogen
Lendahl/Långared
Nolby
Noltorp
Ängabo

Antal (andel) förskollärare
203 (59%)
18 (56%)
45 (62,5%)

Antal (andel)
barnskötare
127 (37%)
12 (37,5%)
24 (33,3%)

Antal (andel) förskoleassistenter
12 (3,5%)
2 (6,3%)
3 (4,2%)

28 (58,3%)

19 (39,6%)

1 (2,1%)

27 (60%)
29 (53%)
26 (60,4%)
30 (66,6%)

17 (38%)
25 (45,4%)
13 (30,2%)
15 (33,3%)

1 (3,7%)
1 (1,8%)
4 (9,3%)
0 (0,0%)

Generellt finns svårigheter i att rekrytera utbildade förskollärare. Den huvudsakliga utmaningen är att det finns ett underskott på förskollärare i relation till behovet. Olika faktorer
som samspelar för att vissa förskolor har fler förskollärare än andra t.ex. pendlingsmöjligheter och andra lokala förutsättningar.

7

7
Sida 64 av 78

Lärare i grundskola och grundsärskola
Grundskola och grundsärskola
Antal obehöriga enligt skollagen och tillsvidareanställda som saknar legitimation
2022 februari
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Obehöriga enligt skollagen, Antal

Tillsvidareanställd som lärare, saknar legitimation, Antal

Grundskola och grundsärskola
Andel obehöriga enligt skollagen och tillsvidareanställda som saknar legitimation
2022 februari
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

Obehöriga enligt skollagen, Andel

Tillsvidareanställd som lärare, saknar legitimation, Andel
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Det är framför allt i Team Bjärke och i Team Centrum som personal utan legitimation har
anställts på visstid med stöd av skollagen sett till antalet personal. Sett till andel har fortsatt
Team Bjärke de största utmaningarna anställa legitimerad personal
Den personal som är anställd som lärare men som saknar legitimation tillhör i huvudsak en
av två kategorier: Dels de som anställdes för mycket länge sedan, innan behörighetsreglerna var lika tydliga. Dels de som är precis nyexaminerad och väntar på sin legitimation.

Grundskollärartjänster med legitimation per ämne
Barn- och ungdomsförvaltningen sammanställer data för antalet planerade tjänster per
ämne och hur stor del av dessa tjänster som är bemannad med en lärare som har legitimation och behörighet i ämnet eller ämnena som det rör sig om.

Andelen lärartjänster med lärarelegitimation och
behöriga i minst ett ämne i grundskolan åk 1-9
78,0%
76,0%
74,0%
72,0%
70,0%
68,0%
66,0%

2017/2018
Alingsås kommunala skolor
76,9%
Riket
71,4%

2018/2019
76,3%
70,5%

2019/2020
72,2%
70,1%

2020/2021
72,9%
71,1%

2021/2022
75,6%
71,0%

Alingsås kommun har en högre andel legitimerade lärare än riket, och har så hela mätperioden. Andelen legitimerade lärare ökat de sista två åren. Alingsås kommunala skolor har
haft en större ökning än riket.
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Lärartjänster med lärarelegitimation och behöriga i
engelska, matematik, svenska och svenska som andra
språk
Alingsås kommunala skolor
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%

50,0%
40,0%
Legitimation och behörighet i
engelska
Legitimation och behörighet i
matematik
Legitimation och behörighet i
svenska
Legitimation och behörighet i
svenska som andraspråk

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

69,7%

76,3%

76,4%

76,7%

70,2%

85,7%

83,0%

78,9%

82,6%

87,0%

89,3%

85,3%

82,4%

82,7%

85,9%

63,5%

65,9%

43,9%

53,9%

63,1%

Utav de fyra redovisade ämnena har alla ämnen utom engelskan större andel legitimerade
och behöriga läsåret 2021/2022 jämfört med 2019/2021. Behörighetsgraden i matematik är
den högsta 2021/2022 under hela mätperioden. De insatser som förvaltningen gjort de
senaste år kan vara en faktor som ligger bakom den högre andelen legitimerade och behöriga i ämnena de senaste två åren. De insatser som rör att organisera skolorna på andra
sätt till exempel med andra befattningar eller att i ännu större utsträckning planera för en
matchning av ämnesbehörigheter är också en faktor påverkar den högre andelen behöriga
de senaste två åren.

Personal med huvudsaklig anställning i fritidshem
Barn- och ungdomsförvaltningen har genomfört en kartläggning av personal med huvudsaklig anställning i fritidshem med syfte att stärka kvaliteten i fritidshemmets verksamhet.
Kartläggningen är genomförd med stöd Göteborgsregionens gemensamma kartläggningsmaterial för behörigheter i fritidshemmet. Kartläggningen är en del i arbetet med att fastställa en befattningspalett för fritidshemmen i Alingsås kommun och hela Göteborgsregionen. Det är vanligt att personal som arbetar i fritidshemmet också del av tjänst arbetar i
någon annan del av verksamheten t.ex. i grundskolan. Kartläggningen gäller personal som
har huvuddelen av anställningen i fritidshemmet och både de som arbetar deltid och heltid.
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Medarbetare med sin huvudsakliga
sysselsättning på fritidshem

November 2021

Saknar pedagogisk utbildning

31

Har pedagogisk utbildning på lägst gymnasial nivå

26

Har en pedagogisk högskoleexamen

10

Legitimerad lärare i fritidshem

34

Totalt antal

101

På fritidshemmet finns en spridning på utbildningsnivå och behörigheter på förvaltningen
som helhet, där ungefär en tredjedel saknar pedagogisk utbildning och ungefär en tredjedel är legitimerade lärare i fritidshem. Fördelningen mellan enheter är dock ojämn. Det
finns enheter som endast har någon enstaka legitimerad lärare och andra enheter har en
övervägande majoritet legitimerade lärare.

Sysselsättningsgrad och visstidsanställningar
Under 2020 noterar förvaltningen en viss ökning av visstidsanställda timavlönade vilket
motsvarar 3,14 årsarbetare. Från motsvarande 59,03 årsarbetstillfällen 2019 till motsvarande 62,17 årsarbetstillfällen 2020. Grunden för vikariebeställningar och behovet av vikarier utgår både från sjukdom, vård av barn, semester och ledighet för kompetensutveckling. Drygt hälften av frånvaron är av den karaktär att en planering kan göras i förväg vilket
därmed skulle kunna organiseras inom ramen för enhetens grundbemanning. Ökningen av
timvikarier kan framförallt härledas till frånvaro till följd av Covid-19-pandemin. För att
skapa en hållbarhet under pandemin och tiden med särskilt hög frånvaro har flera enheter
månadsanställt bemanningsersättare som komplement till grundbemanning och timvikarier. Effekterna är ökad kontinuitet och möjlighet att planera hållbart, vilket ger positiva effekt för barn, elever och medarbetares arbetsmiljö. Även förutsättningar för kvalitet i arbetet ökar. Arbete med bemanningsplanering behöver vidareutvecklas under 2022. Detta utvecklas bland annat genom ett pilotprojekt med större tillgång på timvikarier, tydligare beskrivning av detta nedan.
Det partsgemensamma arbetet mellan SKR och Kommunal, Heltid som norm, som innebär
att fler ska arbeta mer för att kunna möta verksamhetens behov av kompetensförsörjning
nu och i framtiden, ingår som en del i enheternas arbete med bemanningsplanering. Samtliga medarbetare inom Kommunals avtalsområde har fått erbjudande om en heltidsanställning med start senast januari 2021 och arbetet som planerats i samverkan med kommunal
är därmed slutfört. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden inom förskola i januari 2022
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är 98 procent, där sysselsättningsgraden inom Kommunals avtalsområde uppgår till 99
procent.
Fortsatt arbete för att inte öka antalet deltidsanställningar behöver fortgå långsiktigt. Majoriteten av Kommunals medlemmar arbetar inom förskolan men motsvarande arbete har
också gjorts i förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola. Den genomsnittliga
sysselsättningsgraden i skolan januari 2022 är 95 procent, där sysselsättningsgraden inom
Kommunals avtalsområde uppgår till 97 procent. Den något lägre siffran för skolan beror
på att flertalet modersmålslärare arbetar deltid utifrån verksamheternas behov. I dagsläget
pågår en översyn av modersmålslärarna för att öka sysselsättningsgraden för respektive
medarbetare och samtidigt skapa hållbarhet utifrån verksamhetens behov. Återstående
deltidsanställningar beror på olika individuella behov och önskemål.

Planerade insatser
Validering och utbildning av barnskötare
Ett 20-tal medarbetare från förvaltningen har påbörjat validering och utbildning inom ramen
för projekt kompetensförstärkning. Dessa insatser fortsätter.

Kartläggning av personal på fritidshemmet
Förvaltningen planerar för att i samverkan med arbetstagarorganisationerna utarbeta vilka
befattningar som bör finnas i fritidshemmet och vilket uppdrag de bör ha. Det är ett gemensamt arbete i Göteborgsregionen där målet är att fastställa en befattningspalett över vilka
befattningar som ska användas i fritidshemmet. På sikt ska detta öka kompetensen i personalgruppen och höja kvaliteten i verksamheten. Kartläggningen är genomförd och ett arbete i samverkan sker för att fastställa en befattningspalett.

Ökad grundbemanning
Förvaltningens bedömning är att grundbemanningen behöver öka och tillsvidareanställningar behöver erbjudas i högre grad för att skapa en ökad stabilitet. Förvaltningen ser det
även som önskvärt att öka graden av sysselsättning för den visstidsanställda personalen
för att på så sätt kunna skapa nya hållbara strukturer och rutiner vid tillsättning av vikariat.
Insatsen fortsätter.

Centralt organiserade mentorer
Förvaltningen ser att centralt organiserade mentorer stärker kvaliteten i introduktionsperioden och säkerställer en likvärdig introduktion till yrket. I dagsläget finns centralt organiserade mentorer för förskola och skola. Förvaltning ska arbeta vidare men frågan kring
att eventuellt ha ett centralt uppdrag specifikt riktat mot fritidshem och förskoleklass. Insatsen fortsätter.
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Projekt större tillgång på timvikarier
Ett projekt har inletts för att öka tillgången på vikarier och minska det administrativa arbetet
kring att tillsätta timvikarier. Detta ska ske genom att förtydliga förväntningarna gentemot
de som arbetar som timvikarie. Förväntning kring vilken grad av tillgänglighet som verksamheterna behöver för att kunna säkerställa undervisning och omsorg för barn och elever. Parallellt med dessa insatser ska enheterna i större utsträckning arbetar via de uppbyggda beställarrutiner som finns kring vikarietillsättningen.

Central organiserad introduktion och avslut
I Alingsås kommun pågår ett arbete med att utveckla kommungemensamma introduktioner
och avslutningar för personal som jobbar i kommunen. Syftet med att utveckla den typen
strukturer ytterligare är att kvalitetssäkra introduktionen och göra den mer likvärdig. Genom att utveckla avsluten för personal som börjar i andra verksamheter kan verksamheten
utvecklas ytterligare.
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Bevakning skolplikt och
frånvaro lå 21/22
7
2021.311 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2022-04-20
Isak Bjärmark

Barn- och ungdomsnämnden

2021.311 BUN

Tjänsteskrivelse Bevakning skolplikt och frånvaro maj
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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Antal pågående handlingsplaner utifrån upprättade frånvaroutredning (per 2022-04-13)
F-3
4-6
7-9
Totalt F-9

Antal, totalt
7
39
61
107

Antal, flickor
4
23
36
63

Antal, pojkar
3
16
25
44

Antal avslutade och nya handlingsplaner
1 avslutad handlingsplan och 20 nya handlingsplaner upprättades perioden 2022-03-18 till
2022-04-13.
Elever som fullföljer skolplikt på annat sätt
Inga elever fullgör skolplikten på annat sätt under perioden 2022-03-18 till 2022-04-13.
Jämförelse över tid
I bilagan till tjänsteskrivelsen redogörs för utvecklingen av antalet pågående, nya och
avslutade handlingsplaner över tid.
Ekonomisk bedömning
Beslutet medför inga kostnader.
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.

Helena Balte
Förvaltningschef

Isak Bjärmark
Verksamhetsutvecklare

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2022-04-21
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Jämförelser över tid rörande antalet pågående, nya och avslutade
handlingsplaner för ökad närvaro
Totalt och per kön
verksamhetsåret 21/22
120
100

80
60
40
20
0

Avslutade

Nya

Totalt F-9

Flickor F-9

Pojkar F-9

Totalt och per stadie
verksamhetsåret 21/22
120
Totalt

100

F-3

80
60

4-6

40

7-9

20
0
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Anmälningar om kränkande
behandlingar läsåret
2021/2022
8
2021.293 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2022-04-26
Karin Berg

Barn- och ungdomsnämnden

2021.293 BUN

Tjänsteskrivelse Anmälan om kränkande behandling 2122
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
eller 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 22-04-12 till 22-04-26 har 33 anmälningar inkommit. I bilaga redovisas
ytterligare statistik för pågående och avslutade ärenden.
Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.

Helena Balte
Förvaltningschef

Karin Berg
Verksamhetsutvecklare

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2022-04-26
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Kränkande Behandling Incident Alingsås Kommun

Statistik

Kränkande Behandling Incident
Alingsås Kommun
Filter 2022-04-12 - 2022-04-26

224

Nya:
Från tidigare:

ärenden

Ej påbörjade

Påbörjade

69

37

33
191

Avslutade

118

Ej påbörjade = Antal ärenden med status "Anmälan inskickad" sista datumet i perioden.
Påbörjade = Antal ärenden med status "Utredning pågår", "Åtgärdar" eller "Uppföljning" sista datumet i perioden.
Avslutade = Antal ärenden som blivit godkända av enhet- och organisationsansvarig under vald period.
Ärenden som begärts raderade, eller som är raderade räknas inte med i statistiken.
Tänk på! Ej påbörjade, påbörjade och avslutade ärenden kan omfatta ärenden inskickade innan vald tidsperiod.

Avslutade ärenden
Ej kränkning

Snabbutredning

Antal avslutade ärenden: 118

Antal avslutade ärenden: 118

Ej kränkning

6.78%

8

Snabbutredning

66.95%

79

Kränkning

93.22%

110

Utredning

33.05%

39
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Kränkande Behandling Incident Alingsås Kommun

Kön

Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Utsatt

Utsättare

Hon

34.25%

50

Hon

13.33%

24

Han

63.01%

92

Han

84.44%

152

Vet ej

1.37%

2

Vet ej

1.11%

2

Ej angivet

1.37%

2

Ej angivet

1.11%

2

100%

146

Hur och var

Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Kategorier

Verksamhetsområden

Fysisk

37.98%

79

Verbal

36.54%

76

Text/bild

5.29%

11

Trakasserier

8.17%

17

Psykosocial

8.17%

17

Sexuella trakasserier

1.44%

3

Diskriminering

0.48%

1

Ej angivet

1.92%

4
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