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1. Redan de gamla grekerna…
Ordet demokrati kommer från grekiskan och betyder folkstyre. Redan de
gamla grekerna funderade alltså över alla människors lika värde och om
den aktiva medborgaren. Och även om varken de gamla grekerna eller
romarna hade någon demokrati i vår mening kan vi inte komma ifrån att
där föddes den demokratiska tanken. I Sverige har vi en representativ demokrati. Vi väljer det parti som vi mest sympatiserar med och därmed de
politiker som ska representera oss i olika beslutande församlingar. Politikernas uppdrag är att vara våra representanter.
Värderingarna i FN-konventionen och i barnkonventionen om mänskliga
fri- och rättigheter återfinns i den svenska värdegrunden. Skollagen säger
att ”verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar.” (Skollagen 1 kap, 2 § och 9§). Värdegrunden inleder alla läroplaner. Där beskrivs de fem grundläggande
principerna; människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet,
alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta.

Pappa, - vilken
fin matta ni
fixade på skolrådet! Gör ni
fler ikväll?

Demokrati är inte bara något som finns i politiken utan det är också ett förhållningssätt, som innebär att vi har bestämt oss för att visa respekt för varenda människa, att lyssna på varandra och att visa varandra tolerans.
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Skolan och förskolan har ett demokratiskt uppdrag som består av flera delar. En del handlar om att utveckla elevernas kunskap om demokrati och
värdegrunden, den andra delen innebär att förskolor och skolor ska verka i
demokratiska arbetsformer, där såväl elever som personal har ett reellt inflytande över och delaktighet i sitt skolarbete och sin lärmiljö. Den tredje
delen handlar om att fostra demokratiska samhällsmedborgare.
Barn- och ungdomsnämnden har beslutat att varje förskola och skola i Ale
1
kommun ska ha ett skol- eller föräldraråd . Demokratihandboken är framtagen för att vara stöd och hjälp till skolråden genom att ge en gemensam
struktur för kommunens samtliga skolråd och därmed också förutsättningar
för en likvärdig nivå när det gäller föräldrarnas möjlighet till inflytande och
delaktighet i verksamheterna i skola och förskola.

1

I kommunen förekommer för närvarande flera benämningar på samma sak – skolråd, husråd, föräldraråd, men i Demokratihandboken använder vi namnet skolråd som en gemensam beteckning för både förskola och skola.
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2. Demokrati i Ale
Ale
Det kommunala självstyret har gammal tradition i Sverige. Det innebär i
princip att kommunerna ska sköta sitt och ansvara för lokala frågor i medborgarns närmiljö. Utrymmet begränsas av riksdagen och den lagstiftning
som reglerar kommunens befogenheter.
Ale kommun bedriver sedan många år tillbaka ett medvetet och långsiktigt
demokratiutvecklingsarbete. Kommundelsnämnder, ortsutvecklingsmöten,
ungdomsfullmäktige är bara några exempel. Kommunens hemsida –
www.ale.se – utvecklas alltmer till att vara en del i det demokratiska arbetet. Dialog på webben, samt Kommunfullmäktige på närradio och Internet
syftar till att finna vägar att bredda demokratin och stimulera människor att
delta i den politiska processen.

Politisk
Politisk organisation
Den arbetsform som dominerar den politiska organisationen i Ale kommun
är nämndformen, d v s politisk tillsatta ledamöter i nämnder som styr verksamheten.
Cirka 250 förtroendevalda fritidspolitiker och två heltidsengagerade politiker företräder Ales väljare i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelse och fem
verksamhetsnämnder. Den största politiska församlingen är Kommunfullmäktige med 49 ledamöter. Kommunstyrelsen har 11 ledamöter och 11 ersättare. Nämnderna har 9 ledamöter och lika många ersättare vardera.
Samtliga väljs av Kommunfullmäktige, som också väljer de två heltidsengagerade politikerna (kommunalråd och oppositionsråd).

Kommunala bolag
Alebyggen uppför och förvaltar bostadshus och bedriver bostadsanknuten offentlig eller
kommersiell verksamhet.
Näringslivsverksamheten som tidigare hanterades av Ale Utveckling AB är från den 1
januari 2009 organiserad som en näringslivsenhet inom kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är det enda direktvalda politiska organet i kommunen.
Det är också det högsta beslutande organet. Det kan sägas motsvara riksdagen på riksnivå. Samtliga riksdagspartier är representerade, dessutom
finns ett lokalt parti.
Partier och mandatfördelning i Kommunfullmäktige
Socialdemokraterna 20 mandat
Aledemokraterna 6 mandat
Vänsterpartiet 4 mandat
Moderata samlingspartiet 7 mandat
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Folkparitet liberalerna 3 mandat
Kristdemokraterna 3 mandat
Centerpartiet 3 mandat
Miljöpartiet de gröna 2 mandat
Sverigedemokraterna 1
Kommunfullmäktige ansvarar för att det som bestäms av riksdag och
regering genomförs på det lokala kommunala planet.
Kommunfullmäktige fattar beslut om
• kommunens budget
•

den kommunala skattesatsen

•

taxor och avgifter

•

investeringar

•

viktiga övergripande frågor för kommunen, t ex samhällsplanering

•

mål och riktlinjer för de kommunala verksamheterna

•

uppföljning och utvärdering av ekonomi, verksamhet och kvalitet.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga, d v s vem som helst får
komma och lyssna. Tid och plats samt vilka ärenden som behandlas annonseras i Alekuriren och på kommunens hemsida www.ale.se. Handlingar och protokoll finns på kommunledningskontoret. Kallelse och protokoll
finns också på hemsidan.
Kommunfullmäktige har ett s k presidium som består av ordförande och de
två vice ordförandena.
Sekreterare i Kommunfullmäktige är en tjänsteman på från administrativa
enheten på kommunstyrelsens förvaltning.
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige utser ledamöter till Kommunstyrelsen, som är det verkställande organet och kommunens ”regering”. Dess ordförande är kommunalrådet. Han är också främsta talesman för kommunen. Kommunstyrelsen sammanträder varje månad, dock ej i juli. Arbetsutskottet är ett beredande organ till Kommunstyrelsen och sammanträder i stort sett var 14:e
dag. Ordförande i arbetsutskottet är kommunalrådet.
Kommunstyrselns uppgift är att
•

ha det övergripande ansvaret för att Kommunfullmäktiges beslut
verkställs,

•

ha ett övergripande ansvar för kommunens totala verksamhet,

•

yttra sig i alla frågor som ska beslutas i Kommunfullmäktige,

•

ansvara för den strategiska planeringen av Alesamhället, verksamheten och ekonomin i kommunens nämnder och bolag, marknadsföring och central information,
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•

övervaka att de mål och riktlinjer som Kommunfullmäktige fastställt
för verksamhet och ekonomi efterlevs,

•

övervaka att den löpande förvaltningen i kommunens nämnder
handhas rationellt och ekonomiskt,

•

övervaka att kommunen fullgör de uppgifter som enligt lag och
författning åligger kommunen.

Kommunalråd är Jarl Karlsson.
Oppositionsråd är Jan Skog, som också är vice ordförande i Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott.

 Kommunstyrelsens förvaltning
Chef för förvaltningen är kommundirektören, som också är kommunens
högsta tjänsteman. Kommunledningskontoret omfattar områdena administration, information, exploatering, samhällsutveckling, folkhälsoarbete,
ekonomi, kvalitet, personal, arbetsmarknad samt IT.
Inom Kommunstyrelsens förvaltning finns ärendehanteringen och nämndadministration för bl a Kommunstyrelsen, dess arbetsutskott, personalutskottet, Kommunfullmäktige, ungdomsfullmäktige samt ortsutvecklingsmötena. Sekreterare i dessa olika organ är tjänstemän inom Kommunstyrelsens förvaltning. Ortsutvecklingsmötenas sekreterare kommer från olika
förvaltningar i kommunen.
Kommundirektör är Stig Fredriksson, tel 0303-330 264.
Sekreterare i Kommunstyrelsen: Maria Olegård, tel 330 260
Sekreterare i Kommunfullmäktige: Stefan Lydén, tel 330 360.

De politiska nämnderna och deras förvaltningar
Förutom Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen finns fem politiska
nämnder som har till uppgift att behandla olika ärenden som ska tas upp i
Kommunfullmäktige. Nämnderna ska verkställa de beslut som Kommunfullmäktige fattar. De har också egen beslutanderätt i ett flertal frågor. I regel
har varje nämnd ett arbetsutskott som förbereder ärenden till nämnden.
Till varje nämnd finns en förvaltning, vars uppgift är att bedriva och
genomföra den verksamhet som nämnden har beslutat om. Förvaltningarnas arbete leds av en förvaltningschef. I Ale kommun finns fem förvaltningar – en till varje nämnd samt en till Kommunstyrelsen. Nämnderna sammanträder ca nio gånger per år och Kommunstyrelsen elva gånger.
Nämndens kallelse och protokoll samt övrig nämndadministration handläggs av en sekreterare, som alltid är en kommunal tjänsteman. Vid nämndens sammanträden brukar i regel även förvaltningschefen närvara, liksom
de tjänstemän som har ärenden att föredra inför nämnden.
Den som vill veta var ett ärende hör hemma, hur långt en fråga har kommit
eller har andra frågor kring de olika nämndernas arbete kan alltid ta kontakt med nämndsekreteraren. För rent politiska spörsmål och ställningstaganden hänvisas till ordföranden eller nämndens ledamöter.
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Barn- och ungdomsnämnden och dess förvaltning

Nämnden ansvarar för förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg, obligatoriska särskolan, föreningsstöd och fritidsverksamhet.
Förvaltningen, som är kommunens största med drygt 900 anställda, har sitt
förvaltningskontor i Alafors.
I förvaltningens verksamhet finns 22 förskolor, familjedaghem, 13 skolor,
fem fritidsgårdar samt ett stort antal idrotts- och fritidsanläggningar. Varje
förskola/skola leds av rektor, förskolechef eller enhetschef. Fyra verksamhetschefer svara för vardera ett område; förskola, skola och skolbarnsomsorg, stödresurser samt Ale fritid.
Förvaltningschef är Annika Sjöberg, tel 0303-330 071 och nämndsekreterare är Johanna Olsson, tel 0303-330 489.
Se även flik 3 Demokrati i barn- och ungdomsnämnden.

 Utbildnings- och kulturnämnden och dess förvaltning
Nämnden har ansvaret för gymnasiet, Komvux, kulturverksamhet med musikskola, bibliotek, museer, konst, kulturminnesvård och arrangemang samt
turism. Musikskolan och biblioteken har en stor del av sin verksamhet förlagd till grundskolan, men tillhör alltså utbildnings- och kulturförvaltningen.
Utbildnings- och kulturförvaltningen samarbetar med barn- och ungdomsförvaltningen i flera frågor, t ex när det gäller kontakter skola-arbetsliv.
Förvaltningskontoret finns på Ale gymnasium i Nödinge där förvaltningen
också har den största delen av sin verksamhet.
Förvaltningschef är Margaretha Wåhlin, tel 330 366 och nämndsekreterare är Ann-Christine Friberg, tel 330 951.

 Vård- och omsorgsnämnden och dess förvaltning
Nämnden ansvarar för
• äldreomsorg med hemvård, färdtjänst, äldreboende, korttidsplats
och trygghetslarm
• handikappomsorgen som ger stöd till personer med fysiska
och/eller psykiska funktionshinder,
• individ- och familjeomsorg som ger råd och stöd till enskilda individer och till familjer, sammanboende och ensamstående. Det kan
gälla ekonomiskt bistånd eller andra ekonomiska frågor liksom
missbruk av olika slag och även frågor som rör relationsproblem
mellan barn-ungdom-förälder.

• kommunal hälso- och sjukvård och rehabilitering genom den sjukvård som bedrivs i det egna hemmet och i särkskilda boendeformer
Förvaltningskontoret finns i Alafors, individ- och familjeomsorgen i Nödinge och vård- och omsorgskontoret i Älvängen på Vikadamm. Verksamheterna är spridda över hela kommunen, i t ex gruppbostäder, äldreboende
m m.
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Förvaltningschef är Lisbeth Tilly, tel 330 917 och nämndsekreterare är Ulrika Johansson, tel 330 262.


Miljö- och byggnämnden och dess förvaltning

Förvaltningen är placerad i kommunhuset i Alafors och ansvarar för förebyggande miljöarbete, miljöskydd, hälsoskyddsfrågor, livsmedel, djurskydd, naturvård, Agenda 21, detaljplaner, bygglov, trafiksäkerhet och
bostadsanpassning.
Miljö- och byggförvaltningen fungerar också som myndighet gentemot
kommunens skolor, förskolor m m. Främst när det gäller livsmedelshantering och inomhusmiljön.
Förvaltningschef är Ann-Britt Svedberg, tel 330 276 och nämndsekreterare
är Lisbeth Sjöström, tel 330 667.

 Tekniska nämnden och dess förvaltning
Tekniska förvaltningen ansvarar för renhållning, vatten och avlopp, fastigheter, exploatering, gatu- och parkskötsel, transporter, upphandling, centralkök, vatten, avlopp och renhållning. Ale och Kungälv har ett samarbetsavtal om räddningstjänsten. Räddningsledningen finns placerad i
Kungälv och vid större olyckor finns resurser i både Kungälv och Ale att tillgå.
Skolor och förskolor hyr sina fastigheter av tekniska nämnden, som ansvarar för drift och underhåll. Ny- och ombyggnader, som innebär investeringar handhas av tekniska kontoret. Se under avsnitt 6 om investeringsbudget.
Parkenheten ansvarar för att kommunala parker, tomtmark till kommunala
fasigheter, lekplatser och skogs- och grönområden inom tättbebyggt område är välskötta. Enheten sköter också drift och underhåll av vägarna i
Surte, Bohus, Nödinge och Nol via avtal med respektive vägförening.
Vägföreningarna Älvängen, Skepplanda (Garnvindan) och Alvhem ansvarar själva för skötsel, drift och underhåll.
Ale Matservice, som finns i Nödinge, ordnar med mathållningen för äldreomsorgen, förskolor och skolor i södra och centrala skolområdena. Aroseniusskolans kök, som organisatoriskt hör till Ale Matservice, svarar för maten till skolorna i Norra skolområdets skolor.
Inköpsenheten upphandlar varor och tjänster för samtliga förvaltningar.
Ale kommun har antagit en Inköpspolicy som gäller för kommunens upphandlingsverksamhet. Till inköpspolicyn hör också riktlinjer för inköp i Ale
kommun.
Tekniska kontoret finns i kommunhuset i Alafors.
Förvaltningschef är Ann-Britt Svedberg, tel 330 276 och nämndsekreterare
är Eva Sandkvist, tel 330 982.
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Demokrati för ungdomar och kommuninvånare i Ale

 Ungdomsfullmäktige
För att stimulera ungdomars intresse för samhällsinriktat och politiskt arbete
har Ale inrättat ett ungdomsfullmäktige. Ungdomsfullmäktige behandlar
samma frågor som ordinarie fullmäktige och har också möjlighet att påverka och driva egna frågor till Kommunfullmäktige genom motioner och interpellationer. Ungdomsfullmäktige väljs genom att eleverna i skolår 6-9
utser sina representanter via elevråden. Ungdomsfullmäktige sammanträder två gånger per år och mötena är öppna för allmänheten.
Kommunfullmäktige har utsett nio av sina ledamöter att vara med i Ungdomsfullmäktige. Ordförande och de två vice ordförandena är samma
som i Kommunfullmäktige.
Sekreterare är Stefan Lydén på kommunledningskontoret, tel 330 360.

Hallå där…
- jag vill bara veta hur
hon kommer hon in i
ungdomsfullmäktige

Inflytande är något man får….
….ta sig

 Ortsutvecklingsmöten
Som ett av flera inslag i demokratiutvecklingsarbetet har vi i Ale kommun
två ortsutvecklingsmöten per år i de tio orterna Hålanda, Skepplanda, Alvhem, Älvängen, Alafors, Starrkärr, Nol, Nödinge, Bohus, Surte.
Syftet är att stärka den lokala demokratin och öka inflytandet över frågor
som berör den egna orten. Kommunfullmäktige har utsett tre politiker till
varje ortsutvecklingsmöte och möjlighet finns att ställa frågor till dessa. Det
går också att skicka in skriftliga frågor innan mötet. Dessa skickas till kommunledningskontoret.
Sekreterare på ortsutvecklingsmötena är tjänstemän från kommunens olika
förvaltningar.
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Kallelser och protokoll finns på kommunens hemsida. Information om kommande ortutvecklingsmöten finns på hemsidan och annonseras i Alekuriren.
Mer information: Stefan Lydén, kommunstyrelsens förvaltnings administrativa enhet, tel 330 304.
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3. Demokrati i BarnBarn- och ungdomsnämnden
och förvaltningen
BarnBarn- och ungdomsnämnden
Liksom övriga nämnder har Barn- och ungdomsnämnden ett reglemente att
följa. Detta reglerar nämndens och nämndens arbetsutskotts sammansättning, och deras sammanträden, ansvarsområden och uppgifter, liksom
de uppgifter nämnden fått av Kommunfullmäktige samt nämndens redovisningsskyldighet tillbaka till Kommunfullmäktige.
Förutom reglementet finns en delegationsordning som reglerar vilka frågor
som tjänstemännen får besluta om. Genom att läsa både Barn- och ungdomsnämndens reglemente och dess delegationsordning får man en god
uppfattning om vilka arbetsuppgifter som nämnden och tjänstemännen i
förvaltningen handlägger och ansvarar för.
På skolområdet är frågan om delegation lite extra komplicerad eftersom
det i flera författningar sägs att rektor eller i något fall läraren ska fatta beslut. Detta innebär att nämnden inte har någon roll i den beslutsprocessen.
Bilaga 1 Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning
Bilaga 2 Reglermente för Barn- och ungdomsnämnden.

 Delegation
I delegationsordningen hittar man också de frågor nämnden inte får lämna
ifrån sig till tjänstemännen. Det handlar om frågor som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet, liksom ärenden som avser
yttrande eller framställning till Kommunfullmäktige. Principiella ärenden
som avser myndighetsutövning mot enskilda får inte heller delegeras.
Nämnden beslutar i följande frågor:
Allmänna ärenden: Läsårstider och skoldagens längd
Fastställande av delegationsordning
Frågor som rör nämndens arbete
Förslag till fullmäktige beträffande skolplan och barnomsorgsplan
Utvärdering
Ekonomi:

Budget och Nämndplan
Verksamhetsberättelse och bokslut
Upphandling av varor och tjänster över 5 basbelopp
Avtal av större dignitet
Skolskjutsreglemente

Personal:

Fastställande av organisationsstruktur
Fastställande av personalbudget
Jämställdhetsplan
Arbetsmiljöplan
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Delegationsordningen anger också de frågor som tjänstemännen får besluta om inom områdena


undervisnings- och elevärenden,



förskoleverksamhet,



fritidsverksamhet,



ekonomi,



personal,



allmänna frågor samt



brådskande ärenden där nämndens sammanträde inte hinner inväntas.

Alla beslut som fattas enligt delegation ska dokumenteras och anmälas till
nämnden.

 Verkställighet
Vid sidan av nämndbeslut och delegationsbeslut finns många åtgärder
som är av typen förberedelse eller rent verkställande åtgärder. Sådana får
den anställde vidta utan vare sig delegation eller särskild angiven beslutsrätt i någon författning. Det är uppgifter som följer direkt med den anställdes arbetsuppgifter.
Exempel på sådana verkställighetsbeslut:


Debitera barnomsorgsavgifter enligt fastställd taxa.



Placera barn i förskolan enligt fastställda rutiner och turordningsprinciper.

Nämndens ledamöter och sammanträden


Nämndens sammanträden

Barn- och ungdomsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Till
nämndens sammanträden, som brukar var nio per år, kallas både ordinarie ledamöter och ersättare.
Nämndmötet föregås av ett arbetsutskott ca 14 dagar före nämndmötet.
Arbetsutskottet förbereder ärendena till nämnden. Kallelse till arbetsutskott
respektive nämnd sänds en vecka före sammanträdesdag. Ärenden som
ska behandlas av arbetsutskott och nämnd måste alltså vara hos barn- och
ungdomsförvaltningens kontor senast tre veckor före nämndmötet.
Frågor om nämnden, reglemente, delegation, ärenden etc kan ställas till
nämndsekreteraren i Barn- och ungdomsnämnden, Johanna Olsson, tel
0303-330 489, e-post johanna.olsson@ale.se
Ordförande: Eje Engstrand
Vice ordförande: Kajsa Nilsson
Ledamöter och ersättare framgår av bilagedelen under avsnitt 8 bilaga 2.

 Kontaktpolitiker
Nämnden har bland sina ledamöter utsett kontaktpolitiker till de olika skolområdena. Deras uppgift är att besöka och informera sig om verksamhe-
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ten och rapportera om sina erfarenheter till nämnden. Nämnden har en
stående punkt på sin dagordning – information från kontaktpolitikerna.
Att bjuda in kontaktpolitikerna till skolråden ger möjlighet till ömsesidigt utbyte mellan nämnden och de olika skolråden. Kontaktpolitikerna kan själva
också ta initiativ till att besöka skolrådsmötena.
Så snart nämnden utsett kontaktpolitiker för mandatperioden informeras
detta till samtliga förskolor och skolor.

 Sammanträden kallelser och protokoll
På kommunens hemsida under ”Politik och påverkan” finns kallelser och
protokoll till nämndens sammanträden.
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Bilaga till Flik 3

BARNBARN- OCH UNGDOMSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING

Beslutad av Barn- och ungdomsnämnden 2004-06-16
Senast reviderad av Barn- och ungdomsnämnden 2009-12-16
INLEDNING
DELEGERING
Det är de förtroendevalda som har det politiska ansvaret för kommunens verksamhet. Beslut enligt
Kommunallagen kan endast fattas av fullmäktige, nämnd eller med stöd av delegeringsreglerna i Kommunallagen 6 kap.
Genom delegering flyttas beslutsrätten över från nämnden till delegaten. Delegaten träder helt i nämndens ställe. Beslut som fattas med stöd av delegering är juridiskt sett ett beslut av nämnden.
Barn33--37 §§,
Barn- och ungdomsnämndens delegeringsrätt grundar sig på bestämmelserna i KL 6 kap. 33
vilka har följande lydelse:
§ 33

En nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot, ersättare eller åt en anställd i kommunen eller
landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i § 34. En gemensam nämnd får även under samma förutsättningar uppdra åt en anställd i någon av de samverkande kommunerna eller landstingen att besluta på nämndens vägnar.

§ 34

I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras:
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställning eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt,
4. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.

§ 35

Beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt § 33 skall anmälas till nämnden som
bestämmer i vilken ordning detta skall ske.

§ 36

En nämnd får uppdra åt ordföranden eller annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte
kan avvaktas. Sådana beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

§ 37

Om en nämnd med stöd av § 33 uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra
åt en annan anställd inom kommunen eller landstinget att besluta i stället s.k. vidaredelegering. Sådana beslut skall anmälas till förvaltningschefen.
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§ 38

Om en nämnd med stöd av 33 § uppdrar åt en anställd att besluta på nämndens vägnar,
får nämnden uppställa villkor som innebär att de som utnyttjar nämndens tjänster skall ges
tillfälle att lägga fram förslag eller yttra sig, innan beslutet fattas. Nämnden får också föreskriva att en anställd får fatta beslut endast om företrädare för dem som utnyttjar nämndens tjänster har tillstyrkt beslutet.

RUTINER FÖR ANMÄLAN AV DELEGERINGSBESLUT M.M.
◊ Beslut som fattas med stöd av delegering ska dokumenteras av delegaten och registreras (delegationsbeteckning + löpnummer). Anmälan av delegeringsbeslut ska göras vid nästkommande nämndsammanträde.
◊ Beslut som fattas med stöd av vidaredelegering ska dokumenteras och registreras (delegeringsbeteckning + löpnummer) samt anmälas till förvaltningschefen.
◊ Anmälningsförfarandet är viktigt ur registrerings-, informations- och kontrollsyfte, samt för beräkning
av besvärstiden i fall där besluten kan överklagas.
◊ Beslut kan överklagas enligt kommunallagen (laglighetsprövning). Tiden för kommunalbesvär är tre
veckor från det datum anslag om justerat protokoll anslagits på kommunens anslagstavla. För delegeringsbeslut räknas tiden med utgångspunkt från det sammanträdet då beslutet anmäldes. Utebliven anmälan av beslut kan således innebära att beslutet inte vinner laga kraft, eftersom möjligheten
att överklaga fortsätter utan tidsbegränsning.
◊ Beslut kan i vissa fall överklagas genom förvaltningsbesvär. Då gäller besvärstid tre veckor från den
dag då part får del av beslut. I förvaltningslagen behandlas myndighetens skyldighet att lämna beslutsmeddelande och besvärshänvisning.
◊ Delegerad beslutanderätt gäller enligt gällande författningar och enligt barn- och ungdomsnämndens riktlinjer.
◊ Ärenden delegerade till nämndens ordförande handläggs av nämndens vice ordförande då ordinarie delegat har förhinder.
◊ Ett delegeringsärende kan föras upp till beslut i barn- och ungdomsnämnden om delegaten finner att
ärendet är av principiell betydelse eller av annan anledning inte önskar fatta beslut.
◊ Delegeringsrätten kan när som helst återkallas av nämnden.
◊ Många beslut fattas utan delegering från nämnden därför att beslutanderätten grundar sig på bestämmelser i skollagen och grundskoleförordningen.
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VERKSTÄLLIGHET
I en kommunal verksamhet finns en mängd beslut eller avgöranden som inte är beslut i Kommunallagens
mening. De är istället rent verkställande eller förberedande åtgärder. Dessa åtgärder måste skiljas från
Kommunallagens beslutsbegrepp och omfattas inte av delegeringsreglerna. I dessa ärenden saknas
utrymme för självständiga bedömningar. Oftast är frågorna redan reglerade i lag eller avtal. Exempel
på detta är arbetsmiljöfrågor av löpande karaktär och tillämpning av kommunal taxa, till exempel debitering av barnomsorgsavgift.
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BARNBARN- OCH UNGDOMSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING
Med enhetschef avses
- förskolechefer
-

rektorer
samordningschefer
enhetschef inom Ale Fritid

Ärende
A. Undervisnings- och elevärenden
1. Fördelning av
elever mellan
enheter

Lagrum

Delegat

Ersättare

SkL 4:6
SkL 6:6

Enhetschef

Verksamhetschef

2. Mottagande av
elever från
andra kommuner

SkL 4:8, Enhetschef
4:5,
4:8a,
SkL
6.6a

3. Medgiva elever att fullgöra
skolgång i annan kommun

SkL 4:5
SkL 6:5

Anmärkning

Beslutet får
överklagas hos
Skolväsendets
överklagandenämnd

Förvaltningschef

Administrativ chef

4. Begränsning av
antal skoldaSäf 4:3
gar/vecka vid
särskilda skäl
(4 dagars
vecka)

Enhetschef

Verksamhetschef

5. Uttagning till
särskild undervisningsgrupp

Enhetschef

Beslutet får
överklagas hos
Skolväsendets
överklagandenämnd

6. Anordnande av Grf 5:6- Enhetschef
särskild under- 9
visning
Säf 5:4,
SkL 10:3

I samråd med
verksamhetschef
Beslutet får
överklagas hos
Skolväsendets
överklagandenämnd

7. Beslut om skol- SkL 3:10 Enhetschef

Beslutet får

Grf 5:5
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Ärende
Lagrum
pliktens upphörande

Delegat

8. Ledighet för
elev utöver 10
skoldagar

Verksamhetschef
skola

Grf 6:8
Säf 6:5

9. Anpassad stu- Grf 5:10
diegång upp till Säf 5:8
tre månader
10. Förlängning av
anpassad studiegång efter
tre månader.

Ersättare

Anmärkning
överklagas hos
Skolväsendets
överklagandenämnd
Förvaltningschef

En Verksamhetschef
het
sche
f

Grf 5:10 Barn- och ungSäf 5:8 domsnämndens arbetsutskott

Ersättare

(BUN 200206-12 § 107)

Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning

11. Inskrivning av elev i
Ale/Älvskolan

Grf 5:5
Grf 5:10,

Enhetschef
(Ale/Älvskolan)

*
Beslutet får överklagas
hos Skolväsendets överklagandenämnd

12. Mottagande av elev i särskolan

SkL 3:3

Enhetschef
(särskolan)

Beslutet får överklagas
hos Skolväsendets överklagandenämnd

13. Beslut om återgång till
grundskola

SkL 3:4

Enhetschef

14. Åläggande om skolgång i
specialskola

SkL 3:14

Förvaltningschef

Beslutet får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol

15. Fullfölja utbildningen efter
skolplikten upphört

SkL 4:10

Enhetschef

Beslutet får överklagas
hos Skolväsendets överklagandenämnd

16. Elevens val

Grf 2:20
Säf 2:7,
2:10

Enhetschef

(särskolan)

17. Fördelning av antal timmar Grf 2:4
för ämnen, och ämnesSäf 2:3,
grupper samt språkval
2:11

Enhetschef

18. Uppskjuten skolstart till

Enhetschef

Skl 3:7

Beslutet får överklagas
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Ärende
Lagrum
höstterminen det kalenderår då barnet fyller åtta år

Delegat

19. Beslut om riktade bidrag till SkL 9:6
enskilda elever i enskilda
verksamheter

Enhetschef

20. Försöksperiod i annan
skolform (högst 6 månader), inkl särskoleelever

Enhetschef

SkL 3:6

21. Elevs placering på skola,
SkL 4:6,
vid nekande beslut (org/ek 6:6
svårigheter)

Ersättare

Anmärkning
hos Skolväsendets överklagandenämnd

Skolhuvudmän som berörs ska vara överens och
vårdnadshavare gett sitt
medgivande (SFS
1991:1111)

Enhetschef
(den sökta skolans)

Grf 4:1,
Säf 4:1

Enhetschef

23. Elevs placering i grundsär- SkL 6:3
eller träningsklass

Enhetschef
(särskolan)

24. Beslut att vidta åtgärder
Dl 3:14
för att förebygga och för- Skl 14a:7
hindra kränkande behandling

Enhetschef

Vidaredelegerat från
förvaltningschef

25. Upprättande av
likabehandlingsplan

Enhetschef

Vidaredelegerat från
förvaltningschef

22. Skoldagens omfattning

Dl 3:15
Skl 14a:8

*För in- och utskrivning på Ale/Älvskolan, samt omprövning av placering var sjätte månad svarar antagningsrådet.
Övrigt delegeringsansvar under avsnittet ligger kvar hos respektive delegat inom det skolområde eleven tillhör, eftersom placering på Ale/Älvskolan är tidsbegränsad.

Ärende
B. Förskoleverksamhet
1. a) Utreda och bedöma om
behov av bistånd till förskoleeller skolbarnsomsorg föreligger av särskilda skäl.
b) Utreda och bedöma om
behov av plats i förskola eller
skolbarnsomsorg föreligger för
barn som av fysiska, psykiska
eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling.
c) Utreda och bedöma behov
av plats i den omfattning som
behövs för barnets egna be-

Lagrum Delegat

SoL
SkL 2
a:

Ersättare

Verksamhetschef
Specialpedagog
i förskolan
Talpedagog

§ 6, 9
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Anmärkning

Beslutet får överklagas
till Länsrätten

Ärende
behövs för barnets egna behov.

Lagrum Delegat

Ersättare

2. Avstängning av service för
vilken platsinnehavaren ej har
betalt

Administrativ
chef

3. Köp av plats på specialavdelning

Förvaltningschef

4. Beviljande av barnomsorgsplats för barn från annan
kommun

SkL
2a:
12a

Enhetschef

6. Nekande beslut beträffande
upplåtelse av plats i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Administrativ
chef

7. Beslut om riktade bidrag till
enskilda barn i enskilda verksamheter

Förvaltningschef

Verksamhetschef

5. Elevs placering i förskoleklass SkL
– vid avsteg från gällande be- 2b:3
stämmelser, samt vid nekande
beslut
SkL
2a:7

Anmärkning

Beslutet får överklagas till Länsrätten

Verksamhetschef
Specialpedagog
i förskolan
Talpedagog

8. Beslut att vidta åtgärder för att Dl 3:14 Enhetschef
förebygga och förhindra krän- Skl
kande behandling
14a:7

Vidaredelegerat från
förvaltningschef

9. Upprättande av
likabehandlingsplan

Dl 3:15 Enhetschef
Skl
14a:8

Vidaredelegerat från
förvaltningschef

Ärende

Lagrum Delegat

Ersättare

Anmärkning

Enhetschef

Enligt Kommunfullmäktiges

C. Fritid
1. Registrera och bevilja tillstånd Lotteri- Verksamhetschef
för lotteri
lagen
2. Bidrag till föreningar, som
aktivitetsbidrag, startbidrag,
lokalbidrag, ledarutbildningsbidrag och stimulansbidrag

Verksamhetschef

riktlinjer

D. Ekonomi
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Ärende
1 Utse attestanter

Lagrum Delegat

Ersättare

Förvaltningschef

Anmärkning

Administrativ chef

Enhetschef

2 Skadestånds- och ersättningsärenden inom enheten

3 Beviljande av skolskjuts på

SkL 4:7 Skolskjutsansvarig Administrativ chef

grund av funktionshinder eller
medicinska skäl
4 Beviljande av skolskjuts med
SkL 4:7 Skolskjutsansvarig Administrativ chef Efter samråd med
hänsyn till elevens situation eller
enhetschef
andra omständigheter

5

Beviljande av skolskjuts på
grund av föräldrars delade vårdnad

SkL 4:7 Skolskjutsansvarig Administrativ chef
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Beviljande av skolskjuts inom
särskolan

SkL
6:6

7

Avskrivning av skuld (bokföringsmässig avskrivning)

Ärende
E. Personal
1 Utse ställföreträdande förvaltningschef för maximalt tre
månader

Enhetschef
Barn-/skolbarnsomsorg. Beslut fattas
efter samråd med
berörd enhetschef

Administrativ chef

Lagrum

Delegat

Ersättare

Förvaltningschef

Anmärkning

I samråd med ordföranden

2 Anställning av chefer

Förvaltningschef

3 Anställning av verksamhetspersonal

Enhetschef

4 Beslut om lönesättning av personal med tillsvidareanställning och vikariat längre än sex
månader:
1. Chefer
2. Övrig personal

1.Förvaltningschef
2. Överordnad
chef

5 Beslut om lönejustering/tillägg för anställd personal
1. Chefer
2. Övrig personal

1 Förvaltningschef
2. Överordnad
chef

I samråd med överordnad chef och
personalchef (vid
chefer) och avtalsoch förhandlingsansvarig (vid övrig personal)

6 Uppsägning/avsked på grund
av personliga skäl, disciplin-

Förvaltningschef

Efter samråd med
personalchef

11

Ärende
Lagrum
av personliga skäl, disciplinåtgärd, eller arbetsbrist då en
arbetstagare inte accepterar
erbjuden omplacering som
anses skälig.

Delegat

Ersättare

7 Primär informations- och förhandlingsskyldighet enligt
MBL, förvaltningsövergripande frågor.

Förvaltningschef

8 Primär informations- och förhandlingsskyldighet enligt
MBL, enhetsfrågor

Enhetschef

9 Bevilja ledighet för personal
utöver det som anges i lag
och avtal

Överordnad
chef

10 Kurser, konferenser för förtroendevalda

Ordförande

11 Tecknande av bilavtal vid
användande av bil i tjänsten

Överordnad
chef

Enligt kommunens
riktlinjer

12 Fastställa mindre förändring
av organisationsstruktur inom
förvaltningen

Förvaltningschef

Efter samråd med
ordförande

13 Beslut om disciplinåtgärd och
förbud mot bisyssla

Förvaltningschef

F. Allmänt
1 Beslut att inte lämna ut allmän handling till enskild eller
till annan myndighet samt
uppställande av förbehåll i
samband med utlämnande
till enskild

Administrativ
TF: 2:14, 2:15,
2:16.
chef
SekrL 8:1-3,
9:1-2, 10:2, 2:1,
7:5, 21:1-3,
7:3, 21:1-3,
23:1-5, 39:1-5

2. Yttrande i planärenden

Barn- och ungdomsnämndens
arbetsutskott

3. Utfärda fullmakt att företräda KL 6:6
BUN och föra dess talan vid
domstolar och myndigheter

Förvaltningschef

4. Avge yttrande vid överklagat
delegeringsbeslut, överpröv-

Förvaltningschef
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Anmärkning
personalchef

Enligt kommunens
riktlinjer

ning
5. Beslut att avvisa för sent inkomna överklaganden

Administrativ
chef

6. Registrering/ansökan om
Livsmedelslagen Enhetschef
godkännande av livsmedelsanläggning
7. Mottagande av delgivning
av samtliga handlingar, även
beslut och förelägganden angående livsmedelsanläggningar

Kl 6:31-32

8. Kommunicera inspektionsprotokoll samt kommunicera
förslag till klassning

Livsmedelslagen Enhetschef

9. Rätt att fatta beslut som är
så brådskande att nämndens
avgörande inte kan avvaktas

KL 6:36

Ordförande

10. Vidaredelegering av egen
beslutanderätt

KL 6:37

Förvaltningschef

Enhetschef

Förkortningar: Grf= Grundskoleförordningen SkL= Skollagen SoL= Socialtjänstlagen
TF = Tryckfrihetsförordningen Kl = Kommunallagen Säf = Särskoleförordningen
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Bilaga 2 till avsnitt 3

REGLEMENTE
REGLEMENTE FÖR BARNBARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN
Utöver det som föreskrivs dels i kommunens allmänna stadga för nämnderna, dels i Kommunallagen om nämnder gäller bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Sammansättning
Barn- och ungdomsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

§ 2 Arbetsutskott och sammanträden
Inom barn- och ungdomsnämnden ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare.
Arbetsutskottet sammanträder på dag och tid som arbetsutskottet bestämmer. Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs
eller när minst två ledamöter begär det.

§ 3 Ansvarsområden och uppgifter
Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom det
offentliga skolväsendet för barn och ungdom inom grundskola, obligatoriska särskolan och skoldaghemsverksamhet.
Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens förskole- och skolskjutsverksamhet, utifrån av Kommunfullmäktige fastställda regler.
Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens förskoleverksamhet,
fritidshems- och skolbarnsomsorgsverksamhet.
Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens fritids- och föreningsverksamhet.
Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för planering och genomförande av
skolskjutsverksamheten.
Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för bidragsgivningen till föreningar
och organisationer verksamma inom fritidsområdet enligt av Kommunfullmäktige fastställda riktlinjer.
Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för all bidragsgivning, till föreningar
och organisationer verksamma inom såväl fritids- som kulturområdet, vad
avser investeringsbidrag enligt av Kommunfullmäktige fastställda riktlinjer.
Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter avseende
tillståndsgivning avseende lotteritillstånd.
Barn- och ungdomsnämnden förvaltar de av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar, som inte förvaltas av förening via skötselavtal eller på
annat sätt.
Barn- och ungdomsnämnden ska särskilt samverka med utbildnings- och
kulturnämnden och vård- och omsorgsnämnden samt polisnämnden.
Barn- och ungdomsnämnden ska medverka i kommunens översiktliga fysiska planering och bostadsförsörjningen.
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Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för det regionala samarbetet inom
sina ansvarsområden.

§ 4 Nämndens ansvarsområde med hänsyn till författningar
Barn- och ungdomsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt skollagen
inom det offentliga skolväsendet, exklusive gymnasieskolan, samt fullgör
förskole- och fritidsverksamhet enligt såväl skollagen som socialtjänstlagen.
Barn- och ungdomsnämnden fullgör inom sina ansvarsområden det kommunala ansvar som finns i lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade.
Barn- och ungdomsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lotterilagen vad avser lotteritillstånd.
När det i annan författning hänvisas till den nämnd som avses i 2 kap 1 § 1
st skollagen och 4 § socialtjänstlagen fullgör Barn- och ungdomsnämnden
inom sina ansvarsområden de kommunala uppgifter som författningen anger.

§ 5 Delegering från Kommunfullmäktige
Barn- och ungdomsnämnden har att besluta i följande ärendegrupper:
Avsteg från kommunens regler för förskole- och grundskoleskjutsar i enlighet med av Kommunfullmäktige fastställda riktlinjer.
Fastställa avgifter och ersättningar inom nämndens verksamheter i de fall
där, av Kommunfullmäktige antagna taxor, justeras genom uppräkning vid
förändringar i basbelopp och/eller index.

§ 6 Redovisningsskyldighet
Barn- och ungdomsnämnden ska till Kommunfullmäktige redovisa hur
nämnden fullgör delegationsuppdraget enligt § 5 detta reglemente.
Nämnden ska vidare regelmässigt till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska
ställningen är under året.
Redovisning ska ske i den ordning som Kommunfullmäktige särskilt beslutat
om och enligt Kommunstyrelsens riktlinjer.
Antaget av Kommunfullmäktige 1997-04-28, § 45.

Ändrat i §4, p 1 av Kommunfullmäktige 1998-03-30, § 22.
Reviderat i Kommunfullmäktige 2000-12-11, § 191.
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4. Styrning över förskolan och skolan
Riksdag, regering, statliga departement och myndigheter såsom t ex Skolverket, Skolinspektionen, Arbetsmiljöverket, Socialstyrelsen; Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) m
fl, instanser styr och har inflytande över förskole- och skolverksamheten i
kommunen.
Riksdag och regering anger de nationella målen och riktlinjerna för förskolan och skolan. Bestämmelserna finns i skollagen, i läroplanerna och i
olika förordningar. Dessa bestämmelser ska styra innehållet och garantera
en likvärdig verksamhet oavsett var i landet den finns. Detaljbestämmelser
ska undvikas och kommunernas och skolornas frihet ska vara så stor som
möjligt.
I Sverige finns tre skolmyndigheter; Statens Skolverk, Statens Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Skolverket ansvarar för det fortsatta nationella utvecklingsstödet, som innebär att statliga utvecklingsinsatser även i fortsättningen kommer att
genomföras, framför allt kopplade till implementering av de stora skolreformerna, den ökade satsningen på kompetensutveckling och information
om verksamhetsområdet. Skolverket ansvarar bland annat för att stödja
användningen av informationsteknik inom verksamhetsområdet samt att
administrera statliga stöd och bidrag enligt särskilda bestämmelser eller
särskilda beslut. Skolverket ska också i fortsättningen ansvara för uppföljning och utvärdering samt arbete med nationella prov, kursplaner och betygskriterier.
Statens skolinspektion - är en ny myndighet som tagit över all den inspektion som tidigare genomfördes av Skolverket Skolinspektionen granskar
skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Inom sitt ansvarsområde ska Skolinspektionen se till att lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever följs. Statens
skolinspektion har sitt huvudkontor i Stockholm. Den har också en regional
organisation.
Specialpedagogiska skolmyndighetennsvarar för statens samlade stöd i
specialpedagogiska frågor.
Specialpedagogiska skolmyndighetens insatser syftar till att barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar ska få en utveckling och utbildning som präglas av likvärdighet, delaktighet, tillgänglighet och gemenskap.
Dess uppgift är bland annat att ge specialpedagogiskt stöd till skolhuvudmän, främja tillgången på läromedel, driva specialskolor för vissa elevgrupper och fördela statsbidrag till studerande med funktionsnedsättningar
och till utbildningsanordnare.
Skolinspektionen ska bedriva verksamhet inom två verksamhetsgrenar –
tillståndsprövning respektive tillsyn och kvalitetsgranskning. Inom tillståndsprövningen ska Skolinspektionen pröva ansökningar om godkännande och
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rätt till bidrag och bedriva statlig tillsyn för fristående skolor. Inom tillsyn
och kvalitetsgranskning ska Skolinspektionen bland annat


bidra till ökad måluppfyllelse, kvalitet och likvärdighet,



regelbundet och med utgångspunkt i en risk och väsentlighetsanalys granska kvaliteten i och utöva tillsyn över huvudmän och verksamheter,



kommunicera resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning,



ha en effektiv handläggning av anmälningsärenden, samt



skyndsamt handlägga signaler om missförhållanden.

Barn- och elevombudet (BEO) är en del av Skolinspektionen, men har samtidigt ett
självständigt uppdrag. BEO övervakar tillsammans med Skolinspektionen en del av
skollagen (14 a kapitlet) som handlar om kränkande behandling. Tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen (DO) ska BEO också arbeta för att motverka kränkningar,
diskriminering och trakasserier av barn och elever. En mycket viktig uppgift är att ta tillvara barn och elevers rättigheter.

Skolverket

Skolinspektionen

Postadress

Postadress

106 20 Stockholm

Box 23069, 104 35 Stockholm

Besöksadress

Besöksadress Sveavägen 159, Stockholm

Alströmergatan 12, Stockholm

Telefon: 08 – 586 080 00
PostPost- och besöksadress Göteborg

Telefon: 08 - 527 332 00
Fax: 08-24 44 20

Kungsgatan 20
411 19 Göteborg

e-post

Fax: Göteborg 08 – 586 080 04

upplysningstjansten@skolverket.se

E-post: skolinspektionen@skolinspektionen.se

www.skolverket.se

Hemsida: www.skolinspektionen.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Barn
Barnrn- och elevombudet

Postadress: Box 1100, 871 29 Härnösand

Barn- och elevombudet
Box 23069
104 35 Stockholm

Besöksadress: Magasinsgatan 11, Härnösand
Telefon: 010 - 473 50 00

Telefon08 – 586 080 00

e-post spsm@spsm.se

e-post: beo@skolinspektionen.se

www.spsm.se

Det kan
kännas lite
trångt
ibland…
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I kommunen är det Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Barn- och ungdomsnämnden som genom olika styrdokument reglerar skolans verksamhet. Tekniska nämnden och Miljö- och byggnämnden kan sägas ha ett indirekt inflytande över skolan. Tekniska nämnden såsom ansvarig för fastigheterna, den yttre miljön och som brandmyndighet, Miljö- och byggnämnden, som bland annat har myndighetstillsyn över hälsoskydd och
livsmedelshantering. Barn- och ungdomsnämnden är den nämnd som
bland flera andra uppgifter också ansvarar för kommunens uppgifter inom
det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar inom grundskola, obligatoriska särskolan och skoldaghemsverksamhet, liksom kommunens förskoleverksamhet, fritidsverksamhet, alternativa skolenheter.
Kommunen är också arbetsgivare och har som sådan att följa alla de lagar, förordningar och spelregler som gäller på arbetsmarknaden i övrigt.
Statens styrning över förskolan och skolan
Skollagen, läroplanerna, programmålen, kursplanerna och betygskriterierna är en del av de nationella styrdokument som ska styra verksamheterna.
Staten anger mål och ramar, men detaljbestämmelser ska undvikas och
kommunernas och skolornas frihet ska vara så stor som möjligt.

 Skollagen
Skollagen anger övergripande mål för utbildningen samt övergripande
riktlinjer för hur skolans verksamhet ska utformas. Där finns bestämmelser
om vilka grundläggande krav som ställs på kommunerna. Där finns också
bestämmelser som är riktade till elever och föräldrar, nämligen sådana
som rör skolplikt och rätten till utbildning.


Andra lagar och förordningar

Det finns andra övergripande förordningar och författningar t.ex. lagen om
anställningsskydd, arbetsmiljölagen och medbestämmandelagen, lag om
offentlighet och sekretess m fl som påverkar arbetet och undervisningen i
förskolan och skolan. Många av dessa finner du på Sveriges kommuners
och landstings hemsida, www.skl.se. Arbetsmiljölagen och dess författningar finns på arbetsmiljöverkets hemsida http://www.av.se/.

 Förordningar
I förordningar finns många bestämmelser samlade som bland annat. tar
upp elevinflytande, klasser, grupper, schema, läsårstid, stödundervisning,
betyg och betygssättning m m.

 Läroplaner – skolans instruktionsbok
Alla som arbetar i skolan är skyldiga att följa läroplanerna. Där beskrivs
skolans uppgifter och de värden som ska ligga till grund för dem, vilket ansvar skolans personal har för olika frågor m.m. Det finns tre läroplaner; en
för förskolan (Lpfö98), en för grundskolan (Lpo 94) och en för gymnasieskolan (Lpf 94).
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Kursplaner visar målen

Kursplanerna kompletterar läroplanen och anger målen för undervisningen
i varje enskilt ämne, dels de mål som undervisningen i ämnet ska sträva
mot, dels de mål som ska ha uppnåtts av alla elever vid skolår 5 och vid
grundskolans slut. För att utbildningens resultat ska vara möjliga att följa
har ett avstämningstillfälle lagts in efter det femte skolåret i grundskolan.
Den bedömning av resultaten som görs då ska användas som grund för att
vid behov förändra arbetet och rätta till beslut för den enskilde eleven.

 Timplaner
Timplaner anger hur många timmar eleverna har rätt att få undervisning i
varje ämne eller ämnesområde. Exakt hur tiden ska fördelas på olika
årskurser bestämmer man däremot lokalt i varje kommun eller skola. Totalt
ska det bli 6665 timmar på nio år.


Föreskrifter från Skolverket

Skolverket har rätt att besluta i ett stort antal frågor som rör förskolan och
skolan. I Skolverkets föreskrifter finns bestämmelser om bl. a elevvård,
skolhälsovård, skolmåltider, skolskjuts m.m. Skolverket utfärdar också allmänna råd för familjedaghem, öppna förskolor och fritidshem.

 Kommunal skolplan
Varje kommun har enligt skollagen skyldighet att skriva en kommunal plan
för hur skola och utbildning ska organiseras och följas upp. Skolplanen anger alltså hur kommunen ska nå de nationella målen. Ett arbete med en ny
skolplan för Ale startade år 2009 men arbete lades ner på grund av att
kravet på skolplan tagit bort i den kommande nya skollagen.


Enhetsplan/Arbetsplan

Skolplanen och Nämndplan för förskolan är ett av de många styrande dokument som ska finnas med när den enskilda förskolan eller skolan arbetar
fram sina enhets-/arbetsplaner.
Varje förskola och skola ska i samråd med personal och skolans rektor/
förskolechef formulera en enhets-/arbetsplan. Denna plan ska ligga till
grund för utvecklings- och utvärderingsarbete vid den enskilda skolan.
Kommunens styrning över förskolan och skolan
Förskolor och skolor har förutom alla ovannämnda statliga styrdokument,
lagar och regleringar att också ta hänsyn till flertalet kommunala styrdokument.
De viktigaste av dessa är dels Vision 2020, dels den treåriga Strategiska
planen och rambudgeten, skolplan samt ett flertal olika policys som Kommunfullmäktige beslutat om. Exempel på sådana är mångfaldspolicy,
kommunikationspolicy, personalpolicy, säkerhetspolicy, inköpspolicy.


Förvaltningens styrdokument

Med Vision 2020, Strategisk plan och rambudget som underlag beslutar
Barn- och ungdomsnämnden om en årlig nämndplan och en fördelning av
rambudgeten. Detaljbudget och enhets-/arbetsplaner som bygger på mål
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och uppdrag i nämndplanen tas sedan fram på varje enhet. Se avsnitt 6
”Var kommer pengarna ifrån?”.
Tudelad styrning över skolan
Frågan om styrningen över skolan är en komplicerad sak. Staten styr genom lagar och förordningar, ibland kopplat till ekonomiska bidrag till
kommunerna, som t ex statsbidrag för maxtaxereformen i förskolan. Kommunerna ansvarar för att det finns resurser till förskola och skola och att lagar och förordningar följs. Men det finns också regler som talar om vilka
uppgifter som åligger rektor - och ibland även lärare - uppgifter som
kommunens politiker eller ledning inte har någon beslutsrätt över.
Nedanstående figur är ett försök att illustrera hur skolan och förvaltningen
hanterar denna dubbla styrningen av verksamheten.

Nationella mål
Strategisk plan

Skolplan
Nämndplan

Enhetsplaner

Skola/Fsk kvalitetsredovisning

Kommunfullmäktige

Nämndens
kvalitetsredovisning

Skolverket

Regering/Riksdag
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5. Styrning i förskolan och skolan
Elevinflytande
Elever har rätt till inflytande både över skolan i stort och över undervisningen. Elevinflytande regleras i de nationella styrdokumenten, skolplanen, förvaltningens Nämndplan och de lokala enhetsplanerna. Elevinflytande finns
på alla nivåer – barnråd – klassråd - elevråd - ungdomsfullmäktige.
Enligt skollagen ska eleverna i grundskolan ha inflytande över hur deras
utbildning utformas. Omfattningen och utformningen av elevernas inflytande anpassas efter deras ålder och mognad. Utöver reglerna om elevvårdskonferens finns i skolförfattningarna inte några närmare bestämmelser om formerna för elevernas inflytande. I grundskoleförordningen anges
endast att eleverna i varje klass eller undervisningsgrupp ska ges tillfälle att
tillsammans med lärarna behandla frågor som är av gemensamt intresse
för eleverna. Således är det upp till varje enskild skola att bestämma hur
elevernas inflytande över skolverksamheten ska vara organiserat i form av
elevråd, klassråd eller motsvarande. Rektor har ett särskilt ansvar för att
skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas.
Föräldrainflytande
Föräldrarnas inflytande regleras – om än inte detalj – i de nationella styrdokumenten såväl som i de lokala i likhet med elevinflytandet. Barn- och
ungdomsnämnden har beslutat att varje skola och förskola ska ha ett skolråd.
Varje klass har föräldramöten minst en gång per läsår. Från varje klass
väljs en eller två representanter till skolråden.

Lyssna inte bara på de
tongivande
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Personalens inflytande
Genom medbestämmandelag, centrala och lokala samverkans- och utvecklingsavtal mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna har
anställda rätt till inflytande i för dom viktiga frågor. För skolan finns också
ett lokalt skolutvecklingsavtal.
Rektor har ansvar för att den formella MBL-hanteringen följs på skolan. Det
finns en lokal överenskommelse mellan de fackliga organisationerna och
Ale kommun om att arbetsplatsträffar ska genomföras en gång per månad
för hela arbetsplatsen. Denna kan i vissa fall ersätta MBL-förhandlingar.
Arbetsplatsträffen har vissa fasta punkter på dagordningen och fastställda
former för kallelse, dagordning och protokoll.
Rektor och förskolechef
I den enskilda skolan eller förskolan är det rektor respektive förskolechef
som är pedagogisk ledare och chef för lärare och övrig personal. Rektor
och förskolechef har det övergripande ansvaret för att verksamheten som
helhet inriktas på att nå de nationella målen.
Rektor och förskolechef ansvarar också för att uppnå de förvaltningsmål så
som de uttrycks i skolplan, förvaltningens Nämndplan, enhetsplan, budget
m m.
Som personalansvarig är rektor och förskolechef också arbetsgivarrepresentanter.

Bland annat ansvara rektor/förskolechef för


skolan resultat



att lokal enhets-/arbetsplan upprättas



att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och de lokala målen i skolplan, Nämndplan och lokal enhetsplan



att hålla de ekonomiska ramar som skolan tilldelats



arbetsmiljön i skolan.

Läroplanen för grundskolan har ett särskilt avsnitt benämnt Rektors ansvar.
Liknande tydligt ansvar på en angiven befattning finns inte i läroplanen för
förskolan.
Uppdragsbeskrivningar för cheferna inom förvaltningens verksamhetsområde kompletterar det statliga uppdraget som rektor och förskolechef har,
genom att tydliggöra och koppla samman de statliga och kommunala
uppdragen.
Verksamhetschef
Fyra verksamhetschefer har förutom personalansvar för var sitt ledningsteam också ett utvecklings- och strategiskt ansvar för de olika verksamhetsområdena förskola, skola-skolbarnsomsorg, stödresurser samt fritid,
kök, städ och service. Verksamhetscheferna ingår i förvaltningens led-
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ningsgrupp och därmed också ett förvaltningsövergripande ledningsansvar.
Förvaltningschef
Högste tjänsteman för hela barn- och ungdomsförvaltningens verksamhet
är förvaltningschefen. Förvaltningschefen är direkt underställd kommundirektören och ingår i kommunledningsgruppen.
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6. Var kommer pengarna ifrån?
Budgetprocessen i Ale kommun
Enligt kommunallagen ska varje kommun ha en budget och en ekonomisk
flerårsplan. Ales budgetprocess startar i samband med att bokslutsarbetet
avslutas i februari.
Kommunens nämndplanering och ekonomiska planering och styrning består av följande delar: Vision 2020, Strategisk plan med budget, uppföljning samt bokslut och årsredovisning.
Samtliga dessa delar är helt politiska och beslutas av Kommunfullmäktige.
Strategisk plan med budget för kommande åren beslutas av Kommunfullmäktige under sommaren eller tidig höst. Varje nämnd arbetar under hösten med sina respektive detaljbudgetar, som ska vara klara för beslut i de
olika nämnderna i november/december. Bokslut och årsredovisning beslutas av Kommunfullmäktige i mars. Uppföljningar görs regelbundet varje
månad och de två större uppföljningarna, som görs två gånger per år, redovisas för Kommunfullmäktige.

 Vision 2020
Vision 2020 är en beskrivning av vilket Ale vi vill ha i framtiden. Den bygger på värdena i den vision som finns sedan tidigare (Vision 2010), men är
nu tydligare. Ales Vision 2020 med nyckelorden nära, nytänkande och
natur
turligt
lig ska prägla all kommunal verksamhet.

 Strategisk plan
Den Strategiska planen med Vision 2020, inriktningsplan för de kommande tre åren, budget och investeringsplan är det viktigaste mest övergripande styrdokumentet från Kommunfullmäktige. I den anger Kommunfullmäktige inriktning, mål och ekonomiska ramar utan att detaljreglera
nämnders och förvaltningars arbete. Strategisk plan beslutas av Kommunfullmäktige i juni.


Inriktningsplan med fem byggstenar

Den Strategiska planens anger inriktningen för de kommande åren och
bygger på två generella perspektiv och fem byggstenar. De två generella
perspektiven är demokrati och hållbar utveckling. De fem byggstenarna är:


Samhällsbyggande och boende



Arbete och företagsamhet



Lära hela livet



Omsorg, trygghet och hälsa



Mötesplatser

 Budget
I budgeten fördelas pengarna till kommunens olika verksamheter i form av
ett så kallat kommunbidrag. De ekonomiska förutsättningarna för budget1

arbetet utgörs bland annat av prognos om kommande skatteintäkter och
statsbidrag. Kommunbidraget kopplas till ett antal mål för nämnderna och
ska täcka samtliga driftskostnader. Kommunbidraget anger således de
ekonomiska ramar som de olika nämnderna måste hålla sig inom.
I budgetarbetet förs hela tiden dialog mellan den politiska budgetberedningen på kommunstyrelsenivå och nämnderna. I dialogen växer så småningom ett förslag till Kommunfullmäktige om respektive nämnds slutliga
kommunbidrag fram. Vanligtvis fattar Kommunfullmäktige beslut om
nämndernas kommunbidrag i slutet av juni.

 Investeringsbudget
Alla inköp av byggnader, fordon, inventarier etc., samt om- och tillbyggnader som överstiger ett värde av 50.000 kronor och varar i minst tre år,
skall i Ale kommun betraktas som en investering. Varje investering genererar kapitalkostnader som den berörda nämnden får finansiera inom sin
driftsbudget.
I samband med budgetarbetet under våren redovisar nämnderna sina investeringsbehov, dels för det närmaste året, dels för de därpå följande två
åren.

 Uppföljning
Årets budget följs upp av respektive nämnd varje månad. I februari, juli
och oktober gör nämnderna en ekonomisk bedömning av sin situation.
Denna tillsammans med en bedömning av hela kommunens ekonomiska
läge redovisas till Kommunstyrelsen.
Två gånger under året görs en utförligare bedömning. Det är en s k tertialrapport som görs per sista april och en delårsrapport som görs per sista
augusti. I båda dessa görs en utförlig bedömning och en prognos för det
ekonomiska utfallet för hela året. Dessa redovisas både till Kommunstyrelsen och till Kommunfullmäktige.
Det är varje nämnds ansvar att förvissa sig om att verksamheten håller sig
inom kommunbidraget och att Kommunfullmäktiges mål följs.

Bokslut och årsredovisning
Årets sista uppföljning är bokslut och årsredovisning där det ekonomiska
resultatet och den verksamhet som utförts sammanfattas och analyseras.

 Nämndplan och enhets-/arbetsplaner
Den Strategiska planen bryts ner i en nämndplan för Barn- och ungdomsnämnden. Till denna görs också en budget för det närmaste året. Varje
område bryter i sin tur ner nämndplanen i enhetsplaner. Dessa ska inte förväxlas med de författningsreglerade lokala enhetsplaner som varje skola
och förskola arbetar med, utan är en del i verksamhetens planering, utvärdering och uppföljning av målen i nämndplanen. Dessa enhetsplaner används på alla förvaltningar och i alla verksamheter i kommunen.
Nämnden beslutar om nämndplanen, men däremot inte om enhetsplanerna.
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Kommunbidraget gäller före målen
I Strategisk plan ingår en ekonomisk dimension som säger att Ale kommun
ska ha en budget som baseras på det ekonomiska utrymme som skapas
genom skatteintäkter och andra intäkter. Varje nämnd måste vidta de åtgärder som krävs för att hålla sitt kommunbidrag. Eftersom de ekonomiska
ramarna är överställda målen, måste nämnden alltid pröva eventuella avsteg från målen. Om det visar sig att man inte kan uppnå målen måste detta återkopplas till Kommunfullmäktige.
Det ingår i varje ansvarig chefs ansvar att ”hålla sin budget” och arbeta
efter nationella målen och lokala mål i nämndplan. Om pengarna inte
räcker i förhållande till målen, måste chefen rapportera vidare till närmast
högre nivå. Om förvaltningens kommunbidrag inte räcker ska detta redovisas till nämnden med förslag på åtgärder. Det är sedan Barn- och ungdomsnämnden som beslutar om åtgärder och om att informera Kommunfullmäktige.
Nämndens kommunbidrag minus bland annat skolskjutsar, interkommunala
ersättningar, hyror, kapitalkostnader, resursenhetens kostnader, centrala
administrationens kostnader, fördelas mellan enheterna i huvudsak efter
antalet barn och elever.
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Ale kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen

7. Skolrådet
Varje förskola och skola i Ale kommun ska ha ett skolråd. Det kan förekomma olika benämningar– skolråd, husråd, föräldraråd, - men här i Demokratihandboken använder vi namnet skolråd som en gemensam beteckning för både förskolorna och skolor.

Skolrådet har ingen formell beslutsrätt utan är ett forum för inflytande och
delaktighet. Syftet med skolrådet är att ta tillvara föräldrarnas engagemang och kunnighet och öka delaktigheten och ansvaret. Tanken är att
skapa möjlighet för föräldrarna att bli delaktiga i skolans arbete och därigenom kunna påverka såväl rent praktiskt som i övergripande frågor.
För att få en likvärdig möjlighet för föräldrar i kommunens skolråd oavsett
var i kommunen man bor eller i vilken verksamhet man har sina barn, har
Barn- och ungdomsnämnden beslutat att skolråden i Ale kommun ska följa
vissa minimiregler för sin verksamhet.
Val till skolråd
Föräldrarna väljer representanter till skolråden vid föräldramöten i klassen/ på avdelningen - minst en förälder per klass/avdelning. Skolrådsrepresentanten väljs på höstens första föräldramöte och sitter kvar minst till
nästa valtillfälle. Skolrådsrepresentanterna ska vara en förmedlande länk
mellan skolrådet och klassen/avdelningens föräldramöten.
Skolrådets medlemmar

I skolrådet ingår
Föräldrarepresentanter
Personalrepresentanter (bland dessa kan representant för Ale Fritid ingå.)
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Elevrådsrepresentanter i så 6-9 (så F-5 bjuds elevrepresentanter in vid behov)
Rektor/förskolechef.
Skolrådets stadgar
Varje skolråd väljer ordförande och sekreterare bland föräldrarepresentanterna. Sekreteraren kan väljas för längre tid eller utses enligt ett rullande
schema.
Dagordning ska finnas till mötet.
Protokoll från mötet ska skrivas och delges alla föräldrar.
Skolrådet ska ha minst två möten per termin.
Rektor/förskolechef ska alltid närvara.
Dagordningen och uppgifter
Även om skolråden ligger långt ner i den demokratiska hierarkin sett ur ett
nationellt perspektiv – och ännu längre ner i ett globalt sådant – är det
ändå makten över den egna dagordningen som är avgörande för möjligheten att påverka. Demokrati handlar i mångt och mycket om att ha kontroll över dagordningen.
Skolrådet är rådgivande och utan formell beslutsrätt men det är ändå skolrådets medlemmar som ska avgöra vad som ska upp på dagordningen.
Det flesta frågor kan tas upp för diskussion, information eller dryftas på annat sätt, men det finns dock en begränsning för skolråden och det är att
aldrig behandla frågor som berör enskild person, antingen det gäller
barn/elev, förälder eller personal. Dessa frågor handläggs av personalen
eller rektor/ förskolechef.
Skolråden ska inte heller vara involverade i det pedagogiska arbetet med
till exempel kursplaner eller planering av undervisningen. Däremot kan
kursplanerna finnas med som en informationspunkt.
Fasta punkter på dagordningen
dagordningen ska vara
• Genomgång och godkännande av föregående protokoll.
• Rektor/förskolechef informerar.
• Miljöfrågor – både inre och yttre miljön liksom säkerhetsfrågor.
• Tid och plats för nästa möte.
Värdegrundfrågorna ska kunna diskuteras vid varje skolrådsmöte. Skolrådet ska delta i arbetet med att ta fram Likabehandlingsplaner och andra
värdegrundsdokument, men även för olika förslag rörande verksamheten.
Tips på övriga uppgifter för skolrådet
I starten kan det vara svårt att veta vad skolrådet ska jobba med. Ett sätt
att ”komma igång” är att arbeta fram en enhetsplan för skolrådet. Den tar
upp vilka frågor skolrådet vill arbeta med det kommande året, hur arbetet
utvärderas och hur det följs upp.


Förslag på arbetsområden:
Arbeta för ökat elevinflytande och ökat samarbetet mellan hemmet och
förskolan/skolan,
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Utveckla formerna för föräldrainformation och föräldramöten,
Knyta kontakter med arbetslivet och samhället utanför förskolan/skolan.
Aktivt arbeta för ett positivt socialt klimat för barn och personal,
Skolrådets ledamöter kan delta i olika fortbildnings– och temainsatser.
Föreläsare och informatörer kan bjudas in.
Skolrådet kan diskutera viktiga och strategiska frågor kring skolans arbete.
Remissinstans och uppföljning av de mål som anges i enhetsplanen.
Kvalitetsfrågor – skolrådet kan vara med och påverka vilka kvalitetskriterier skolan väljer att utvärdera.
Kvalitetsredovisningen – Skolrådet kan ges möjlighet att delta i arbetet
med kvalitetsredovisningen.

 Exempel på enhets-/arbetsplan för skolrådet
Skolrådets enhetsenhets-/arbetsplan
Syfte: Skolrådet ska verka för att göra vår skola bättre genom ett ökat
samförstånd och en positiv anda mellan elever, personal och föräldrar.
Hur: Skolrådet ska genom aktiva skolrådsrepresentanter och väl förberedda skolrådsmöten arbeta för att nå de uppsatta målen.
Mål: att få ett större engagemang för skolans frågor hos alla,
att förbättra den inre och yttre miljön och säkerheten,
att ge föräldrarna med sina erfarenheter och kunskaper möjlighet att
tillsammans med skolledning, personal och eleverna utveckla skolan,
att vår skola ska uppfattas som en attraktiv skola i Ale kommun.
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Ale kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen

8. Bilagor
Mötesteknik – ett sätt att värna demokratin
Det här avsnittet handlar om möten – allt från mötesformalia till hur man
kan skapa mer delaktighet, glädje och engagemang. Det är avsett att läsas av alla som någon gång deltar i möten – inte bara mötesordförande –
eller funderar på hur dom gör på alla sina möten.
Avsnittet avser inte att vara några tvingande regler för skolråden utan ät
tänkt att allmänt goda råd och stöd för intresserade skolrådsrepresentanter
eller för den som just tagit på sig att vara ordförande eller sekreterare.
Reglerna för skolråden finns under avsnitt 7. Skolråd.
En stor del av människors tid går idag åt till möten. Arbetsmöten är vanligast och har då sällan formen av ett formellt beslutsmöte. I ljuset av våra
många möten på arbetsplatserna kan formella möten med ordförande,
dagordning, justerare och andra former upplevas som irrelevanta och
mossiga. Men vi ska inte glömma att kunskapen om dessa formella möten
en gång i tiden var nödvändig för att få tillträde till de beslutande församlingarna. Oskolade i politiken, i ett samhälle med en helt annan utbildningsnivå än dagens, ville människor söka sig till och försöka vinna majoritet i de beslutande församlingarna. Då gällde det att lära sig att utnyttja de
formella spelreglerna.
Mötesformalia behövs för demokratins skull, för att mötena ska bli effektiva
och för att besluten ska bli tydliga. Ett bra möte kännetecknas av att det är
demokratiskt, roligt, utvecklande och engagerande.

 För att stärka demokratin
Informationsspridning handlar om demokrati. Det är en demokratisk rättighet att få reda på vad ens egen organisation sysslar med. Därför måste
alla föräldrar få bra information om skolråden – annars har de ingen chans
att påverka. Sprid därför information om vad ni gör. Skapa en positiv bild
av skolrådet. Det är också ett sätt att skapa förtroende. Genom att visa
upp skolrådets verksamhet får folk kännedom om att det finns och vad det
sysslar med. Det blir då lättare att engagera nya föräldrar. Visa att det är
roligt att engagera sig. Vi kan lova att engagemanget kommer att öka.


Dagordningen för effektiva möten

Dagordningens funktion är att ge mötet en ordning att följa. Den skickas ut
som ett förslag före mötet, godkänns på själva mötet och sedan följer man
den under mötet. Dagordningen fyller tre uppgifter:
Deltagarna kan förbereda sig före mötet
Alla andra får reda på vad mötet handlar om
Mötet får en ordning – var sak har sin plats.


Vissa punkter bör alltid vara med på en dagordning:
• Mötets öppnande.

1

• Val av mötessekreterare om gruppen inte har en ”ständig sekreterare”
• Val av justerare; kan ersättas med att man vi nästa möte godkänner
protokollet från föregående möte.
• Dagordningen godkänns
• Rapporter och information; för alla som vill informera utan att man
behöver fatta några beslut.
• Egna frågor som ska diskuteras och eventuellt beslutas om.
• Nästa möte
• Övrigt – här ska inte frågor som kräver besluta hamna. Sådana hör
hemma under egna punkter på dagordningen (övrigt kan vara t ex
att ordföranden bjuder på bio och nattmacka efter mötet).
• Utvärdering av mötet. Det kan kännas bra att summera och utvärdera hur mötet uppfattats.
• Mötets avslutande – viktigt för att inte saker ska blir otydliga. Inga
beslut eller frågor diskuteras efter att ordföranden avslutat mötet.

För att dagordningen ska blir bra krävs tre saker
• En tydlig dagordning, som anger vilket möte det gäller och när och
var det ska äga rum.
• En tydlig layout, som anger vad som är huvudpunkter respektive underpunkter samt i vilken ordning frågorna ska diskuteras. Alla frågor
bör ha ett nummer (om varje sak får en egen punkt på dagordningen
underlättar det strukturen och ger ett effektivare möte).
Mötets olika roller
roller – fyller en praktisk funktion

 Mötesordförande
Mötesordförande är kanske den viktigaste personen på mötet. Han eller
hon ska hålla ordning på mötet, se till att besluten blir fattade, se till att det
är bra stämning och leda eventuella omröstningar. Mötesordförande ser
till att mötet öppnas, ordet fördelas, dagordningen följs, folk lyssnar och är
med, det är lugnt i möteslokalen och att allt går demokratiskt till.

Inför beslut
Mötesordförande ser till att förslagen läses upp, alla vet vad förslagen innebär, eventuell röstning genomförs, besluten blir fattade, rösträkning och
handuppräckning genomförs om någon deltagare vill det.

Skapa en bra stämning på mötet
Mötesordförande ser till att alla som vill prata uppmuntras att prata, mötet
blir jämställt och jämlikt och slutligen att mötet avlutas och utvärderas. Det
är ett gemensamt ansvar under mötet att alla åsikter respekteras, ingen utsätts för trakasserier eller förlöjligas.

Utvärdera möten
Ha alltid en kort utvärdering efter alla möten. Det behöver inte vara något
skriftligt som ska sammanfattas, bara en chans för alla att säga hur de
uppfattade mötet. Är det mindre möten är en mötesutvärdering också ett
bra sätt att reda upp konflikter (om det funnits några under mötet).
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 Mötessekreteraren
En vanlig föreställning är att sekreteraren är den som kokar kaffet, men
sekreteraren fyller en mycket viktigare roll. På alla möten måste det finnas
en sekreterare. Sekreterarens uppgift är att skriva ned alla beslut som fattas – och göra det på ett strukturerat och tydligt sätt. Sekreteraren ansvarar
också för att protokollet justeras (se justerare) och att det sprids till föräldrarna. Men sekreterarens jobb innebär också ofta ett servicejobb. Det
handlar inte bara om att skriva protokoll utan även om att hålla ordning på
papper och kallelser. Här är de vanligaste uppgifterna för en sekreterare

Ordna med kallelser
Det måste "kallas" till varje möte – alla måste veta att det är möte. I kallelsen ska det stå vad det är för möte, när mötet är (dag, starttid, sluttid), var
mötet är och vilken dagordning som gäller. Ett annat sätt att kalla till möte
är att i protokollet ange när och var nästa möte ska äga rum. Förutom att
skolrådet då får besked om när nästa möte ska äga rum får samtliga föräldrar dessutom denna information.

Göra förslag till dagordning
Vilka som gör dagordningen kan variera, men oftast gör sekreteraren den i
samarbete med ordföranden.

Skriva protokoll
Sekreteraren brukar skriva protokoll under mötena. Tips om protokoll – se
nedan.

 Ledamöter
Ledamöter är de ordinarie medlemmarna och ersättarna i skolrådet. Ledamöter har inte ett speciellt ansvarsområde som ordförande och sekreterare. Det hindrar dock inte att ledamöterna kan ta sig an ett speciellt område. Så organiserar många skolråd det. Ledamöter har precis lika stort
ansvar som resten av skolrådet, även om de inte är ordförande eller sekreterare. Alla är med i skolrådet på lika villkor. Ställer någon skolrådet till
svars, då ställer de alla i skolrådet till svars.
Konsten att skriva protokoll
protokoll
Protokoll från möten fungerar dels som en slags minneslista över vad som
sagts på mötet, och dels som en handling över vilka beslut som skolrådet
tagit.
Sekreteraren gör minnesanteckningar under mötet och renskriver sedan
dessa och utformar det färdiga protokollet. Språket behöver inte krånglas
till för att man skriver protokoll: Skriv lättfattligt och enkelt! Använd korta
meningar och undvik kanslisvenska.
Protokollet ska förses med ett protokollshuvud med följande uppgifter:
• nummer (verksamhetsårets första möte är nummer 1)
• vilket möte (t ex styrelsemöte)
• föreningens namn
• datum och klockslag
• plats
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• närvarande (och kanske de ej närvarande)
• adjungerade
Behandla varje sak för sig i en särskild paragraf, så blir det lättare att hitta
i protokollet. De olika paragraferna i protokollet numreras. Det är lämpligt
att använda löpande numrering (dvs om ett protokoll slutar med §11, så
börjar nästa med §12). Då ser man genast om det saknas något protokoll.
Vid verksamhetsårets första skolråd börjar man alltså med §1.
Varje paragraf förses med rubrik. En kort beskrivning av ärendet bör finnas
med. Det ska klart framgå vad som beslutades (glöm inte att ta med vem
som ansvarar för att beslutet genomförs) och om någon eventuellt har reserverat sig. Protokollet är inte giltigt förrän det är godkänt (justerat eller
godkänt på nästkommande möte).
Om man i ett protokoll refererar till en bilaga så bör denna förses med
nummer och anteckningar om till vilket protokoll den hör. Sekreteraren skriver under protokollet liksom ordföranden.
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Bilaga 2

Ledamöter i BarnBarn- och ungdomsnämnden 20032003-2006
Ordinarie ledamöter
Eje Engstrand, s

ordförande

Kajsa Nilsson, m

1:e vice ordförande

Mariam Hagberg, s 2:e vice ordförande
Tony Karlsson, kd
Jessica Norberg, s
Klas Nordh, fp
Helene Ahlberg, ad
Ann-Jeanette Ferm, v
Toni Andersson, s

Ersättare
Kerstin Ståhl, s
Peter Kornesjö, m
Inger Zackrisson, c
Andreas Hector, s
Jean Altun, s
Lars-Erik Carlbom, fp
Helena Solving, ad
Elinor Gandee, v
Marcus Larsson, mp

Ordinarie ledamöter i arbetsutskottet
arbetsutskottet
Eje Engstrand, s

ordförande

Kajsa Nilsson, m

vice ordförande

Mariam Hagberg, s

Ersättare i arbetsutskottet
Klas Nordh, fp
Toni Andersson, s
Jessica Norberg, s
Kontaktpolitiker
Kontaktpolitikerna har ett särskilt ansvar att följa verksamheterna inom olika delar av verksamheterna. Kontaktpolitikerna utses bland nämndens ledamöter och ersättare.
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Kontaktpolitiker


Ale fritid

Jean Altun


Surte, Bohus och Nödinge

Ann-Jeanette Ferm, Toni Andersson, Marcus Larsson, Elinor Gandee


Nol och Alafors

Inger Zackrisson, Lars-Erik Carlbom, Andreas Hector


Älvängen, Skepplanda och Alvhem

Jessica Norberg, Tony Karlsson, Heléne Ahlberg, Kerstin Ståhl, Helena
Solving, Klas Nordh
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LedningsLednings- och administrativ personal på barnbarn- och ungdomsför
ungdomsförvaltningen
Förvaltningskontor
Förvaltningschef Annika Sjöberg
Verksamhetschef skola och skolbarnsomsorg: Peter Madsen
Verksamhetschef förskola: Lena-Maria Vinberg
Verksamhetschef Ale fritid, kök, städ och service: Klas Arvidsson
Verksamhetschef särskilda resurser: Katrin Busck tf
Utvecklingschef Katrin Busck
Administrativ chef: Johanna Olsson
Informationsansvarig Kerstin Hanserud
Controller Mikael Falk
Skolskjutsar Mattias Lundin
Kö/placering av barn: Karin Wik
Pedagogisk omsorg/barnomsorg/vikariepool: Karin Thorén
Administratör/säkerhet/ information: Jan-Åke Lindberg
Administratör/hemsida/schema: Monica Svanemur Dahlgren
Skolskjuts/enkäter/PuL: Anke Paakkonen
Avgifter/diarium/ekonomi: Solverig Lundmark
Avgifter/information: Anitha Kristiansson

Verksamheter
Skepplanda
Gunnarsgårdens förskola – rektor Henrik Wennberg
Kyrkskolans förskola – rektor Henrik Wennberg
Garnvindeskolan skolår 0-3 – rektor Gun Åberg
Garnvindans förskola – rektor Gun Åberg
Alboskolan skolår 4-6 – rektor Ulrika Samuelsson
Skolassistent Skepplanda: Ann-Christine Johansson

Alvhem
Förskola– rektor Ulrika Samuelsson

Älvängen
Björklövens förskola – förskolechef Diane Rosenlöw-Gammelgård
Båtsmans förskola – förskolechef Diane Rosenlöw-Gammelgård
Olof Persgårdens förskola – förskolechef Agneta Lindfors
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Hövägens förskola – förskolechef Agneta Lindfors
Älvängenskolan skolår 0-2 – rektor Lena Strand
Madenskolan skolår 3-6 – rektor Mattias Myrhage
Aroseniusskolan skolår 7-9 – rektor Carina Olsson
Aroseniusskolan - samordningschef Susanne Vehmanen
Skolassistent Aroseniusskolan: Ann-Christine Hult

Nol
Änggårdens förskola – förskolechef Ingela Lööf
Nolängens förskola – förskolechef Ingela Lööf
Nolhagens förskola – förskolechef Ingela Lööf
Nolskolan skolår 0-5, - rektor Anders Nordgren,
Noltorgets förskola – rektor Anders Nordgren
Nolskolan – samordningschef Susanne Vehmanen
Skolassistent Nolskolan: Anna-Lena Sjögren Emanuelsson

Alafors
Mor Annas förskola – förskolechef Heléne Cadbro-Bernhardsson
Ale/Älvskolan– rektor Leif Gardtman, tf
Himlaskolan skolår f-9 – rektor Anna Koppfledt-Sandström.
Himlaskolan - Samordningschef Susanne Vehmanen
Skolassistent Himlaskolan: Anneli Ärnfors

Starrkärr
Starrkärrs förskola – förskolechef Helene Cadbro-Bernhardsson

Nödinge
Vitklövergatans förskola – förskolechef Annika Oleryd
Storgårdens förskola – förskolechef Annika Oleryd
Mellangårdens förskola – förskolechef Birgitta Kennheden
Lillgårdens förskola – förskolechef Birgitta Kennheden
Nödingeskolan skolår 0-5 – rektor Jeanette Mellqvist
Skolassistent Nödingeskolan: Anna-Lena Sjögren Emanuelsson
Kyrkbyskolan skolår 6-9 – rektor Joakim Östling
Skolassistent Nödinge: Elisabeth Gustafsson
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Bohus
Bohus förskola – rektor Aida Jovicevic
Bohusskolan skolår f-9 – rektor Maria Nebel, rektor Aida Jovicevic
Skolassistent Bohus: Rose-Marie Johansson

Surte
Surte förskola – förskolechef Helena Johansson
Nordgärdets förskola – förskolechef Helena Johansson
Skolstigens förskola – rektor Leif Gardtman
Surteskolan skolår 0-6 – rektor Leif Gardtman
Skolassistent Surteskolan: Anette Forsberg

Särskolan
Integrerad på Madenskolan/Aroseniusskolan i Älvängen – rektor Lars Axelsson
Skolassistent: Else-Marie Tidholm

Telefon genom Ale kommuns växel 0303-33 00 00

e-post till barn- och ungdomsförvaltningen:
barn.ungdom@ale.se

e-post till medarbetare:
fornamn.efternamn@ale.se
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