Delårsbokslut, 2019 Barn- och ungdomsnämnden
Verksamhet

Huvudsaklig verksamhet
Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg,
skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola och grundsärskola för barn i åldern 1-16 år.
Verksamheten har i stort löpt på enligt plan under årets första 8 månader och nytt läsår 20192020 har startat upp i augusti.
Förvaltningen har en fortsatt utmaning i att kunna anpassa organisationen utifrån beslutad
omsorgs- och elevpeng och ytterligare arbete med förskolans och skolans inre organisation
behöver göras.
I förskolan är det som minst antal barn i början av höstterminen för att succesivt utökas under
året. Det är en utmaning att kunna hantera volymvariation under året på ett så resurseffektivt
sätt som möjligt och med likvärdig kompetens utifrån behörighetskrav och personalbrist.
Förskolan har genomfört en anpassning av organisationen utifrån aktuell omsorgspeng vilket
innebär att fler barn placeras på respektive förskola och att de barn som behöver plats i
förskola under året kommer att placeras på befintliga förskolor. Förvaltningens bedömning är
att det finns behovstäckning av förskoleplatser och att skolagens krav om förskoleplats inom
4 månaders från ansökningsdatum kommer att kunna efterlevas.
Det pågår ett förändringsarbete i förskolan för att skapa mindre barngrupper och därför har
nya grupper skapats. Den inre organisation formas utifrån lokala behov och förutsättningar
och ser därför olika ut men innebär att barnen får möjlighet att vistas i mindre grupper under
huvuddelen av dagen. Drygt två tredjedelar av förskolorna har en ny organisation, på hela
eller delar av förskolan, från höstterminens start. Övriga förskolor kommer enligt tidplan för
arbetet genomföra motsvarande förändring under året.
Utgångspunkt i arbetet är tillsammans med skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek
och barn och ungdomsnämndens uppdrag att minska barngrupperna också aktuella
förtydliganden i förskolans reviderade läroplan, Lpfö18, som började gälla från och med 1 juli
2019. I läroplanen förtydligas förskolans roll som det första steget i barnens utbildning,
innehåll tydliggörs för att öka kvalitén i undervisningen i förskolan och därmed förskolans
kvalitet och måluppfyllelse. I läroplanen förtydligas personalens olika roller, förskollärarens
särskilda ansvar stärks vilket ställer ytterligare krav i arbetet med utveckling av förskolans
organisation.10 förskolor har beviljats statsbidrag för minskade barngrupper om totalt närmre
6 miljoner för innevarande verksamhetsår. Statsbidraget är ett stimulansbidrag som kan
användas till personalförstärkning samt till investeringar för att utveckla förskolans lärmiljöer.
I grundskolan pågår fortsatt arbete med att anpassa klassorganisation utifrån elevtal samt
elever och gruppers olika behov. Varierande elevantal ställer krav på organisation och
respektive skolas inre organisation behöver utvecklas utifrån lokala behov och
förutsättningar. Det innebär att klasserna varierar i sammansättning och antal elever både
inom en skolenhet och mellan skolenheter. Ett viktigt perspektiv för verksamheten på F-6
skolorna är att organisationen skapar goda samverkansmöjligheter för förskoleklass,
fritidshem och grundskola då det bl.a. är en förutsättning för främjande och förebyggande
arbete. Den 1 juli 2019 infördes krav på lärarlegitimation och behörighet för att få undervisa
och ansvara för undervisning i fritidshemmet. För att nå god kompetens och likvärdighet med
behöriga lärare i fritidshem i respektive verksamhet ställs krav på organisation och
förvaltningsgemensam personalplanering samtidigt som det är ytterligare en faktor vid
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utvecklingen av respektive skolas organisation. I skolår 7-9 har antalet timmar i matematik
samt idrott och hälsa utökats i enlighet med den ökade garanterade undervisningstid som
gäller sedan 1 juli 2019, vilket innebär ytterligare behov av matematiklärare och lärare i idrott
och hälsa.
Skolverket har i likhet med för 2019 beslutat om bidragsram för Statsbidrag för stärkt
likvärdighet och kunskapsutveckling för 2020 för förskoleklass och grundskola. För att ta del
av statsbidraget på 10,6 miljoner krävs att kommunen inte får minska kostnad per elev
jämfört med ett genomsnitt för de tre föregående åren för personal i förskoleklass,
undervisning och elevhälsa i grundskolan vilket ställer krav på prioritering och fördelning av
resurser.
Enligt preliminära uppgifter för läsåret 2018-2019 hämtade ur kommunens elevadministrativa
system 2019-06-11 är andelen behöriga elever till nationellt gymnasieprogram 86% jämfört
med 86,4 % 2018 i kommunala grundskolor. Exkluderas nyanlända elever från de
preliminära underlagen i elevstatistiken så är 89,6% av eleverna behöriga till nationellt
program på gymnasiet jämfört med 90,5% 2018. Elever beräknas som nyanlända om de varit
i Sverige mindre än tre år. Resultaten för 2018-2019 har en jämförbar nivå med resultaten för
2017-2018 sett till de kommunala skolorna som helhet, däremot har resultaten förändrats
mellan skolor. Behörigheter och ämnesbetyg kan även ha ändrats efter genomförd
sommarskola. SCBs statistik för slutbetyg läsåret 2018-2019 på huvudmannanivå och per
grundskola presenteras i slutet av september för alla elever som tillhör hemkommunen.
Resultaten för 2019 kommer att analyseras på huvudmannanivå och på respektive skola
under hösten 2019. Resultaten behöver analyseras dels i relation till insatser det senaste
verksamhetsåret och jämföras med resultaten från 2018 och dels analyseras i relation till
resultaten över tid. Resultatet behöver också analyseras i respektive ämne och i relation till
SALSA-värden för 2019.
Ett utvecklingsarbete kring barn- och ungdomsnämndens systematiska kvalitetsarbetet
kommer att ske under innevarande verksamhetsår för att få än mer säkerställda underlag vid
analys. Insatser behöver göras utifrån dessa analyser för att andelen elever med fullständiga
betyg ska öka samt för att alla elever ska ges möjlighet att nå så långt som möjligt i en
likvärdig skola. Kvalitetsarbete kommer att utvecklas med tydliga och tidiga
kunskapsutvärderingar som en del i att möta alla barn och elever utifrån individuella behov.
Ytterligare områden som ska följas upp i det systematiska kvalitetsarbetet är bl.a. arbetet
med att minska ogiltig frånvaro och sena ankomster samt arbetet med att motverka
diskriminering och kränkande behandling och att förbättra elevernas studiero. Det
systematiska kvalitetsarbetet ska utgöra ett stöd för rektor att utveckla ett tydligt ledarskap
med fokus på förbättrad kvalitet och ökad måluppfyllese.
I mars 2019 överlämnades en nationella handlingsplan för digitalisering av skolväsendet till
regeringen. Målet är att skapa förutsättningar för skolväsendets huvudmän att nå målen i den
nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. I handlingsplanen redovisas områden
inom ramen för huvudmannens formella ansvar och åtaganden som bidrar till att utveckla
verksamheten genom att ta vara på den potential som digitaliseringen erbjuder.
Förändringsprocesser utgående från digitalisering behöver utgöra en integrerad del av det
systematiska kvalitetsarbetet.
För att nå målen i den nationella digitaliseringsstrategin samt kommunens digitala målbild
behövs ett långsiktigt åtagande gällande prioritering och finansiering liksom tillräcklig
organisatorisk kapacitet och tillgång till pedagogisk och teknisk support.
Kompetensutveckling och förvaltning av den digitala miljön möjliggörs delvis genom riktat
statsbidrag för likvärdig skola.
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Skolbiblioteken i kommuns grundskolor behöver fortsätta utvecklas i enlighet med skolans
styrdokument. Alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek antingen i de egna skollokalerna
eller inom ett rimligt avstånd till skolan. Skolbibliotek ska vara en del av skolans pedagogiska
verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande kring språklig förmåga och digital
komptens. Skolbibliotekens övergripande mål är att vara ett stöd för eleverna i deras
måluppfyllelse. Skolbiblioteket är också en viktig del i skolans digitaliseringsarbete.
Det finns stora behov av både ny- och ombyggnation för att möta framtida behov och för att
nå mer ändamålsenliga lokaler. Förvaltningens arbete med planering på delområdesnivå
utifrån framtagen lokalförsörjningsplan samt med att ta fram en vision för framtida
skolorganisation. Härtill behövs ett gemensamt arbete på kommunnivå för att nå en så
kostnadseffektiv lokalplanering som möjligt.
Under hösten kommer förvaltningen att ta fram underlag på vilka uppdrag som kan vara
möjliga för frivilliginsatser. Specifika uppdrag i relation till verksamhetens behov och
förutsättningar kommer att preciseras samt tillhörande kravprofil.
Det råder fortsatt brist på behöriga förskollärare, lärare i fritidshem och lärare, vilket medför
en stor utmaning i att forma en väl fungerande inre organisation i både förskola, fritidshem,
grundskola och grundsärskola. Nya och andra yrkeskategorier måste rekryteras och
enheterna måste kunna anpassas utifrån lokala behov och förutsättningar. Barn- och
ungdomsnämndens största svårighet och utmaning är att forma en likvärdig utbildning i
samtliga förskolor och grundskolor. Både vad gäller tillgång till behöriga pedagoger, barnoch elevhälsa samt rektorer. Det märks tydligt att det är en lärarbrist i Sverige. Ökad
personalrörlighet och kompetensbrist påverkar verksamheten negativt och det är tydligast i
de verksamheterna som ligger utanför tätorten med sämre kollektivtrafik men det är många
enheter som påverkas. Det finns många faktorer som påverkar attraktionskraften för förskola
och skola i Alingsås kommun. Lärarlöner, såväl ingångslön som löneutveckling generellt och
löneutveckling för särkskilt skickliga lärare lyfts fram. Därtill kommer arbetsmiljö och
förutsättningar såsom förutsättningar kring barn- och elevgruppers storlek, möjlighet till att
arbeta kollegialt och i arbetsslag, fri pedagogisk måltid och tillgång till lärverktyg. Arbetet med
Alingsås kommun som ett attraktiv arbetsgivare måste fortsätta.
Enligt beslut i KS ska nämnderna löpande rapportera sin plan och sitt arbete med
demokratifrågor och arbetet ska återrapporteras vår-, delår- och årsbokslut. Barn- och
ungdomsnämndens demokratiarbete utgår ifrån statlig styrning och förutom att varje barn och
elev ges möjlighet till delaktighet i sitt lärande finns barnråd, elevråd, matråd och forum för
samverkan i förskola och grundskola för vårdnadshavare. Det finns därmed etablerade forum
i verksamheten, som fortsätter att utvecklas.
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Åtaganden
Nämndens åtaganden sträcker sig över planperioden men ska vara möjliga att följa upp
löpande tillsammans med relevanta nyckeltal. Prognos för nämndens åtaganden görs utifrån
följande klassificering:
Åtagandet bedöms genomföras under 2019
Åtagandet bedöms ej genomföras under 2019

Prioriterat mål:

Mål 1 I Alingsås är det tryggt, säkert och välkomnande

Indikator:
Åtagande:

1.2 Andelen elever som är trygga i skolan ska öka.
Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att öka andelen trygga elever.
-

Nyckeltal:

Samtliga skolor har påbörjat arbete med att utveckla ett mer
förebyggande och hälsofrämjande arbete och arbete för att motverka
diskriminering och kränkande behandling. Elevhälsans personal är
viktiga aktörer för att öka andelen trygga elever och under våren har
denna personalkategori utökats med stöd av riktat kommunbidrag och
statsbidrag likvärdig skola.
Nyckeltal är från Skolinspektionens enkät vårtermin 2018. Nästa
Skolinspektionsenkät genomförs våren 2020. Under våren 2019 har
enkät från GR genomförts med resultat nedan.
Svaret i GR-enkät/Skolinspektionens enkät
Nuläge skolår 5: 8,2 Målvärde skolår 5: öka
Nuläge skolår 9: 8,0 Målvärde skolår 9: öka
Nuläge skolår 5: 80 (GR-enkät)
Nuläge skolår 9: 80 (GR- enkät)

Prioriterat mål:

Mål 4 I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad
på effektiv resursanvändning

Indikator:

4.4 Avvikelsen mellan redovisade nettokostnader och
referenskostnader ska minska.

Åtagande:

Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att minska avvikelsen mellan
nettokostnader och referenskostnader.
Nettokostnadsavvikelsen är avvikelsen mellan nettokostnad och
referenskostnad. Positiva värden indikerar ett högre kostnadsläge än
förväntat och negativa värden indikerar ett lägre kostnadsläge än
förväntat
Nettokostnadsavvikelsen mellan åren 2017 och 2018:
-

-

Förskolan har minskat från 5,5 % till 1,2 %
Förskolan har genomfört en anpassning av organisationen utifrån
aktuell omsorgspeng vilket innebär att fler barn placeras på respektive
förskola och att ett antal små förskolor har avvecklats.
Grundskolan har minskat från -1,5 % till -3,3 %
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-

Lokalhyrorna har minskat, vilket ger en skillnad på nettokostnad mellan
åren.
Fritidshem har minskat från -1,0 % till -8,1 %
Nettokostnaden har minskat medan referenskostnaden har ökat vilket
gör att skillnaden ökar. Antal inskrivna barn per årsarbetare i fritidshem
är samma mellan åren.

Nyckeltal:

Referenskostnad förskola, grundskola och fritidshem
Nuläge förskola: 1,2 %
Målvärde förskola: minska
Nuläge grundskola: -3,3 % Målvärde grundskola: bibehålla
Nuläge fritidshem: -8,1 %
Målvärde fritidshem: bibehålla

Prioriterat mål:

Mål 5 I Alingsås bygger välfärden på god service, hög
kvalitet och tillgänglighet

Indikator:

5.1 Medborgarnas upplevelse av kommunens bemötande och
tillgänglighet ska förbättras.
5.3 Nöjd-medarbetar-index ska höjas.
5.4 Sjukfrånvaron i kommunen ska minska.
5.5 Andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon
och får ett direkt svar på en enkel fråga ska öka.
5.6 Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post
och får svar inom två arbetsdagar ska öka.

Åtagande:

Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att utveckla Arena för lärande för
förskolan.
Arena för lärande implementeras i förskolan from 1 juni.
Implementering är genomförd.

-

Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att minska arbetsbelastningen för
lärare inom förskola/skola.
-

Förvaltningen har initierat ett partsgemensamt arbete med
organisatorisk och social arbetsmiljö utifrån HÖK18
(Huvudöverenskommelse)och handlingsplan utifrån medarbetarenkät.
Samtliga förskolor och skolor fortsätter att utveckla inre organsation
samt renodla och tydliggöra roller och uppdrag. Nya befattningar är
under utredning såsom förskoleassistent och pedagogista i förskolan
och exempelvis lärarassistenter i grundskolan. Frågor som
bemanningsplanering, schemaläggning och arbetstid är centrala.
Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att minska sjuktalen.

-

Förvaltningen har startat upp utvecklingsarbete gällande rehabilitering
utifrån rutinen Från Frisk till Frisk. Förskolechefer medverkar i
samverkansprojekt mellan kommunen, vårdcentralerna i Alingsås samt
Försäkringskassan för att stärka och samverka i rehabiliteringsarbetet
vid längre sjukfrånvaro. Arbetet med att utveckla inre organisation i
förskola och skola och partgemensamt arbetsmiljöarbete ska också ses
som delar i att minska sjukfrånvaron.
Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att se över rutiner för hur
verksamheten hanterar inkommande samtal och e-post.
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-

Arbete är påbörjat utifrån den kommungemensamma IT-och
informationssäkerheten. Kommungemensam föreskrift för telefoni är
under arbete.
NMI mäts utifrån årlig medarbetarenkät som genomförs under oktober
månad. Resultat presenteras i årsbokslut.
Sjukfrånvaro presenteras i Personaldelen. Nyckeltal nedan är helår.

Nyckeltal:

Nöjd Medborgarindex–förskola
Nuläge: 69
Målvärde: öka
Nöjd Medborgarindex–skola
Nuläge: 63
Målvärde: öka
Nöjd-medarbetar-index (NMI)
Nuläge: 3,0 Målvärde: 3,3 (Alingsås kommun)
Sjukfrånvaro
Nuläge: 7,4 % Målvärde: minska
Nöjd Medborgarindex – bemötande och tillgänglighet
Nuläge: 52
Målvärde: öka

Prioriterat mål:

Mål 8 I Alingsås ger utbildning kunskaper för en dynamisk
framtid

Indikator:

8.1 Föräldrarnas nöjdhet med sitt barns förskola/skola ska förbättras.
8.2 Andelen elever som är nöjda med sin skolmiljö och undervisning
ska öka.
8.3 Andelen elever i årskurs 9 behöriga till gymnasieskolan ska öka.

Åtagande:

Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att ta fram en vision för framtida
skolorganisation, som ska ge förutsättningar för en samlad och
likvärdig skolgång.
-

Förvaltningsledningen arbetar med att ta fram en vision för framtida
skolorganisation, som ska ge förutsättningar för en samlad och
likvärdig skolgång. Byggnation och lokalförutsättningar ska utgå från
ramprogram för förskola och skola. Lokaler, organisation,
förhållningssätt och metoder ska främja tillgängliga lärmiljöer för alla
barn och elever.
Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att öka måluppfyllelsen i samtliga
skolformer.

-

-

Samtliga förskolor och skolor arbetar med att utveckla undervisningen
och det förebyggande och främjande arbetet, genom att skapa
tillgängliga lärmiljöer för alla barn och elever. Det systematiska
kvalitetsarbetet ska utvecklas för att utgöra ett stöd för rektor att
utveckla ett tydligt ledarskap med fokus på förbättrad kvalitet och ökad
måluppfyllelse.
Nuläge förskola inflytande och trygghet ligger kvar på samma nyckeltal
som föregående års enkät.
Nuläge skolår 2 helhet har ökat från 82 till 84.
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Nyckeltal:

Nuläge skolår 2 skolmiljö har ökat från 70 till 73.
GR:s förskole och skolenkät
Nuläge förskola inflytande: 5,3
Nuläge förskola trygghet: 5,8
Nuläge skolår 2 helhet: 84
Nuläge skolår 2 skolmiljö: 73

-

Det finns inget nytt värde för Skolår 5 skolmiljö och undervisning.
Skolinspektionens skolenkät
Nuläge skolår 5: 7,6

-

Målvärde förskola: öka
Målvärde förskola: öka
Målvärde skolår 2 helhet: öka
Målvärde skolår 2 skolmiljö: öka

Målvärde skolår 5: öka

Det finns inget nytt värde på Kolada för behörighet yrkesprogram.
Behörighet yrkesprogram på gymnasiet
Nuläge: 85,5 (kommunala skolor)
Målvärde: öka
Nuläge: 88 (hemkommunen)

Prioriterat mål:

Mål 12 I Alingsås minskar vi vår miljöpåverkan genom
energieffektiv omställning

Indikator:
Åtagande:

12.3 Andel ekologisk mat i kommunal verksamhet ska öka.
Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att i samråd med leverantör öka
andelen ekologisk mat.
-

Nyckeltal:

Arbete pågår tillsammans med ISS för att hitta förutsättningar inom
ramen för pågående avtal.
Andel ekologisk mat från kommunens matleverantör ISS
Nuläge: 25 % Målvärde: öka

Uppdrag
Prognos per helår ska göras utifrån följande:
Uppdraget bedöms genomföras under 2019
Uppdraget bedöms ej genomföras under 2019

I beslutad flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun har kommunfullmäktige beslutat
om följande riktade uppdrag till barn- och ungdomsnämnden:


Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att i dialog med matleverantören öka andelen
närproducerade livsmedel i kommunens välfärdsverksamheter. Uppdraget kommer inte
att kunna slutföras per 2019-12-31.
-

Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att inom partnering utöka andelen
närproducerade livsmedel.
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 Arbete pågår tillsammans med ISS för att hitta förutsättningar inom ramen för
pågående avtal.


Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att ytterligare förstärka insatserna för barn i
tidiga åldrar samt barn med särskilda behov. Uppdraget kommer att kunna slutföras per
2019-12-31.
-

Barn- och ungdomsnämnden åtar sig fortsätta att utveckla organisation för att stärka
barn- och elevhälsoteam som arbetar tillsammans för barn och elever och utveckla
förebyggande och tidiga insatser. Elevhälsan utökas ytterligare inför läsåret 20192020 med 10,85 åa genom både riktat kommunbidrag och utökat statsbidrag för
likvärdig skola.

 Förvaltningen fortsätter arbetet med att utveckla det främjande och förebyggande
arbetet i elevhälsoteamen. Utökning av elevhälsans personal genom både riktat
kommunbidrag och utökat statsbidrag för likvärdig skola är utförd. Arbete med att
minska ogiltig frånvaro och sena ankomster har intensifierats genom systematiskt
arbete, tätare uppföljning och analys. Förvaltningen ingår i närvårdssamverkan
Lerum-Alingsås: SAMLA med fokus på tidig upptäckt och att säkerställa tidiga och
samordnade insatser.


Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att vidta åtgärder för att minska
arbetsbelastningen hos lärare för att frigöra mer tid för undervisningen. Uppdraget
kommer att kunna slutföras per 2019-12-31.
-

Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att utveckla organisation för att stärka styrning
och ledning och att ge förskolechefer och rektorer en större möjlighet att styra och
organisera förskolans och skolans inre organisation utifrån enhetens förutsättningar.
Arbetet med att se över effektiv schemaläggning och tidsanvändning behöver
intensifieras, utifrån enhetens behov och förutsättningar, samt att arbeta med
digitaliseringens möjligheter för minskad arbetsbelastning. Arbetet med optimerad
bemanning, fler yrkeskategorier i verksamheten och att renodla uppdrag kommer att
fortsätta under året.

 Förvaltningen har initierat partsgemensamt arbete för att förbättra organisatorisk och
social arbetsmiljö utifrån HÖK18 (Huvudöverenskommelse) och handlingsplan från
medarbetarenkät. Samtliga förskolor och skolor fortsätter att utveckla inre organsation
samt renodla och tydliggöra roller och uppdrag. Nya befattningar är under utredning
så som förskoleassistent och pedagogista i förskolan och exempelvis lärarassistenter
i grundskolan. Frågor om bemanningsplanering, schemaläggning och arbetstid är
centrala. Ett närvarosystem, Planering förskola, används för att mäta barnens faktiska
närvaro som underlag för planering av personalens schema. Unikum, digitalt
dokumentationssystem har införts även i förskola för att underlätta arbetet för
personalen genom att använda samma system i ett 1-16 perspektiv. Även
dokumentation gällande åtgärdsprogram har flyttats till Unikum, vilket underlättar
administrationen för lärarna.


Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att inrätta
en gemensam webbportal för köerna till alla kommunala skolor samt friskolor i
kommunen. Uppdraget kommer att kunna slutföras per 2019-12-31.
-

Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att utreda tekniska möjligheter för en
gemensam webbportal, samt erbjuda fristående skolor att ingå i gemensam webbportal.
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 Fristående skolor är tillfrågade. En av tre skolor är intresserad av att ingå i gemensam
webbportal. Förvaltningen avvaktar ny hemsida och e-tjänstportal för att se över
möjligheterna för gemensam webbportal med fristående skolor.


Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att minska barngrupperna i förskolan.
Uppdraget kommer att kunna slutföras per 2019-12-31.
-

Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att, med stöd av riktat kommunbidrag, forma
mindre barngrupper i riktning mot skolverkets rekommendationer för barngruppernas
storlek med fokus på de yngsta barnen.

 Samtliga rektorer i förskola arbetar gemensamt för att organisera förskolan
annorlunda och skapa förutsättningar för minskade barngrupper. Arbetet utgår ifrån
barnens behov och verksamhetens bästa. Befattningar, roller, kompetensförsörjning
och bemanningsoptimering är centrala frågor i arbetet. Drygt två tredjedelar av
förskolorna har en ny organisation, på hela eller delar av förskolan, från
höstterminens start och övriga förskolor kommer enligt tidplan för arbetet genomföra
motsvarande förändring under året.
Kommunfullmäktige beslutade också i flerårsstrategi 2019-2021 om ett antal uppdrag till
samtliga nämnder. Följande uppdrag berör barn- och ungdomsnämnden:


Samtliga nämnder får i uppdrag att fler personer med lönestöd ska anställas i den
kommunala organisationen samt följa upp utfallet årligen. Uppdraget kommer inte att
kunna slutföras per 2019-12-31.
-

Barn- och ungdomsnämnden planerar att anställa 10 personer med lönestöd i
verksamheten.

 Anställning med lönestöd i förskola och i fritidshem, som en del i att utveckla arbetet
med flerspråkiga barns språkutveckling samt ur ett integrationsperspektiv, kan
utredas men kommer att bli svårt att verkställa på grund av Arbetsförmedlingens
förändrade uppdrag.


Samtliga nämnder får i uppdrag att öka extern medfinansiering, exempelvis från EU, om
det inte medför bestående kostnader. Uppdraget kommer att kunna slutföras per 201912-31.
-

Barn- och ungdomsnämnden kommer att bevaka de projekt som Göteborgsregionen
(GR) erbjuder, söka medel från Specialpedagogiska myndigheten (SPSM) och
Skolverkets riktade statsbidrag.

 Förvaltningen söker och tar del av Skolverkets riktade statsbidrag för berörda
verksamheter.


Samtliga nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att se över sin verksamhet ur ett
integrationsperspektiv i syfte att föreslå lämpliga insatser i kommunens samlade
integrationsarbete. Uppdraget kommer att kunna slutföras per 2019-12-31.
-

Barn- och ungdomsnämnden kommer att se över verksamheten ur ett
integrationsperspektiv och föreslå lämpliga insatser.
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 Planera nybyggnation av förskolor strategiskt geografiskt och planmässigt ur ett
integrationsperspektiv.
 Anställa flerspråkig personal i förskola och i fritidshem som en del i att utveckla
arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling samt ur ett integrationsperspektiv.
-

Barn- och ungdomsnämnden kommer att inom BUS-samverkan genomföra
integrationsfrämjande insatser.

 Inom ramen för BUS-samverkan har en kartläggning av alla förvaltningars
integrationsinsatser genomförts. Gemensamma insatser inom BUS-samverkan
kommer att påbörjas under september.


Samtliga nämnder får i uppdrag att aktivt verka för och genomföra flerårsstrategins
utpekade vilja. Uppdraget kommer att kunna slutföras per 2019-12-31.
-

Barn- och ungdomsnämnden kommer att aktivt verka för genomförande av
flerårsstrategins utpekade vilja.

 Förvaltningen arbetar med att verkställa åtaganden och uppdrag, som följs upp i
vårbokslut, delårsbokslut och årsbokslut.


Samtliga nämnder får i uppdrag att reducera sin centrala administration och föreslå
möjligheter till förvaltningsövergripande effektiviseringar. Uppdraget kommer att kunna
slutföras per 2019-12-31.
-

Barn- och ungdomsnämnden kommer att se över möjligheter till att reducera central
administration och föreslå möjligheter till förvaltningsövergripande effektiviseringar.

 1,0 tjänst har ej ersatts och arbete med att fördela om uppdrag mellan funktioner
pågår.
 PRAO organiseras i samarbete med arbetsmarknadsenheten och Kultur- och
utbildningsförvaltningen.


Samtliga nämnder får i uppdrag att stärka och utveckla demokratin och i lämpliga former
använda sig av medborgardialog. Uppdraget kommer att kunna slutföras per 2019-12-31.
-

Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att arbeta vidare med att utveckla former för
delaktighet och inflytande i verksamheten genom att utveckla barnråd, elevråd och
forum för samverkan med vårdnadshavare i enlighet med skollagen.

 I förskolan implementeras ny plan mot diskriminering och kränkande behandling.
Planen har tagits fram i samverkan med vårdnadshavare. Arbetet kommer att
vidareutvecklas för att innefatta även skolan. Förskolan har utvecklat arbetet med
barns inflytande enligt läroplan. Arbetet kommer att följas upp i det systematiska
kvalitetsarbetet. I verksamheten finns barnråd, elevråd och forum för samverkan med
vårdnadshavare i enlighet med skollagen.
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Samtliga nämnder får i uppdrag att ta fram en strategi för hur digitala lösningar genom
exempelvis artificiell intelligens kan införas i syfte att minska administrationen. Uppdraget
kommer att kunna slutföras per 2019-12-31.
-

Barn- och ungdomsnämnden kommer att ta fram förslag till ytterligare digitala
lösningar inom verksamheten för att minska administration, samt att fortsätta
implementering av Planering förskola i verksamheten, utveckla Arenan för lärande,
samt att närvarosystemet Skola24 även ska användas i alla fritidshem.

 Planering förskola används dels för att registrera barnens planerade närvaro men
även för att följa och ta fram statistik om barnens faktiska närvaro och därmed
möjligheten att planera personalens schema utifrån barnens behov. Arena för lärande
kopplas samman med förskolan och vårdnadshavare kan utföra alla sina ärenden i
samma arena som skolan. Närvarosystemet Skola24 har implementerats i samtliga
fritidshem.


Kultur – och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna för ett utökat
samarbete mellan Sollebrunn skola och Bjärkehallen, bland annat genom att se över
möjligheterna till en gemensam vaktmästartjänst. Uppdraget kommer att kunna slutföras
per 2019-12-31.
-

Barn- och ungdomsnämnden kommer att utreda möjligheter för utökat samarbete
mellan Sollebrunns skola och Bjärkehallen.

 Förvaltningarna samverkar kring rutiner för underhåll av Bjärkehallen samt har
tydliggjort gränsdragning och samarbetssätt mellan förvaltningarnas uppdrag.


Kommunstyrelsen får tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden samt barn- och
ungdomsnämnden i uppdrag att ta fram en plan för säker och trygg skolväg. Uppdraget
kommer inte att kunna slutföras per 2019-12-31.
-

Barn- och ungdomsnämnden kommer att tillsammans med
samhällsbyggnadsnämnden ta fram en plan för säker och trygg skolväg.

 Uppdraget är påbörjat men kommer inte att vara genomfört innevarande
år. Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram en metodik för insamling av barn och
elevers synpunkter. Koppling mellan SBK och skolorna är ännu inte påbörjad.
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Intern kontroll
Beslutade internkontrollpunkter bedöms utifrån följande:
Kontrollen genomfördes utan anmärkning/med acceptabel anmärkning
Kontrollen genomfördes med anmärkning
Under året är samtliga processer under bevakning och arbete är påbörjat för att minska
risker. Arbete med att implementera internkontrollen hos medarbetare görs genom att
informera cheferna i förvaltningen om att riskerna finns och att de är under uppsikt. Denna
information görs i samband med genomgång av flerårsstrategi. Nämnden är informerad om
riskerna och beslutade punkter av internkontroll vid flerårsstrategi samt tre bokslut per år.
Processer:
- digitala lärverktyg, förvaltningen har påbörjat arbete med att möta upp nationell
handlingsplan för digitalisering.
- information och riktlinjer, arbete är påbörjat.
- brandskyddsutbildning, webbutbildning är klar att använda och varje chef ser till att
personalen genomgår utbildning.
- hjärt- och lungräddning, det finns utbildade instruktörer och behov av fler. Varje chef
har uppsikt över att förvaltningens HLR-instruktörer utbildar personalen.
- ökad timplan i ämnet matematik, schema läggs inför kommande läsår, uppföljning
årsbokslut.
- ökad timplan i ämnet idrott, schema läggs inför kommande läsår, uppföljning
årsbokslut.

Omedelbar åtgärd
Enligt risk-väsentlighetsanalysen är personal- och kompetensbrist den största risken i
verksamheten. Arbete är påbörjat med att öka grundbemanning och därmed öka antalet
tillsvidareanställningar. I samverkan med Kommunal pågår arbete för att erbjuda
heltidsanställningar. Arbete utifrån förvaltningsgemensam personalplanering innebär att
intern rörlighet möjliggörs, vilket kan bidra till bibehållen kompetens.
För att komma i nivå med Alingsås kommuns målsättning 30 tillsvidareaställda medarbetare
per chef behövs förstärkning av rektorsresursen. Rektorernas uppdrag är i dag för stora i
relation till målsättning och i jämförelse med närliggande kommuner vilket gör att det är svårt
att rekrytera erfarna rektorer. Det innebär att ett stort antal rektorer är nya i sina roller och
därför genomgår rektorsutbildningen som är en obligatorisk utbildning. I dagsläget går 12
rektorer utbildningen, vilket motsvarar 2,4 åa. Förvaltningens bedömning är att hållbara
rektorsuppdrag är en av förutsättningarna för att arbeta vidare med förskolans och skolans
inre organisation och ett systematiskt arbete för ökad kvalitet och måluppfyllelse samt en
förbättrad arbetsmiljö för alla.
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Ekonomi

Drift
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter

Budget
2019

Delårsbokslu Prognos
t 2019
helår

Avvikelse
prognos/budget
2019

Delårsbokslu Differens
t 2018
2018/2019

113 970

80 153

119 860

5 890

73 416

6 737

-552 788
-113 645
-249 349
-20 834

-346 572
-74 368
-163 245
-11 878

-555 078
-113 645
-251 649
-20 584

-2 290
0
-2 300
250

-334 772
-80 901
-152 423
-12 078

-11 800
6 533
-10 822
200

Verksamhetens kostnader -936 616

-596 063

-940 956

-4 340

-580 174

-15 889

Verksamhetens
nettokostnader

-822 646

-515 910

-821 096

1 550

-506 758

-9 152

Kommunbidrag

822 646

548 430

822 646

0
0

536 537

11 893

0

32 520

1 550

1 550

29 779

2 741

Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader

Årets resultat

Årsprognos
Årsprognosen per augusti 2019 för det ekonomiska resultatet är beräknad till plus 1 550 tkr.
Årsprognosen skiljer sig mot föregående lämnad prognos. Tidigare prognoser under året har
varit noll. Verkställighet av ökat kommunbidrag för minskade barngrupper har påbörjats
under året och därmed har bidraget inte nyttjats fullt ut under våren.
Prognosen skiljer sig mellan de olika verksamheterna och därmed bedömer förvaltningen att
det behövs fortsatt arbete med att anpassa organisationen, utifrån nuvarande ekonomiska
förutsättningar. Förskole- och skolenheterna har olika förutsättningar bland annat utifrån
antal barn- och elever i verksamheterna.

Kommentarer per budgetpost
Intäkter, avvikelse + 5 890 tkr
1 600 tkr är beslutat flyktingbidrag från KF, 1 580 tkr är riktat statsbidrag för minskade
barngrupper i förskola, 1 060 tkr är fritidshemssatsning, 580 tkr är riktat statsbidrag för
speciallärarlyft, 510 tkr entreprenörskap i skolan. Övriga intäkter, 560 tkr är skapande skola
och andra bidrag som skolor och förskolor söker.
Personalkostnader, avvikelse + 2 290 tkr
Det är skillnader mellan verksamheterna, förskolan har lägre personalkostnader medan
grundskolan har högre. Totalt har förvaltningen högre personalkostader kopplade till ej
planerade riktade statsbidrag.
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Lokalhyror, avvikelse 0 tkr
Lokalhyrorna löper som planerat.
Köp av tjänst, avvikelse – 2 300 tkr
Både fler barn och elever i fristående verksamhet gör att kostnader för köp av tjänst ökar.
Ökat elevantal i kommunal verksamhet leder till ökade måltidskostnader.
Övriga kostnader, avvikelse +250 tkr
Avvikelsen utgörs av att förvaltningen har lägre kommuninterna telefonkostnader samtidigt
som kostnader för avgifter ökar när riktade statsbidrag som skapande skola ökar.

Kommentarer per verksamhet
Politisk verksamhet -167 tkr
Högre arvode än budgeterat.
Förskola + 6 430 tkr
Antal barn i förskola är lägre under våren mot planerat vilket gör att personalkostnad är lägre
under våren. Från juni månad är föräldraintäkten höjd i och med enhetstaxa men det är totalt
en lägre intäkt jämfört mot budget på grund av färre barn. Färre antal barn beror både på
lägre inflyttningsgrad och att antalet barn från andra kommuner är färre än planerat. Höstens
barnantal följer planerat. Kostnadsfördelningen för lokalhyra är lägre än planerat för förskola.
Riktade statsbidrag för minskade barngrupper är högre än budget, vilket till viss del möts av
ökad personalkostnad. Kommunbidrag för minskade barngrupper har inte använts fullt ut.
Pedagogisk omsorg + 879 tkr
Antal barn i pedagogisk omsorg är lägre under våren mot planerat vilket gör att både
föräldraintäkt och personalkostnad är lägre under våren.
Förskoleklass - 149 tkr
Under våren är det fler elever mot planerat i förskoleklass. Det är fler elever i denna ålder
som har flyttat in till kommunen. Personalkostnad har ökat något på grund av fler elever.
Grundskola – 8 142 tkr
Personalkostnad för grundskola är högre mot budget. Det är några F-6 skolor som fortsatt
måste arbeta med att få ekonomi i balans och som har lämnat ekonomisk handlingsplan som
både verksamhetschefer och ekonomer följer upp. Både intäkt och personalkostnad har ökat
på grund av att nämnden erhöll flyktingbidrag, 1 600 tkr enligt beslut i KF. Det är fler elever
än planerat i både kommunal och fristående grundskola, vilket gör att både
personalkostnader och köpt tjänst ökar. Kostnadsfördelningen för lokalhyra är högre än
planerat för grundskola.
Grundsärskola +/-0 tkr
Under året tillkommer det en elev mot planerat. Personalkostnaderna har inte ökat på grund
av fler elever. Kostnadsfördelningen för lokalhyra är högre än planerat för grundsärskola.
Fritidshem +2 699 tkr
I budget var statsbidrag för fritidshemsatsning inte med på grund av att skolverket
signalerade ett avslut läsår 2018-2019. Det är färre barn i fritidshem än planerat, vilket
påverkar både lägre föräldraintäkt och lägre personalkostnad.
Kost +/-0 tkr
Ingen förväntad avvikelse.
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Kostnader och intäkter per huvudverksamhet
Belopp i tkr

Budget 2019

Prognos 2019

Avvikelse

-908

-1 075

-167

-316 588

-311 001

5 587

-4 835

-3 874

961

-26 376

-26 634

-258

-482 944

-494 995

-12 051

Grundsärskola

-23 623

-23 728

-104

Fritidshem

-80 604

-78 912

1 692

-738

-738

0

-936 615

-940 956

-4 341

0

0

0

35 852

36 695

843

821

740

-82

1 787

1 896

109

53 767

57 676

3 909

1 001

1 105

104

20 003

21 010

1 007

738

738

0

Kommunbidrag

822 646

822 646

Summa

936 616

942 506

5 890

0

1 550

1 550

Kostnader
Politisk verksamhet
Förskola
Pedagogisk omsorg
Förskoleklass
Grundskola

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

Netto

Prognos antal barn och elever
Antalet barn i förskolan är 23 färre än planerat antal. Minskningen beror på att det inte är lika
mycket inflyttning av barn i förskoleåldern som planerat. Jämfört med samma period förra
året har antalet barn i förskolan ökat totalt. Antalet barn i fristående förskolor har ökat med
15% medan antalet barn i kommunens förskolor är i samma nivå. De fristående förskolornas
utökning motsvarar förskolans totala volymökning.
I pedagogisk omsorg minskar antalet barn i kommunal verksamhet medan det är något fler
än planerat i den fristående.
Det är fler elever i förskoleklass jämfört med planerat antal. Detta på grund av inflyttning
under våren i framförallt Noltorp.
Grundskolans elever är fler än planerat. Ökningen är inför läsår 19-20 och både i kommunal
och fristående verksamhet. Det är högre inflyttning i framförallt Ingared och Stadsskogen än
tidigare prognoser.
Grundsärskolan har tagit emot ytterligare en elev mot planerat.
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Antalet barn i fritidshem blir inte lika många som planerat i kommunal verksamhet medan
antalet ökar i den fristående.

Planeringsunderlag – barn och
elever
budget
2019

prognos
2019

2 249

2 226

-23

Pedagogisk omsorg

44

40

-4

Förskoleklass

497

502

+5

4 602

4 644

+42

46

47

+1

2 161

2 141

-20

Förskola

Grundskola åk 1-9
Grundsärskola
Fritidshem

avvikelse
2019

Delårsbokslut
Delårsbokslut 2019 visar ett resultat på 32 520 tkr (jfr 29 779 tkr 2018).
Av resultatet är 24 841 tkr (jfr 23 253 tkr 2018) den uppbokade semesterskulden,
personalkostnad som genereras under året av samtliga månadsanställda och betalas ut när
personalen har semester, framförallt under semestermånaderna juni-augusti. Utan
semesterlöneskulden är nämndens delårsbokslut 7 679 tkr. Skillnaden mellan delårsbokslut
(utan semesterlöneskuld) och prognos per augusti är 6 129 tkr. Att prognosen är sämre än
delårsbokslut beror på höstens högre lokalhyror på grund av hyreshöjande åtgärder,
löneökningar från april och personalanpassningar till höstens volymökningar i skolan samt
högre kostnad köp av tjänst för volymökning i fristående skolor och förskolor.
Statsbidraget för likvärdig skola med 7 000 tkr för januari till augusti har ökat både intäkt och
personalkostnad. Personalkostnaderna har ökat med 11 800 tkr vid jämförelse mellan
delårsbokslut 2018 och 2019. Det är, med hänsyn tagen till löneökningen, en ökning av
personalkostnaderna mellan åren 2018 och 2019 med 4 100 tkr. Personalkostnaderna utgör
något högre andel av kommunbidraget detta år jämfört med samma period förra.
Lokalhyrorna är lägre mot föregående år på grund av minskade lokalhyror och motsvarande
minskat kommunbidrag. Förutom lokalanpassningar är det inte planerat några större om- och
nybyggnationer under året.
Delårsbokslutet visar på att det är en balans i kostnader för fristående verksamheter (köpta
tjänster). Budgeten har anpassats efter den förändrade barn- och elevstrukturen mellan
kommunal och fristående verksamhet. Det är fler barn och elever i fristående förskola och
skola jämfört med samma period föregående år, vilket gör att kostnad för köpta tjänster ökar.
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Investeringar
Tkr

Budget
2019

Delårsboks Prognos
lut 2019
helår

Reinvestering
2 000

1 448

Inventarier förskola

800

294

Arbetsmiljö

300

Kostenheten

150

Inventarier skola

307

Avvikelse
Delårsboks Differens
prognos/budget lut 2018
2018/2019
2019
0
0
2 000
1
709
-261
0
800

0

250

44

300

0

30

-30

307

-157

100

207

Anpassningsinvestering

0

0

Inventarier skola

400

21

400

0

44

-23

Inventarier förskola

200

89

200

0

7

82

Ombyggnation

100

93

7

0

150
0

Kostenheten
Totalt utgifter

150
4 100

2 159

4 100

0
0
2 140

19

Investeringar är planerade under året och kommer inte att avvika i prognosen. Skillnaden
mellan år 2018 och 2019 är liten och investeringsplanen i barn- och ungdomsnämndens
verksamheter är att merparten av investeringar görs under senare delen av året.
Barn- och ungdomsnämnden är i behov av ökade investeringsmedel under år 2019. Utökat
behov kommer av att Noltorpsskolan behöver flytta in i paviljonger under pågående läsår
samt att grundsärskolan på Noltorpsskolan har flyttat till lokaler på Ängaboskolan inför
läsårsstart. Utökade investeringsmedel uppskattas vara 1 500 tkr. Det är framför allt möbler
till klassrum och nya takliftar till grundsärskolans elever. Dialog mellan tjänstemän på
kommunledningskontoret och barn och ungdomsförvaltningen förs.
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Personal

Personal och kompetensförsörjning
Personalsammansättning

Januari-augusti 2019
AID-struktur

Antal
personer

Antal
anställningar

Antal
årsarbetare Medelålder

Månadsavlönad
Sysselsättningsgrad
(snitt)

1 183

1 197

1 130,6

46,0

94%

Administration
Handläggar- och
administratörsarbete

77

77

73,3

50,5

95%

33

33

31,1

50,8

94%

Ledningsarbete

44

44

42,2

50,3

96%

Kultur turism och fritidsarbete

53

53

50,9

44,8

96%

1

1

1,0

61,0

100%

Bibliotekarie, biblioteksass
Fritidsledare

52

52

49,9

44,5

96%

1 001

1 011

952,8

45,7

94%

147

147

144,5

44,6

98%

5

5

4,9

41,2

99%

Elevassistent

95

95

88,5

41,9

93%

Lärare i fritidshem

49

49

46,4

44,7

95%

Förskollärare

261

261

251,6

45,4

96%

Grundskolelärare

294

294

282,2

46,2

96%

2

2

1,7

46,0

83%

135

135

111,9

50,6

83%

Övrigt skol-/förskolearbete

23

23

21,1

38,0

92%

Socialt och kurativt arbete

18

17

16,5

42,4

97%

Övrigt socialt och kurativt

17

17

16,5

42,4

97%

Teknikarbete

21

21

21,0

49,2

100%

Hantverkararbete m m

Skol- och barnomsorgsarbete
Barnskötare
Dagbarnvårdare

Gymnasielärare
Övrigt lärararbete

16

16

16,0

51,2

100%

Systemutvecklare

2

2

2,0

48,0

100%

Köks- och måltidsarbete

3

3

3,0

39,3

100%

Vård- och omsorgsarbete m m
Rehabilitering och förebyggande
arbete

18

18

16,1

50,6

89%

1

1

0,8

37,0

75%

Sjuksköterska

12

12

10,3

54,8

86%

5

5

5,0

43,4

100%

Övrigt vård omsorgsarbete

Utifrån tabellen ovan som anger personalsammansättningen i barn- och
ungdomsförvaltningen för angiven period har antalet årsarbetare ökat med 10,8 medarbetare
jämfört med samma mätperiod år 2018. Den främsta orsaken till ökningen är barn- och
ungdomsförvaltnings att förstärka insatser för barn i tidiga åldrar och för barn i behov av
särskilt stöd. Den främsta ökningen har skett inom grupperna; skol- och barnomsorgsarbete,
övrigt skol-/förskolearbete och övrigt lärararbete. Även antalet specialpedagoger,
speciallärare och elevassistenter har ökat. De tjänster som minskat till antalet årsarbetare
sedan samma mätperiod 2018 är förskollärare, grundskollärare och administration.
Organisationsförändringar för att möta volymvariationer i grundskolan och fritidshem har
också påverkat grundbemanningen.
Det är framförallt svårigheten att rekrytera behöriga lärare som är orsak till förändringen
mellan de olika yrkeskategorierna. Lärarbristen märks av mer och mer och inför aktuellt
verksamhetsår har det varit särskilt svårrekryterat inom årskurs 4-6 och inom matematik och
naturorientering. Allra svårast är det att rekrytera till områden utanför tätorten.
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Andel timavlönade
Timmar utbet
Jan - Jul 2019

Januari-juli 2019
Faktisk tillgänglig tid

Belopp Jan - Heltidsarbetare
Jul 2019 Jan - Jul 2019

1 288 991,64

221 143 944

1 116,01

Arbetad tid

957 337,34

181 143 699

828,86

1 MÅNADSLÖN

880 513,40

169 661 024

762,35

68 054,46

9 391 056

58,92

2 TIMLÖN
3 FACKLIG INTERN

706,67

119 142

0,61

4 FYLLNADSTID

3 781,76

501 557

3,27

5 ÖVERTID

4 281,05

715 401

3,71

Andelen timavlönade för perioden januari till juli 2019 har ökat med 1 % jämfört med samma
mätperiod år 2018, andelen utbetalda timmar har således ökat med 8 031 timmar vilket
motsvarar 6,95 årsarbetare. Det är timavlönade i grundskola som med en ökning på 3 773
timmar har ökat mest. Andelen timavlönade i förskola har ökat med 2 745 timmar.
Andelen fyllnadstid för innevarande mätperiod har minskat med drygt 1 375 timmar jämfört
med samma mätperiod 2018. Andel timmar utbetalda som övertid jämfört med samma period
2018 har ökat marginellt med 32 timmar. Ett aktivt arbete med bemanningsplanering pågår i
förvaltningens verksamheter. Detta är en del i arbetet som givit en positiv effekt utifrån
minskad fyllnadstid och övertid. Arbetet behöver fortgå bland annat genom ökad
grundbemanning för att skapa flexibla verksamheter så att nyttjandegraden av timavlönade
minskar.

Personalomsättning

2019

Antal Snittanställda
personer
ack

Antal Avgångsväg: Avgångsväg:
externa
3 Annan
8 Privat Avgångsväg:
avgångar
kommun
verksamh
9 Annan

- därav
pension

Jan

1 074

1 070,6

11

5

1

5

1

Feb

1 078

1 073,6

5

2

1

2

2

Mar

1 077

1 075,1

6

2

1

3

2

Apr

1 084

1 076,7

3

1

Maj

1 081

1 078,3

8

1

2

Jun

1 077

1 078,6

10

3

3

Jul

1 072

1 077,9

15

3

Aug

1 077

1 078,0

34

17

2

6

5
4

2

12

10

11

7

Personalomsättning för perioden januari till augusti 2019 exklusive pensionsavgångar uppgår
till 6,4 %, vilket är en minskning med 1,4 % mot samma mätperiod 2018. Utifrån uppgivna
orsaker till avgång är ”annan kommun” störst. Anledningarna är främst individuella och den
ökade konkurrensen bidrar till ökad förflyttning mellan närliggande kommuner. Den interna
personalrörligheten är också högre och förvaltningen kommer att analysera detta under
hösten. Kontinuitet i respektive verksamhet är viktigt samtidigt som den interna rörligheten,
jämfört med extern rörlighet, kan ses som positiv ur ett helhetsperspektiv.
Förvaltningen arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare genom att bland annat erbjuda
mentorsprogram för alla nyutexaminerade lärare, samt kompentensutveckling utifrån
identifierade behov. Utveckling av verksamheten och arbete för en förbättrad arbetsmiljö
förväntas också bidra till en minskad personalomsättning.
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Kompetensutveckling
För att behålla befintlig personalen erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling utifrån
verksamhetens behov. Gemensam kompetensutveckling för all personal i förskolan har
genomförts med utgångspunkt utifrån förtydliganden i den reviderande läroplanen. Denna
satsning förväntas tillsammans med förändrad organisation utifrån uppdraget att minska
barngruppernas storlek ge ökad kvalitet samt en förbättrad arbetsmiljö.
Inom förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola har fokus för
kompetensutveckling framförallt varit inom tre olika områden; Skolverkets Läslyft, Skolverkets
nationella utvecklingsprogram Digitalisering, samt Specialpedagogiska myndighetens
Studiepaket NPF - neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Ytterligare en kompetensutvecklande möjlighet är ALP, ett skolutvecklingssamarbete mellan
Alingsås, Lerum och Partille. ALP är en form för kollegialt lärande där pedagoger ifrån de
olika kommunerna gör lärande besök i varandras kommuner. Syftet är att bidra till ökad
kvalitet i verksamheterna i de tre kommunerna och ett led i att verka som en attraktiv
arbetsgivare.
Förvaltningens värdegrundsarbete utifrån visionen ”Lust att lära” är en grund i förvaltningens
verksamheter och ett perspektiv som återfinns inom olika kompentensutvecklingsinsatser.
Förväntad effekt är en kompetent organisation med minskad extern rörlighet och en möjlighet
att kunna rekrytera rätt kompetens för framtiden.

Arbetsmiljö
Aktiviteter har genomförts utifrån förvaltningens arbetsmiljömål med utbildningar inom
systematiskt arbetsmiljöarbete, förvaltningsspecifik chefsintroduktion med inriktning på
arbetsmiljö och rehabilitering, systemutbildningar i Adato och Lisa som är kopplade till
arbetsmiljö och rehabilitering. Under hösten kommer rehabiliteringsronder genomföras av
HR-partner för samtliga chefer inom förvaltningen, där syftet är att stötta chefer inom ramen
för rehabiliteringsansvaret och verka för att nå ökad samverka mellan inblandade parter kring
förvaltningens rehabiliteringsärenden.
Aktiviteter i enlighet med förvaltningens handlingsplan för minskad arbetsbelastning har
genomförts. Ytterligare aktiviteter är planerade för respektive område.
Bemanningsplanering
Förändring vad gäller grundbemanning och schemaläggning på enheterna utifrån
verksamhetens behov är påbörjad. Förändringen förväntas ge effekt på bland annat
vikarieanskaffning och arbetsmiljö. Inom verksamhetsområde förskola har
planeringsverktyget ”Planering förskola” införts.
Arbetstid och schema
Inom verksamhetsområde förskola har mötesstruktur och innehåll setts över i syfte att skapa
forum som bidrar till att tydliggöra och utveckla arbetssätt.
Roller och tydlighet
Medarbetaröverenskommelser (MÖK) har införts för lärare, förskollärare och elevhälsan för
att tydliggöra roller och uppdrag.
Nya befattningar
Studiepedagoger i syfte att avlasta lärarna har anställts på Gustav Adolfsskolan.
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Organisation och tillgängliga lärmiljöer
Förändrad organisering kring barn- och elevhälsans resurser. Specialpedagoger ingår från
januari i förskolans och skolans inre organisation. Förstärkning av skolsköterska och
kuratorer har genomförts.
Rehabilitering
Rektorer för förskolan medverkar i samverkansprojekt mellan kommunen, vårdcentralerna i
Alingsås samt Försäkringskassan för att stärka och samverka i rehabiliteringsarbetet vid
längre sjukfrånvaro. Förvaltningen stärker cheferna i rehabilitering genom utbildning i
Alingsås kommuns rutin för rehabilitering Från Frisk till Frisk samt rehabiliteringsronder med
förvaltningens chefer.

Arbetsskador och tillbud
Tabell, antal anmälda tillbud och arbetsskador i Adato
Typ

2018

2019

Differens januariaugusti 2018-2019

Tillbud

128

186

58

Arbetsskador

38

78

40

Jämfört med samma mätperiod föregående år har antalet anmälningar av tillbud och
arbetsskador ökat. Den vanligaste orsaken till arbetsskada är enligt anmälningarna
fallolyckor. Den vanligaste orsaken till tillbud är underbemanning och vikariebrist samt annat
tillbud. Det pågår ett arbete utifrån ökad grundbemanning som syftar till att bland annat
minska behovet av att tillsätta vikarier och därmed förebygga avslag på vikarier och
underbemanning.
Arbetet med barn och elever i behov av särskilt stöd kan ibland innebära utmanande
situationer som leder till tillbud. Organisation, förhållningssätt och metoder behöver utvecklas
för att bättre möta alla barn och elever. Ett väl fungerande arbete minskar förekomsten av
den här typen av tillbud.
De vanligaste åtgärderna i samband med tillbud och arbetsskador är förändring av
arbetslokaler/utrustning, organisatoriska förändringar, utbildning samtalsstöd och vägledning
individuellt samt i grupp. Utbildning kring tillbud och arbetsskador har utförts i samband med
det systematiska arbetsmiljöarbetet och chefsintroduktioner och en ökning av tillbud och
arbetsskador kan därmed ses som positivt. Förebyggande och åtgärdande insatser kan
göras när orsakerna kommuniceras och är kända. Uppföljningar av tillbud och arbetsskador
sker återkommande på FSG.
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Sjukfrånvaro
Tabell, sjukfrånvaro i % januari - juli
2018

2019

Differens 2018-2019

1-14 dagar

2,72

2,82

+0,10

1-59 dagar

3,61

3,92

+0,31

> 60 dagar
< 29 år

3,80
6,03

3,45
5,15

-0,35
-0,88

30-39 år

6,72

6,47

-0,25

40-49 år

7,14

7,00

-0,14

50-55 år

8,23

9,03

+0,80

> 56 år

8,17

8,37

+0,20

Kvinnor

8,10

7,92

-0,18

Män

4,81

5,28

+0,47

Totalt

7,37

7,36

-0,01

Förvaltningens totala sjuktal 7,36 % är i nivå med samma period 2018. Frånvaro inom
kategorin dag 1-59 har ökat medan långtidssjukfrånvaron har minskat. Sjukfrånvaron har
minskat i åldersgrupperna < 29 år, 30-39 år och 40-49 år. Den högsta sjukfrånvaron är
fortsatt bland medarbetare i åldrarna över 50 år. Sett utifrån ett könsperspektiv är kvinnors
sjukfrånvaro fortfarande högre än männens, även om den samlade sjukfrånvaron för gruppen
kvinnor har minskat medan den för gruppen män har ökat. Rehabiliteringsarbete samt andra
insatser utifrån arbetsmiljömål och handlingsplan för förbättrad arbetsmiljö kan vara faktorer
som påverkat långtidssjukfrånvaron positivt.
För att fånga upp fler medarbetare i tid behöver förebyggande insatser intensifieras liksom
insatser tidigt i rehabiliteringsprocessen. I förskolan har samverkan med primärvård inletts för
att tidigt identifiera sjukfrånvaro som beror på psykosocial ohälsa för att föra insatser som
motverkar frånvaro.
Fördelning mellan olika yrkeskategorier är relativt jämn gällande sjukfrånvaro men det är
fortsatt högre sjukfrånvaro för yrkeskategorier i förskolan.
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Sammanfattande analys delårsbokslut
Arbetet med att fullgöra åtaganden och uppdrag löper till stor del på enligt plan. Arbete med
att utveckla förskolans och skolans inre organisation pågår utifrån förändringar i statliga
styrdokument och framtida utmaningar samt kommunala uppdrag och ekonomiska
förutsättningar.
För 2019 prognostiserar barn- och ungdomsnämnden en årsprognos per augusti med 1 550
tkr plus. Den förändrade prognosen beror på att kommunbidrag för minskade barngrupper
inte nyttjats fullt ut under våren.
Personalförsörjningen är en fortsatt stor utmaning och arbete utifrån åtagande, uppdrag och
påbörjat utvecklingsarbete behöver fullföljas för att forma en likvärdig förskola och skola som
erbjuder bästa möjliga förutsättningar för samtliga barn och elever.
Åtagandet kring framtida förskole- och skolorganisation behöver lyftas i ett
kommunövergripande perspektiv för att nå en så kostnadseffektiv lokalplanering som möjligt.
Strategisk lokalplanering, med utgångspunkt i lokalförsörjningsplan och ramprogram, behövs
för att skapa likvärdighet. Verksamheten behöver färre och större enheter, för att nå ökad
kvalitet och högre måluppfyllese samt nå en likvärdig förskola och skola och en ökad allsidig
social sammansättning.
Ett arbete med att förändra lunchmenyerna för barn och elever i kommunens förskolor och
skolor pågår. Arbetet sker tillsammans av Alingsås kommun och kommunens kostleverantör
ISS Facility Service, inom ramen för tecknat partneringavtal. En förändring i menyerna
behöver göras, utifrån nya rekommendationer från Livsmedelsverket och barn- och
ungdomsnämndens uppdrag och åtagande att öka andelen ekologisk och närproducerad
kost.
På grund av Arbetsförmedlingens förändrade riktlinjer kommer nämndens uppdrag att inrätta
10 tjänster med lönestöd inte att kunna genomföras.
Uppdraget med säkra skolvägar är påbörjat tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret och
Kommunledningskontoret. Arbetet fortgår under år 2020.
Personal
Utmaningarna inom arbetsmiljöområdet kommande år är att fortsätta arbetet med att minska
sjukfrånvaro samt att minska upplevd arbetsbelastning. Aktiviteter i enlighet med
förvaltningens handlingsplan för minskad arbetsbelastning har genomförts. Arbetet behöver
vidhållas och fullföljas med ytterligare insatser inom respektive område;
bemanningsplanering, arbetstider och scheman, roller, befattningar, organisation och
tillgängliga lärmiljöer och rehabiliteringsarbete .
Den största utmaningen är kompetensförsörjning och en bredd av kort- och långsiktiga
insatser behövs för att möta verksamhetens kompetensförsörjningsbehov, både på
förvaltningsnivå och kommunövergripande nivå. Det stora rekryteringsbehovet som kommer
av volymökning av antal barn och elever, pensionsavgångar, ökad konkurrens och rörlighet
på arbetsmarknaden kräver också regional och nationella insatser där det är viktigt för
Alingsås kommun att vara delaktiga. Förvaltningen deltar aktivt i GR-gemensamma
branschråd för förskola respektive grundskola. Branschråden arbetar med förslag till nya
befattningar samt kompetenshöjande insatser för att dels behålla personal samt att locka nya
grupper till verksamheterna.
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2019

2020

2021

2022

Alla kön

12

33

13

32

Kvinna

9

28

12

29

Man

3

5

1

3

Hämtat från Hypergene augusti 2019.

Under de fyra kommande åren kommer totalt 90 personer att gå i pension inom olika
personalkategorier, varav 33 personer 2020, 13 personer 2021 och 32 personer 2022. De
största pensionsavgångarna utgörs av förskollärare och lärare. Förutom pensionsavgångar
tillkommer även rekryteringsbehov av pedagoger utifrån ökande barn- och elevantal.
Personalrörligheten förväntas fortsätta och lärarbristen skapar utmaningar med icke utbildad
personal samt att efterfrågan ger en inverkan på ekonomi och lönestrukturer. Vissa
yrkesgrupper är svårare att rekrytera och marknadskrafter kommer att styra
löneutvecklingen. Detta kommer att påverka nuvarande lönestruktur och ställa nya krav på
verksamheten. Behörighetsreglerna för lärare leder till konskevenser för enskilda lärare och
skolor. Det uppstår stora utmaningar för skolor där lärare saknar legitimation och därmed inte
får betygssätta elever och leder till organisatoriska utmaningar. I förlängningen kommer detta
förmodligen att innebära en större rörlighet kommer till bland lärarkollektivet där den
anställde får arbeta inom fler enheter, detta för att kunna tillgodose att elever undervisas av
personal med rätt behörighet. Eleverna kommer att undervisas av fler lärare än tidigare.
Förvaltningens arbete med vision för framtida förskole- och skolorganisation samt arbete
med att införa nya befattningar, utveckla inre organisation, personalplanering, ansvar och
roller är därmed viktigt.
Det är fortfarande en stor del timanställningar i verksamheten. Grundbemanningen behöver
ökas och tillsvidareanställningar behöver erbjudas i högre grad, för att skapa en ökad
stabilitet. Även sysselsättningsgraden för visstidsanställningar kan ökas, tillsammans med att
skapa nya strukturer och rutiner för tillsättning av vikariat. En del i arbetet med att öka
grundbemanningen samt för att forma attraktiva tjänster är Heltidsresan, ett partsgemensamt
arbete med Kommunal, som innebär att erbjuda heltidsanställningar till de medarbetare som
har deltidsanställningar. Inför verksamhetsåret 2019-2020 har ett arbete gjorts för att planera
för heltidsanställningar i förskolan. Antalet deltidsanställningar för barnskötare i förskolan har
minskat från 22 personer i augusti 2018 till 6 personer i augusti 2019. Återstående
deltidsanställningar beror på olika individuella orsaker. Arbete för att minska antalet
deltidsanställningar i förskolan ytterligare behöver fortgå långsiktigt. Inför nästkommande
verksamhetsår kommer motsvarande arbete att göras i förskoleklass, fritidshem, grundskola
och grundsärskola där det i dagsläget finns totalt 38 deltidsanställningar inom
yrkesgrupperna elevassistent, fritidsledare och vaktmästare.
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