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Barn- och utbildningsnämnden 

Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 
Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 

E-post: bunkontoret@tidaholm.se 
www.tidaholm.se

KALLELSE 
Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
Dag och tid: 2021-02-18 kl. 08:30 
Plats: Digitalt/Sessionssalen 
Justerare: Elisabeth Alfredsson (M) 
 
Gruppmöten sker digitalt via netpublicator kl. 08:00 med inloggning från kl. 
07:45. 
 
Kallade 
 
Ledamöter 
Lena Andersson (S) ordförande, Björn Yngvesson (KD) vice ordförande, Ann-
Sofie Hagenvind (S), Georgos Moschos (S), Kristina Spetz-Larsson (S), 
Lisbeth Ider (V), Stig Emanuelsson (MP), Jenny Svensson (L), Ida Davidsson 
(M) förhindrad, Ulf Alteg (M), Marika Lund (SD). 
 
Tjänstgörande ersättare 
Elisabeth Alfredsson (M) 
 
Ersättare 
Othmar Fiala (S), Jessica Kjellgren (S), Christoffer Axelsson (S), Pia 
Blomqvist (S), Ulf Persson (C), Aili Räisänen (SD). 
 
 
 
ÄRENDEN 
   

1 Information om inkomna beslut och skrivelser 2021/4 

2 Information om delegationsbeslut 2021/5 

3 Beslut Rudbecksgymnasiets organisation - program 
och inriktningar läsåret 2021/2022 

2021/67 

4 Information om systematiskt kvalitetsarbete - likvärdig 
skola 

2021/55 

5 Information om systematiskt kvalitetsarbete läsår 
2019/2020 samt nuläge 

2019/129 

6 Beslut om verksamhetsberättelse för barn- och 
utbildningsnämnden avseende år 2020 

2021/53 

7 Beslut om uppföljning av helårsprognos för barn- och 
utbildningsnämnden avseende januari månad år 2021 

2021/28 
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8 Beslut om patientsäkerhetsberättelse 2020 2021/54 

9 Information om revidering av kontaktuppgifter i 
krisledningsplan 

2021/50 

10 Information från skolchef 2021/1 

11 Information från ordförande 2021/2 

 
Sändlista 
Lärarförbundet
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-606000  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-02-11 
 
Ärendenummer 
2021/4 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Information om inkomna beslut och skrivelser 
 
Ärendet 
Information om inkomna beslut och skrivelser. 
 

 Kommunfullmäktige 
BUN 2020/8. Beslut om besvarande av medborgarförslag att bygga en 
ny förskola i Madängsholm. Kommunfullmäktige avslår 
medborgarförslaget.  
 

 BUN 2019/342. Beslut om besvarande av motion om förstudie och 
projektering för en ny förskola i Madängsholm. Motionen anses 
besvarad i delen som rör förstudien samt avslås i delarna som rör 
projektering och prioritering i investeringsplan. 
 
BUN 2021/75. Beslut att lägga taxa för barnomsorg 2021 till 
handlingarna. 
 

 Kommunstyrelsen 
BUN 2021/43. Beslut att lägga barn- och utbildningsnämndens svar på 
kommunstyrelsens fråga rörande personals arbetsmiljö till 
handlingarna. 
 
BUN 2021/44. Beslut att lägga rapport kring nämndernas arbete med 
intern kontroll 2019/2020 till handlingarna. 
 
BUN 2021/45. Beslut att godkänna upprättad helårsprognos avseende 
januari-november år 2020 samt att lägga den till handlingarna. 
 
BUN 2021/53. Begäran om redovisning av avtalssamverkan. 
 
BUN 2021/60. Begäran om yttrande gällande överenskommelse 
mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 
om samverkan för barn och ungas hälsa.  
 

 Samhällsbyggandsförvaltningen 
BUN 2019/388. Beslut om föreläggande att vidta åtgärder gällande 
solskydd på förskolegårdar (Axet, Björnen, Ekedalen, Jollen, 
Prästkragen, Stallängen, Helliden). 
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BUN 2020/501. Beslut om föreläggande att lämna förslag på åtgärder 
för att tillgodose behovet av solskydd på följande förskolegårdar; 
Ugglan och Linblomman. 
 
BUN 2021/59. Beslut att anta riktlinje för kommunala lekplatser i 
Tidaholms kommun. 
 

 Kommunledningsförvaltningen 
BUN 2021/47. Rapport med sammanställning av inkomna synpunkter 
och felanmälningar till Tidaholms kommun respektive barn- och 
utbildningsnämnden år 2020. 
 

 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
BUN 2020/498. Beslut att avsluta ärende efter tillsyn, inga brister 
uppmärksammades. 
 

 Transportstyrelsen 
BUN 2021/74. Information om planerad tillsyn under 2021, bland annat 
över förarutbildning och förarprövning. 

 
Beslutsunderlag 

  
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn.  
 
Förslag till beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-02-10 
 
Ärendenummer 
2021/5 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Information om delegationsbeslut 
 
Ärendet 
 

Datum för 
beslut Delegationsbeslut Diarienr 

 
Ansvarig 
 

2021-01-13 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 206653 Skolchef  

Anneli Alm 

2021-01-14 

4.6 Lämna yttrande till 
annan kommun inför dess 
beslut om att ta emot 
förskolebarn 

BUN 2021/22 

 
Skolchef  
Anneli Alm 

2021-01-14 
7.14 Ansvar för att skaffa 
plats för det 
arbetsplatsförlagda lärandet 

BUN 2021/42 
Rektor  
Daniel Larsson 

2021-01-15 1.3 Avge yttrande till 
tillsynsmyndighet BUN 2020/92 Skolchef  

Anneli Alm 

2021-01-18 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 207128 Skolchef  

Anneli Alm 

2021-01-18 1.3 Avge yttrande till 
tillsynsmyndighet BUN 2020/461 Skolchef  

Anneli Alm 

2021-01-19 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 207551 Skolchef  

Anneli Alm 

2021-01-18 
7.4 Beslut om antagning vid 
senare tillfälle än vid början 
av utbildningen 

BUN 2021/41 
Rektor  
Ci Olofsson 

2021-01-20 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling 

Id nr 207675 
Id nr 207680 
Id nr 207689 
Id nr 207692 
Id nr 207702 

Skolchef  
Anneli Alm 

2021-01-21 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 207946 Skolchef 

Anneli Alm 

2021-01-21 1.1 Brådskande beslut BUN 2021/24 
BUN 2020/472 

Ordförande 
Lena Andersson 

2021-01-25 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 208620 Skolchef 

Anneli Alm 

2021-01-26 1.4 Yttrande till domstol – 
överklagade beslut BUN 2021/7 Trafikansvarig 

Susanne Swärd 
2021-01-28 13.3 Ta emot anmälan om Id nr 209525 Skolchef 
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kränkande behandling Id nr 209555 Anneli Alm 

2021-01-29 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 209901 Skolchef 

Anneli Alm 

2021-02-01 

12.1 Ansökan om särskilt 
anpassad skolskjuts på 
grund av funktionshinder – 
beviljas 

BUN 2021/18 

 
Trafikansvarig 
Susanne Swärd 

2021-02-02 
12.1 Ansökan om skolskjuts 
vid växelvis boende -
beviljas 

BUN 2021/19 
BUN 2021/30 
BUN 2021/31 

Trafikansvarig 
Susanne Swärd 

2021-02-04 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling 

Id nr 211147 
Id nr 211196 

Skolchef 
Anneli Alm 

2021-02-05 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 211615 Skolchef 

Anneli Alm 

2021-02-08 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 211970 Skolchef 

Anneli Alm 

2021-02-08 
12.1 Ansökan om särskilt 
anpassad skolskjuts – 
beviljas 

BUN 2021/58 
Trafikansvarig 
Susanne Swärd 

2021-02-08 

7.15 Meddela hemkommun 
om en elev börjar eller 
slutar vid 
Rudbecksgymnasiet i 
Tidaholm 

BUN 2021/77 

Rektor 
Daniel Larsson 

2021-02-09 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 212100 Skolchef 

Anneli Alm 

2021-02-09 
12.1 Ansökan om skolskjuts 
vid växelvis boende -
beviljas 

BUN 2021/38 
BUN 2021/39 
BUN 2021/40 
BUN 2021/57 
BUN 2021/64 

Trafikansvarig 
Susanne Swärd 

 
 
Beslutsunderlag 

-  
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbeslut.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-02-04 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/67 

§ 14 Beslut Rudbecksgymnasiets organisation - program och 
inriktningar läsåret 2021/2022 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
stoppa antagningen på Ekonomiprogrammet, Vård- och 
omsorgsprogrammet och Yrkesintroduktion mot RL, lärling 
höstterminen 2021 och ändra antalet platser enligt tabellen ”förslag på 
ny organisation”. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Anpassningar av program och antalet platser efter första sökomgången till 
gymnasiet hösten 2021. 
 
Enligt samverkansavtalet Utbildning Skaraborg skall anordnande kommun 
senast den 1 april anmäla till antagningskansliet om man önskar stoppa 
antagningen till ett eller flera program/inriktningar. Mindre korrigeringar av 
utbildningsplatser per program/inriktningar kan skickas in efter 
omvalsperioden dock senast 25 maj.  
 
Utifrån elevernas förstahandsval och våra befintliga elever så bedömer 
förvaltningen att antagningen bör stoppas på Ekonomiprogrammet, Vård- och 
omsorgsprogrammet och Yrkesintroduktion mot RL, lärling. I kolumnen 
förvaltningens förslag på ny organisation framgår det vilka program 
förvaltningen anser att man kan förändra antalet platser på. 
 
Förslag till beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att stoppa antagningen på 
Ekonomiprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet och 
Yrkesintroduktion mot RL, lärling höstterminen 2021 och ändra antalet 
platser enligt tabellen ”förslag på ny organisation”. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse från Rudbecksgymnasiet – 

anpassningar”, rektor Daniel Larsson och Ci Olofsson, 2021-02-02. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 120/2020 ”Beslut om 

Rudbecksgymnasiets organisation - program och inriktningar läsåret 
2021/2022”, 2020-10-15. 

 Sökstatistik från antagningskansliet. 
 Sammanställning av antalet elever läsåret 20/21 fördelat per årskurs 

och program. 
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Barn- och utbildningsförvaltningen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |   
www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-02-02 
 
Diarienummer 
2021/67 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Rektor Daniel Larsson och Ci Olofsson     
 
 
Tjänsteskrivelse från Rudbecksgymnasiet – anpassningar  
 
Ärendet 
Anpassningar av program och antalet platser efter första sökomgången till 
gymnasiet hösten 2021. 
 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 120/2020 ”Beslut om 

Rudbecksgymnasiets organisation - program och inriktningar läsåret 
2021/2022”, 2020-10-15. 

 Sökstatistik från antagningskansliet. 
 Sammanställning av antalet elever läsåret 20/21 fördelat per årskurs 

och program. 
 
Utredning 
Enligt samverkansavtalet Utbildning Skaraborg skall anordnande kommun 
senast den 1 april anmäla till antagningskansliet om man önskar stoppa 
antagningen till ett eller flera program/inriktningar. Mindre korrigeringar av 
utbildningsplatser per program/inriktningar kan skickas in efter 
omvalsperioden dock senast 25 maj. När det gäller antalet elever i statistiken 
nedan så kan det komma till elever som inte tillhör vårt antagningskansli då 
företrädesvis på ES, NA och SA programmen (våra klasser för ungdomar med 
högfungerande autism). 
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 Summa 128 80 92 
Barn och fritidsprogrammet   BF 14 10 12 

 inr Pedagogiskt och socialt arbete       
Ekonomiprogrammet EK 10 3 0 

 inr Ekonomi       
El- och energiprogrammet EE 10 8 10 

 inr Elteknik       
Estetiska programmet   ES 10 11 10 

 inr Bild och formgivning       
Fordons- och transportprogrammet FT 14 21 14 

 inr Lastbil och mobila maskiner, lärling       

 inr Personbil       

 inr Transport       
Industritekniska programmet  IN 8 7 8 

 inr Produkt- och maskinteknik, lärling       

 inr Svetsteknik, lärling       
Naturvetenskapsprogrammet   NA 16 5 10 

10 inr Naturvetenskap       

 inr Naturvetenskap och samhälle       
Samhällsvetenskapsprogrammet   SA 24 7 20 

 inr Samhällsvetenskap       

 inr Beteendevetenskap       
Teknikprogrammet TE 10 4 8 

 inr Produktionsteknik       

 inr Informations och medieteknik       
Vård och omsorgsprogrammet VO 12 4 0 
    
Yrkesintroduktion IMYRL0L 
mot Restaurang- och livsmedelsprogrammet, lärling 6 0 0 
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Antal elever per årskurs och program HT-21   
    

Program 
Åk1(sökande 
02 feb-2021) Åk2 Åk3 

Barn och fritidsprogrammet  10 11 10 
El- och energiprogrammet 8 7 7 
Ekonomiprogrammet  3 10 10 
Estetiska programmet bild & form  11 4 3 
Fordons- och transportprogrammet  21 14 12 
Industriprogrammet  7 8 7 
Naturvetenskapsprogrammet 5 11 9 
Samhällsvetenskapsprogrammet 7 21 20 
Samhäll/Naturv. programmet  X 8 5 
Teknikprogrammet 4 10   
Vård- och omsorgsprogrammet  4   8 
Yrkesintroduktion mot RL, lärling 0 X X 
Summa 80 104 91 

    
Sökande 1 februari aktuellt år 80 105 90 
Preliminärt antagna februari aktuellt år  46  75 73 

    
Barnrättsbedömning 
Då det finns ett rikt utbud av utbildningar inom vårt samverkansområde så 
tillgodoser vi ungdomarnas möjligheter att söka de utbildningar de önskar. 
 
Utredningens slutsatser 
Utifrån elevernas förstahandsval och våra befintliga elever så bedömer vi att vi 
bör stoppa antagningen på Ekonomiprogrammet, Vård- och 
omsorgsprogrammet och Yrkesintroduktion mot RL, lärling. I kolumnen 
förvaltningens förslag på ny organisation framgår det vilka program vi anser 
att man kan förändra antalet platser. 
 
Förslag till beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att stoppa antagningen på 
Ekonomiprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet och 
Yrkesintroduktion mot RL, lärling höstterminen 2021 och ändra antalet 
platser enligt tabellen ”förslag på ny organisation”. 

 
Sändlista 
Antagningskansliet Skaraborgs kommunalförbund 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-02-04 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/55 

§ 8 Information om systematiskt kvalitetsarbete - likvärdig skola 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet beslutar att inte lämna något förslag till barn- och 
utbildningsnämnden eftersom det saknas underlag och arbetsutskottet 
därmed inte tagit del av informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Introduktion av förvaltningens pågående kvalitetsarbete med fokus på likvärdig 
skola. Presentation sker på nämndens sammanträde. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att inte lämna något 
förslag till barn- och utbildningsnämnden eftersom det saknas underlag 
och arbetsutskottet därmed inte tagit del av informationen. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Hon ställer 
förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
ordförandens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse – Information om systematiskt 

kvalitetsarbete med fokus på likvärdig skola”, nämndsekreterare 
Johanna Aldén, 2021-01-27.
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-01-27 
 
Ärendenummer 
2021/55 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse – Information om systematiskt kvalitetsarbete 
med fokus på likvärdig skola 
 
Ärendet 
Introduktion av förvaltningens pågående kvalitetsarbete med fokus på likvärdig 
skola. Presentation sker på nämndens sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-02-04 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2019/129 

§ 9 Information om systematiskt kvalitetsarbete läsår 2019/2020 
samt nuläge 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet beslutar att inte lämna något förslag till barn- och 
utbildningsnämnden eftersom det saknas underlag och arbetsutskottet 
därmed inte tagit del av informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Information om förskolornas systematiska kvalitetsarbete från läsåret 
2019/2020 samt nuläge med fokus på likvärdig skola. Presentation sker på 
nämndens sammanträde. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att inte lämna något 
förslag till barn- och utbildningsnämnden eftersom det saknas underlag 
och arbetsutskottet därmed inte tagit del av informationen. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Hon ställer 
förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
ordförandens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om systematiskt kvalitetsarbete läsår 

2019/2020 samt nuläge”, nämndsekreterare Johanna Aldén,  
2021-01-27.
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-01-27 
 
Ärendenummer 
2019/129 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse – Information om systematiskt kvalitetsarbete 
läsår 2019/2020 samt nuläge 
 
Ärendet 
Information om förskolornas systematiska kvalitetsarbete från läsåret 
2019/2020 samt nuläge med fokus på likvärdig skola. Presentation sker på 
nämndens sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-02-04 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/53 

§ 10 Beslut om verksamhetsberättelse för barn- och 
utbildningsnämnden avseende år 2020 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet beslutar att inte lämna något förslag till barn- och 
utbildningsnämnden eftersom det saknas underlag och arbetsutskottet 
därmed inte tagit del av informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen arbetar med att sammanställa en verksamhetsberättelse för år 
2020 samt en rapport med redovisning av avtalssamverkan.  
 
Underlag i form av verksamhetsberättelse och rapport skickas med i kallelsen 
till nämnd och presenteras vid dess sammanträde.  
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad 
verksamhetsberättelse avseende år 2020 samt att överlämna 
densamma till kommunstyrelsen. 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad rapport 
med redovisning av avtalssamverkan samt att överlämna densamma 
till kommunstyrelsen 

- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att inte lämna något 
förslag till barn- och utbildningsnämnden eftersom det saknas underlag 
och arbetsutskottet därmed inte tagit del av informationen. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut. Hon ställer 
förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
ordförandens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om verksamhetsberättelse för barn- och 

utbildningsnämnden avseende år 2020”, nämndsekreterare Johanna 
Aldén, 2021-01-27.
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-01-27 
 
Ärendenummer 
2021/53 Barn- och utbildningsnämnd 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Beslut om verksamhetsberättelse för barn- och 
utbildningsnämnden avseende år 2020 
 
Ärendet 
Förvaltningen arbetar med att sammanställa en verksamhetsberättelse för år 
2020 samt en rapport med redovisning av avtalssamverkan.  
 
Underlag i form av verksamhetsberättelse och rapport skickas med i kallelsen 
till nämnd och presenteras vid dess sammanträde.  
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad 
verksamhetsberättelse avseende år 2020 samt att överlämna 
densamma till kommunstyrelsen. 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad rapport 
med redovisning av avtalssamverkan samt att överlämna densamma 
till kommunstyrelsen 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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1 Inledning 

1.1 Syfte 

Enligt Tidaholms kommuns ekonomistyrningsprinciper skall varje nämnd senast den 1 mars 
fastställa en verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen innehåller nämndens resultat- 
och måluppföljning av föregående budgetår. Kommunstyrelsen sammanställer därefter en 
årsredovisning för Tidaholms kommun och överlämnar denna till kommunfullmäktige och 
kommunens revisorer. 

1.2 Sammanfattning 

I denna rapport görs en redovisning av måluppfyllelse för nämndens verksamhetsmål samt 
en uppföljning av personal och ekonomi. 

Under året har skolan i Tidaholm genomgått stora förändringar. En ny skola har tagits i bruk, 
Rosenbergsskolan F-6. Forsenskolan är nu en F-6 skola samt ett nytt högstadium, 
Hellidsskolan. Detta arbete har krävt mycket planering både på organisatorisk, enhets och 
individnivå. Delvis har nya rektorsteam bildats. 

Utveckling har skett inom ett flertal områden trots rådande pandemi. Det har dock ställts 
stora krav att hålla i fortsatt skolutveckling trots påfrestningar i alla verksamheter. Den 
digitala utvecklingen har tagit stora steg utifrån rådande förutsättningar med undervisning på 
både distans/fjärr samt närundervisning. 

För att säkerställa jämställdheten i Tidaholms skolor har en strategiskplan tagits fram. 

Det treåriga utvecklingsarbetet DiTiS-Delaktighet i Tidaholms Skolor fick en minst sagt 
utmanande start där alla föreläsningar och möten fick läggas om till digital form. Det har ställt 
stora krav på alla involverade! Att driva utvecklingsprocesser och att lära digitalt fungerar till 
viss del, vilket betyder att takten på utvecklingsarbetet fått sänkas och förändringar 
genomföras vid behov. Trots det har det kollegiala lärandet börjat ta form och 
målformuleringar för att öka barn elevers delaktighet skrivits fram. 

För att skapa en likvärdig förskola och skola för alla barn och elever krävs ett välgrundat och 
kvalitetssäkrat systematiskt kvalitetsarbete. Det systematiska kvalitetsarbetet har fortsatt att 
utvecklas på samtliga nivåer lärare-rektor-huvudman och behöver så göra under en ansenlig 
tid framöver för att sätta sig i organisationen. 

Arbetet med att utveckla samverkansformer för skola-arbetsliv har fortsatt under året. Dock 
har verksamheterna helt eller delvis fått tänka om och säkra upp lösningar för prao och APL 
(arbetsplatsförlagd utbildning) på andra sätt med anledning av pandemin. Lösningarna har 
fungerat väl men förhoppningen är att kunna gå tillbaka till att elever får komma ut och möta 
arbetslivet på riktigt. 

En viktig faktor för att bygga en likvärdig förskola och skola är lärares utbildningsnivå. Här 
står sig Tidaholms kommun relativt väl och hamnar till stor del som riksgenomsnittet. 
Observeras bör dock att utbildningsnivån på fritids sjunker och förskola ligger fortsatt lågt. 
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2 Förvaltningsberättelse 

Enligt reglementet för barn- och utbildningsnämnden ska nämnden fullgöra kommunens 
uppgifter enligt skollagen (2010:800) (reglemente fastställt 1998-06-15 och reviderad senast 
2018-10-29). Nämnden har ansvar för förskoleverksamhet, fritidshem, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt musik-
och kulturskola. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar även för: 

• Det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar som ingår i målgruppen så som den 
definieras i skollagen. 

• Att utöva tillsyn över verksamhet som bedrivs i fristående förskola, skolbarnomsorg 
samt pedagogisk omsorg. För närvarande finns det fristående pedagogisk 
barnomsorg i Tidaholms kommun. 

• Kommunens uppgifter avseende skolskjuts. 

Utöver skollagen är kommunallagen (2017:725), arbetsmiljölagen (1977:1160) och 
diskrimineringslagen (2008:567), liksom FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, i 
synnerhet Barnkonventionen (2018:1197), av central betydelse för nämndens 
verksamhetsområden och det arbete som barn- och utbildningsförvaltningen utför. 

 

Förvaltningens verksamheter omfattar 12 förskolor (varav två förskolor även har verksamhet 
förlagd till två grundskolor), fem grundskolor för åk F-6 med tillhörande fritidshem, en 
grundskola för åk 7–9, en grundsärskola, gymnasieskolan Rudbecksgymnasiet, Kulturskolan 
Smedjan samt KompetensCentrum som anordnar vuxenutbildning. 

2.1 Viktiga händelser 

Större delen av läsåret 19/20, budgetåret 2020 har präglats av ekonomiska anpassningar. 
Många anpassningar har verkställts under läsåret, det har också tillkommit nya inför läsåret 
20/21, budgetåret 2021.Anpassningarna har i hög grad påverkat organisationen på olika sätt. 
Att skapa en hållbar organisation och en budget i balans utifrån de ekonomiska 
förutsättningar som givits har varit målsättningen. Dock har flera parametrar påverkat detta 
på olika sätt. Tyvärr finns delar som bidragit till ett ökat negativt budgetresultat för 2020. I det 
fortsatta budget- och prognosarbetet är det viktigt att säkerställa insyn och uppföljning på ett 
än tydligare sätt. 

Coronapandemin har under hela året påverkat verksamheterna i stor utsträckning. Ett stort 
arbete har gjorts för att säkerställa dokument och fatta beslut utifrån Folkhälsomyndigetens 
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och riksdag/regerings rekommendationer och direktiv. Beslut har medfört hastiga 
omställningar. Det har krävts mycket arbete av både skolledning och personal för att kunna 
bedriva distans/fjärrundervisning på ett kvalitetssäkert sätt. Arbetsmiljön har påverkats i hög 
grad och har tidvis varit mycket ansträngd. Situationen har stundtals medfört hög frånvaro av 
både elever och personal. Bedömningen är att läget fortsatt kommer vara ansträngt i 
samtliga verksamheter under våren 2021. I ett större perspektiv kan man även se påverkan 
på undervisningens kvalitet p.g.a. hög frånvaro av personal, vilket påverkar elevers resultat, 
en annan del är också att viss kompetensutveckling måste förändras för att prioritera i 
personalens uppdrag och arbetstid. 

Under läsåret 20/21 fortsätter arbetet med tidiga insatser främst genom SAM-kraft och 
Närvaroteamet. Ett samverkansarbete mellan Barn och utbildning och Individ och 
familjeomsorgs förvaltningen är uppstartat för att hitta lösningar på hur gemensamma 
resurser kan nyttjas på bästa sätt. 

Utvecklingsarbetet kring "Fullföljda studier genom trygghet och studiero" är implementerat 
och ses som en del av den dagliga organisationen. Resultatet från Skolinspektionens 
Skolenkät 2020 visar att utvecklingsarbetet haft positiva effekter framförallt avseende 
trygghet. 

Utvecklingsarbetet DiTiS-Delaktighet i Tidaholms skolor startades efter övervägande trots 
pandemin. Uppstarten genomfördes med samtlig pedagogisk personal F-Vux (ca. 400) 
genom digital storföreläsning. Utvecklingsarbetet har därefter drivits genom digitala 
möten/handledningstillfällen med utvalda lärledare från F-Vux under hösten. Det har varit en 
mycket stor utmaning för pedagoger att fokusera på nytt material och utveckling i en 
komplicerad vardag. Det är en tillgång att arbeta tillsammans med en forskare men det är 
också utmaningar och ställer krav på alla deltagare. Konstateras kan att utvecklingsarbetet 
inte fått en önskvärd start. Arbetet har saktats ned och förändras utifrån läget vilket ställt 
stora krav på alla Utvecklingsarbetet kommer att pågå mellan 2020–2023 vilket gör att det 
finns tid för att återhämta det som tappats i starten. 

Att undervisningens och lärandets kvalitet blivit påverkad trots stora ansträngningar går inte 
att bortse från. Den höga frånvaron både bland elever och personal påverkar resultatet. De 
digitala hjälpmedlen har i vissa fall varit en livlina under denna tid. Men att påstå att de 
digitala verktygen är likvärdiga med skolans lärande och vardag är att dra allt för stora växlar. 
Likväl har lärarnas kompetensutveckling blivit påverkad. Här har fysiska kollegiala träffar 
bytts ut mot digitalträffar. Konstateras kan att de digitala kanalerna fungerar bra som 
informationskanaler men när det gäller lärandet är det betydligt svårare för alla. 
Kompetensutvecklingen har till delar fått prioriterats om med anledning av lärares uppdrag 
och arbetstid under rådande omständigheter. 

Utmaningar för alla projekt, satsningar utvecklingsarbete är att ”hålla i och hålla ut” och 
invänta resultat. Satsningar, projekt, utvecklingsarbeten som prioriteras är nogsamt 
planerade utifrån verksamheternas behov och lagkrav. Det är viktigt att arbetena får den tid 
och utrymme som behövs för att komma så många elever som möjligt till del. Att finansiering 
finns är en förutsättning som behöver beaktas inför kommande anpassningar. 

Ett övergripande utvecklingsarbete av Barn -och utbildningsförvaltningens systematiska 
kvalitetsarbete startades upp under hösten 2019. Delar av kvalitetsarbetet har tagit god form. 
Några verksamheter kommer att pröva en ny kvalitetsrapportsmall under läsåret 20/21. 
Grunden i allt kvalitetsarbete är de nationella målen och de lagkrav som skolan har att 
förhålla sig till. 

Rosenbergsskolan F-6 togs i bruk under våren 2020. Förvaltningen och Tidaholms kommun 
har fått en ny modern skola som möjliggör flexibla lärmiljöer för eleverna samt en god 
arbetsmiljö för elever och personal. I anslutning till skolan byggs en idrottshall som beräknas 
stå klar under hösten 2020. Beslut har tagits om att bygga en ny förskola med fyra 
avdelningar på Rosenberg. Det gör att förvaltningen kan fortsätta arbete kring verksamhet 
och lokaler kopplade till förskolan, som påbörjades 2019. I samband med sommarlovet 
startade ombyggnad av den nya 7–9 enheten på Hellidskolan igång. Ombyggnation och 
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Analys: Under Ht19 beslutades att ett utvecklingsarbete i området delaktighet och inflytande 
skulle startas med hjälp av folkhälsomedel. För de beviljade folkhälsomedlen knöts 
sakkunnig Erik Andersson filosofie doktor och docent i pedagogik vid Örebro Universitet till 
utvecklingsarbetet. Sakkunnig har utifrån sin profession tagit ett stort ansvar tillsammans 
med övriga medlemmar i styrgruppen för att färdigställa och kvalitetssäkra den framskrivna 
utvecklingsplanen. 

Att Tidaholms kommun fått förutsättningar att arbeta med sakkunnig Erik Andersson har 
skapat möjligheter för utveckling med kvalitet. Utvecklingsarbetet kommer att pågå från Vt20 
till Vt23 där sakkunnig finns med under hela utvecklingsarbetet. Alla förvaltningens 
verksamheter från förskola till Vux kommer att vara med i utvecklingsarbetet. 
Utvecklingsarbetet kommer att genomföras i sex faser som tydligt finns framskrivna i 
utvecklingsplanen. 

Under Vt. har samtliga pedagoger genomfört en kartläggning och analys på individuell och 
kollektiv nivå av delaktighet. Materialet har sammanställts på stadienivå och analyserats av 
sakkunnig Erik Andersson. 

Kommentar från sakkunnig Erik Andersson "Det underlag som kartläggningen genererat har 
varit av skiftande kvalitet. En hel del av underlaget har inte haft med pedagogisk delaktighet 
att göra och det är tydligt att det finns en osäkerhet kring den pedagogiska innebörden av 
delaktighet i den vardagliga verksamheten. Det finns med andra ord ett behov av mer 
kunskap om pedagogisk delaktighet men också hur olika typer av delaktighet kan användas 
på ett situations anpassat, dynamiskt och meningsfullt sätt i undervisningsvardagen". 

Under Ht har utvecklingsarbetet fortsatt enligt planen med fokus på det kollegiala lärandet 
som är verktyget för utvecklingen och delaktighet som är innehållet. Föreläsning och 
handledning har genomförts digitalt via Zoom med lärledare. Lärledare har arbetat utifrån 
metoden för kollegialt lärande i sina lärgrupper. De digitala hjälpmedlen har varit en 
förutsättning för att kunna genomföra utvecklingsarbetet. Konstateras kan dock att det har 
försvårat arbetet och lärandet betydligt. 

Gemensamma utmaningar för all utbildning: 

• Främja barn- och elevinflytande i utbildningen på verksamhetsnivå. 

• Främja den kollektiva dimensionen av pedagogisk delaktighet. 

• Situationsanpassad och dynamiskt kritisk användning av olika typer av delaktighet i 
den pedagogiska vardagen. 

• Tillämpa pedagog och barn/elevgemensam planering, genomförande och utvärdering 
av undervisningen. 

Värdering: Förvaltningen har enligt utvecklingsplanen för DiTiS nått målet för perioden. Då 
mer än 50% av indikatorerna är röda värderas målet till rött. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Utvecklingsarbetet DiTiS-Delaktighet i Tidaholms skolor 
startades efter övervägande trots pandemin. Utvecklingsarbetet har därefter drivits genom 
digitala möten/handledningstillfällen. Det har varit en mycket stor utmaning för pedagoger att 
fokusera på nytt material och utveckling i en komplicerad vardag. Det är en tillgång att arbeta 
tillsammans med en forskare men det är också utmaningar och ställer krav på alla deltagare. 
Konstateras kan att utvecklingsarbetet inte fått en önskvärd start. Arbetet har saktats ned 
och förändras utifrån läget vilket ställt stora krav på alla. Utvecklingsarbetet kommer att pågå 
mellan 2020–2023 vilket gör att det finns tid för att återhämta det som tappats i starten. En 
lärdom är att det inte är någon idé att köra på enligt plan när förutsättningarna, tiden och 
möjligheterna inte finns. Därför kommer planen justeras något under våren 2021. 
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Systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer lärare-rektor-huvudman 

Analys: Under 2020 har utvecklingsarbetet fortgått för att säkerställa det systematiska 
kvalitetsarbetet på alla nivåer lärare-rektorer-huvudman (se bild ovan). Ett arbete som tog 
fart under 2019 med utveckling av ett års-hjul (se bild nedan). Under årets senare del utkom 
Skolinspektionen med två mycket viktiga rapporter för att ökad likvärdigheten i och mellan 
skolor. Rapporterna ”Resultatskillander inom skolor” och ”Hur säkras lärarresurser till skolor 
med utmaningar” stödjer det fortsatta utvecklingsarbetet. Rapporterna pekar på viktiga 
nyckelfaktorer för skolors likvärdighet och kvalitet. Rapporterna kommer att vara ett mycket 
värdefullt stöd i att utveckla tydliga analyser för likvärdighet och kvalitet. Det i sin tur ger 
huvudmannen kvalitetssäkra underlag för beslut. 

  

 
 

Års-hjul för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete 

I det systematiska kvalitetsarbetets drift har under året 2020 samtliga områden i års-hjulet 
genomarbetats tillsammans med rektorer och pedagogisk personal. Varje enhet har 
dokumenterat sitt arbete i en kvalitetsrapport som nämnden kommer att få ta del av läsårsvis 
från och med läsåret 20/21. 

Svårigheter som nämnts tidigare om att kommunens datasystem inte stödjer analysarbetet 
för en likvärdig och kvalitetssäker skola kvarstår. Ett utvecklingsarbete för att säkra upp 
kommunens datasystem är uppstartat, ett arbete som beräknas ta tid innan det finns på 
plats. Det innebär att fortsatt utveckling måste fortgå utifrån de förutsättningar som finns. Den 
pågående utvecklingen ger också grunden till kravspecifikationen för framtidens inköp av 
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analysmodul. 

Två indikatorer för detta mål hämtas från Skolinspektionens skolenkäter, där pedagoger i 
grundskolan respektive gymnasieskolan tar ställning till en rad påståenden som handlar om 
hur rektor arbetar med utveckling av utbildningen. År 2020 var pedagogerna i Tidaholms 
kommun mer positivt inställda till rektors arbete med utveckling av utbildningen jämfört med 
År 2018. En orsak kan vara att det systematiska kvalitetsarbetet har fått en tydligare struktur 
som möjliggör ökad delaktighet för personalen. 

Nämndens verksamhetsmål anger även att det systematiska kvalitetsarbetet ska utveckla 
verksamheternas måluppfyllelse och kvalitet. Utifrån det har indikatorerna nedan valts: 

• Andelen elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, 

• Andelen elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen 

• Det genomsnittliga meritvärdet i åk 9 (17 ämnen) 

Resultat för elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen mellan åren 2014–2019 
ses i tabellen nedan. Tidaholm är markerat med röd linje, alla kommuner grå linje och svart 
streckad linje är resultat för riket, kommunala och friskolor. 

 

Diagram elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen 

Resultatet för indikatorn elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen ser ut enligt 
följande (se tabell nedan). Från 2018 har resultaten haft en negativ trend. 2018 var resultatet 
76,5% och 2020 73,3%. Resultatet ligger där med 3,8% under riket (76,1) 2020. Diagrammet 
nedan visar resultat för indikatorn mellan 1998–2020. 

 

Diagram elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen 
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kan uppleva det som komplicerat att överblicka sina olika möjligheter. En ständigt pågående 
samhällsutveckling och snabba förändringar på arbetsmarknaden bidrar ytterligare till 
svårigheter att förutse villkoren i arbetslivet. Studie- och yrkesvägledning är en viktig del i det 
livslånga lärandet och ett stöd i en individs ständigt pågående karriärprocess. 

Att göra val inför framtiden är en ständigt pågående process. Elevens studie- och yrkesval 
har stor betydelse för hur livet kommer att utvecklas. Studie- och yrkesvägledning är en 
rättighet för eleven och skolan har ett viktigt och omfattande uppdrag att stödja eleverna i att 
göra väl underbyggda val. 

Elevens behov av studie- och yrkesvägledning kan summeras som att eleven, utifrån sina 
förutsättningar, ska: 

1. Bli medveten om sig själv 
2. Bli medveten om olika valalternativ, såsom olika utbildningar och yrken 
3. Bli medveten om relationen mellan sig själv och valalternativen 
4. Lära sig att fatta beslut 
5. Lära sig att genomföra sina beslut 

Det ställer krav på tillgänglig kompetens inom de olika delar som utgör studie- och 
yrkesvägledningen. Skolans studie - och yrkesvägledning kan genom undervisning, 
vägledningssamtal och informationsinsatser tillgodose elevernas behov av vägledning se 
bild. 

Organisationsschema studie- och yrkesvägledning. 

 

Analys: Samverkan skola-arbetsliv fick med anledning av Covid-19 skjuta på vissa 
aktiviteter under våren. Då samverkan skola arbetsliv har bedrivits i samverkan med 
näringslivsenheten och utifrån att det skett stora personalförändringar där så bidrog det 
också till att arbetet delvis stannade upp. Hösten startade upp med ett möte där Götene 
kommuns näringslivsstrateg samt en rektor var inbjuden. Mötet blev mycket givande och 
intressant och både Tidaholm och Götene fick goda tankar med sig i sina fortsatta arbeten. 
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Livslångt lärande 

Varje barn, ungdom och vuxen ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina behov och 

förutsättningar. 

Verksamhetsmål: Eleverna i grundskola och gymnasieskola får en likvärdig och rättssäker 

bedömning och betygsättning 

 

Bakgrund: Likvärdighet och rättssäker bedömning och betygssättning har framkommit som 
ett utvecklingsområde genom det systematiska kvalitetsarbetet. ”Med likvärdighet menas att 
elever genom undervisningen och betygsättningen ska ha samma chans att gå vidare, 
exempelvis till nästa nivå i utbildningssystemet, som elever i andra skolor. Däremot betyder 
inte likvärdig likadan eller likformig.” (Skolverkets Allmänna råd Bedömning och betygsättning 
2018 s.6). Många obehöriga lärare på en skola ökar risken för bristande likvärdighet. 

En grundförutsättning för att kunna jämföra olika skolors resultat är att omdömen och betyg i 
samtliga ämnen för pojkar och flickor, elevgrupper och klasser går att sammanställa på ett 
enkelt och tydligt sätt. För vissa skolformer publicerar Skolverket betygs- och 
provbetygsstatistik på skolenhetsnivå. Sådan statistik ger huvudmannen möjlighet att se 
betyg i vissa årskurser och ämnen samt betygen för de nationella proven. Huvudmannen har 
här ett övergripande ansvar för att säkerställa att rektorer har förutsättningar att fördjupa 
analysen inom den egna skolenheten så att det är möjligt att följa upp och analysera betyg 
inom och mellan ämnen och elevgrupper (Skolverkets Allmänna råd Bedömning och 
betygsättning 2018 s.44). 

Analysen till detta mål grundar sig bland annat på svaren i Skolinspektionens skolenkät 
våren 2020 där lärarna har fått ta ställning till följande frågor: 1) På den här skolan är det 
tydligt hur bedömningen av elevernas kunskapsutveckling ska gå till, 2) Jag får det stöd jag 
behöver för att göra likvärdiga bedömningar av elevernas kunskapsutveckling och 3) På den 
här skolan samarbetar vi lärare kring bedömning av elevernas kunskaper. 

Analys: Resultatet bland svarande lärare i grundskolan i Tidaholm visar på en mycket positiv 
utveckling med en stigning på 0,7 enheter. Resultatet ligger 0,3 enheter över riket. Resultatet 
bland svarande lärare på Rudbecksgymnasiet visar också på en mycket positiv utveckling 
med en stigning på 1,3 enheter. Resultatet ligger 0,4 över riket. 

Vid den jämförelse av betyg som gått att genomföra utifrån Skolverkets publicerade betygs- 
och provbetygsstatistik på skolenhetsnivå har skillnader mellan skolor synliggjorts och 
arbetats med under året. Rektorers förutsättningar att genomföra fördjupade analyser inom 
alla ämnen och årskurser på den egna enheten är ojämn. Befintligt datasystem kräver 
mycket tid för manuell handpåläggning och kompetens av både skoladministratörer och 
rektorer för att sammanställa underlagen. Det innebär att sammanställningarna är av 
skiftande kvalitet och svåra att dra slutsatser utifrån. 

Värdering: Trots en mycket positiv utveckling uppnås inte målvärdena för indikatorerna 
vilket gör att målet bedöms till rött. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Förvaltningen har genomfört en behovsanalys som 
ligger till grund för en kravspecifikation vid uppdatering av datasystem/programvara då 
nuvarande inte uppfyller kraven. Under tiden arbetar förvaltningen tillsammans med rektorer 
för att säkerställa att sammanställningar och analyser blir väl genomförda utifrån rådande 
förutsättningar. 
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Lokalanpassning gjordes i september-oktober 2020 då en vägg sattes upp och vi lämnade 
övervåningen på Smedjegatan. 

Hösten ägnades mycket åt att förbereda och genomföra digitala konserter och 
framträdanden. Höstkonsert, Luciafirande och andra inslag sändes genom vår Kulturskolan 
Smedjans Youtubekanal. 

Våra Youtube inslag från hösten 2020 fått drygt 9000 visningar t.o.m. den 10 januari 2021. 

Pågående pandemi påverkar Kulturskolans arbete mycket då vi inte kan ha vår undervisning 
med orkestrar och grupper på vanligt sätt. Vi får söka andra former med mindre 
sammanhang och använda oss utav digitala lösningar. Arbetet att nå ut till nya elever kan 
inte göras med besök på Kulturskolan, instrumentprovning och öppet hus, och vår utåtriktade 
verksamhet med konserter och föreställningar får vila en tid. 

Men vi saknar inte idéer och får genomföra det vi vill åstadkomma på annat sätt. Lärare på 
Kulturskolan besöker alla barn i åk två under innevarande läsår med syfte att sprida sång- 
och musikglädje hos barnen och att informera om kulturskolans möjligheter. Kulturskolans 
Youtube kanal är en viktig plats för att nå ut och all personal arbetar med digital pedagogik 
och teknik. 

Vi är övertygade om att denna nya digitala kontext är till för att stanna och att den fortbildning 
vi nu genomgår är bra, fast framtvingad av bekymmersamma omständigheter. 

Kulturskolans tjänster är efterfrågade och att vi har en kö till skolan. Rekryteringen av elever 
är god till undervisning inom samtliga instrument och vi har en kö, främst till undervisning i 
piano, gitarr, och slagverk. Vi ser att många trogna elever har Kulturskolan som sitt främsta 
fritidsintresse och att verksamheten bygger fina grupper med musicerande kompisar. 

Kulturskolans utveckling och framtid 

Verksamhetschefen ser att Kulturskolans verksamhet är mycket betydelsefull och genererar 
mervärden både för den enskilde eleven och Tidaholms kommun. Kulturskolorna i Sverige 
förbereder elever för vidare studier och yrkesval inom flera branscher på arbetsmarknaden 
och är en viktig förklaring till att Sverige är en av världens mest framgångsrika musiknationer. 
Kulturskolans verksamhet bidrar också till ett samhälle där kultur och konstnärligt skapande 
ger meningsfullhet och glädje. 

År 2021 har vi en mindre skola jämfört med tidigare. Under det kommande året kommer vi 
därför fokusera på att bevara och utveckla den verksamhet som under många år har byggts 
upp i kommunen. 2021 firar vi också ett 50-årsjubileum. 1971 startade musikskolan i 
Tidaholm efter något år med försöksverksamhet av frivillig musikundervisning. Detta kommer 
att uppmärksammas på olika sätt och vi hoppas att under hösten 2021 kunna erbjuda 
Tidaholmarna en jubileumskonsert där vi åter kan mötas. 

Vuxenutbildning 

KompetensCentrum 

På KompetensCentrum studerar vuxna för att läsa upp ett betyg eller utbilda sig inom ett nytt 
yrke. På KompetensCentrum erbjuds kurser och utbildningar inom många områden på olika 
nivåer. Under 2020 studerade 285 av Tidaholms invånare i någon form genom 
KompetensCentrum. 

Komvux för stärkt kompetensförsörjning 

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen utifrån propositionen 2019/20:105, Komvux 
för stärkt kompetensförsörjning. Propositionen bygger på flera av förslagen från 
komvuxutredningen, En andra och en annan chans – ett Komvux i tiden (SOU 2019:3). 
Syftet är bland annat att Komvux i högre grad ska bidra till arbetslivets behov av kompetens 
och bättre möta vuxnas behov av utbildning i olika skeden av livet. 

 

40



 

25 

Målen med utbildningen är utökade 

De övergripande målen för utbildningen har utökats. Det framgår att utbildningen ska utgöra 
en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och ge en god 
grund för elevernas fortsatta utbildning. 

Skaraborgssamverkan 

Kommunerna i Skaraborg har beslutat att samverka om kommunal vuxenutbildning. 
Målsättningen är att skapa en sammanhållen vuxenutbildning utifrån arbetslivets behov och 
individens förutsättningar och efterfrågan. 

Samarbetet ska leda till att kommunala resurser optimeras både ur ett ekonomiskt och ett 
kvalitativt perspektiv. Samverkansformen ska gynna kommuninvånare, näringslivet och 
offentlig verksamhet inom Skaraborg. 

Tabell med antal elever i utbildning i Tidaholms vuxenutbildning under 2020 

 

Tabell med antal Tidaholms invånare i utbildning totalt 2020 

 

Resultat kursutvärderingar och nöjdhetsenkäten 

Mycket positiva omdömen om lärarnas undervisning. Negativt - svårt att nå en del lärare 
utanför lektionstid 

Vanligaste avhoppsorsak:  

• Eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen 

• Hög frånvaro 

• Arbete eller annan utbildning 

Utvecklingsområden 2021 

• Öka genomströmningen av elever i utbildningsinsatser (specialpedagog?) 

• Utveckla lärcentra-tanken 

• Implementera nya kursplaner, ny förenklat betygsystem och komvuxarbete. 

• Fortsatt arbete med DiTiS 

• Fler utbildningsplatser? - kostnad 

2.4 Framtid - Omvärldsanalys 

Omvärldsbevakning har blivit en större del av skolans ansvar de senaste åren. Det händer 
mycket på både nationell, regional och lokal nivå. Det finns en dragkamp om styrningen och 
en förväntan om att skolan ska lösa många samhällsproblem. Skolan måste renodla och ta 
tillbaka kunskapsfokuset. På lokal nivå finns det stora utmaningar vad gäller ekonomi och 
kvalitet. Att öka kunskap och förståelse för vikten av att få de båda delarna att fungera 
parallellt. Här handlar det om att få en samsyn mellan politik och förvaltning. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-02-04 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/28 

§ 11 Beslut om uppföljning av helårsprognos för barn- och 
utbildningsnämnden avseende januari månad år 2021 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet beslutar att inte lämna något förslag till barn- och 
utbildningsnämnden eftersom det saknas underlag och arbetsutskottet 
därmed inte tagit del av informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Helårsprognos för barn- och utbildningsnämnden avseende januari månad år 
2021.  
 
Då januari månad ej är avslutad kompletteras ärendet med underlag som 
skickas med i kallelsen till nämnd och presenteras vid dess sammanträde. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad 
helårsprognos samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen. 

- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att inte lämna något 
förslag till barn- och utbildningsnämnden eftersom det saknas underlag 
och arbetsutskottet därmed inte tagit del av informationen. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Hon ställer 
förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
ordförandens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppföljning av helårsprognos för barn- och 

utbildningsnämnden avseende januari månad år 2021”, 
nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-01-27. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-02-11 
 
Ärendenummer 
2021/28 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Marie Vitenberg     
0502-606321 
marie.vitenberg@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Uppföljning av helårsprognos för barn- och 
utbildningsnämnden avseende januari månad år 2021 
 
Ärendet 
Månadsuppföljning per 2021-01-31. 
 
Beslutsunderlag  
 Rutin ”Standardformuleringar ekonomiska beslut”. 

 
Utredning 
Utfallet per 2021-01-31 är 2 325 tkr 
 

 
 
 
Alla större avvikelser har att göra med förutbetalda statsbidrag eller som i 
fallet på grundskolan bidrag vi inte ännu fått men har haft kostnader för. 
 
KC har fått betalt för utbildningsplatser för hela vårterminen 2021. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 

Nämnd: 3 Barn- och utbildningsnämnd

Verksamhet 3 pos Utfall Budget Avvikelse Budget
Nämnd- och styrelseverksamhet 54 84 30 1 006 5%
Fördelas (Bun gemensamt) 268 713 445 8 017 3%
Musikskola / kulturskola 363 381 19 4 016 9%
Förskola 6 888 7 291 403 81 113 8%
Familjedaghem 0 - 12 år 0 145 145 1 743 0%
Fritidshem 1 509 1 500 -9 16 728 9%
FK och Grundskola 14 279 13 726 -554 150 036 10%
Obligatorisk särskola 859 802 -57 8 826 10%
Gymnasieskola 4 733 4 879 146 52 006 9%
Gymnasiesärskola 635 617 -18 7 400 9%
KC -859 916 1 775 9 594 -9%
Totalt 28 730 31 054 2 325 340 485 8%

Exported 2021-02-11

*Accumulerat utfall för perioden
Riktmärke januari= 8,3%

Ack. 202101 - 202101 Helår 2021
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

Utredningens slutsatser 
Helårsprognosen för 2021 efter januari månad blir en budget i balans. 
 
Vidare rekommenderar förvaltningen att barn- och utbildningsnämnden upphör 
med egna månatliga ekonomiska uppföljningar och istället följer den rutin som 
tagits fram för gemensam uppföljning av ekonomin. Detta för att få så bra 
analyser och prognoser som möjligt för året och för att säkerställa kvalitén i 
dessa. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen om 
månadsuppföljning/helårsprognos för januari 2021 till handlingarna. 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att upphöra med egna 
månatliga ekonomiska uppföljningar för att istället följa gemensam rutin 
för ekonomisk redovisning.
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 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 

 

 Beslut fattas på KS i april 
 

 
Rubrik på beslut i KS: 
 
”Beslut om kommunstyrelsens verksamhetsberättelse avseende år 20XX” 
 
Förslag till beslut i KS: 
 
”Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till  
verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen avseende år 20XX” 
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Årsredovisning och verksamhetsberättelser 

 
 Beslut fattas i nämnder senast 1 mars  

 Beslut fattas på KS och KF i april 
 

 
Rubrik på beslut i nämnd: 
 
”Beslut om verksamhetsberättelse för X-nämnden avseende år 20XX” 
 
Förslag till beslut i nämnd: 
 
”X-nämnden beslutar att godkänna upprättad verksamhetsberättelse samt att 
överlämna densamma till kommunstyrelsen” 
 

 
Rubrik på beslut i KS: 
 
”Beslut om årsredovisning för Tidaholms kommun avseende år 20XX” 
 
Förslag till beslut i KS: 
 
”Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 
upprättad årsredovisning avseende år 20XX.” 
 
Kan kompletteras med ytterligare beslutspunkter som ändras från år till år. 
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Månadsrapporter 

 

 Beslut fattas i nämnder i mars, maj och november 
 Beslut fattas på KS i april, juni och på andra mötet i november 

 ett beslut avseende kommunstyrelsen 

 ett beslut avseende hela kommunen 
 
Beslut om månadsrapport för Tidaholms kommun behandlas alltid som  
informationsärende på KSAU 
 

 
Rubrik på beslut i nämnd: 
 
”Beslut om månadsrapport för X-nämnden avseende januari – februari år 
20XX” 
 
”Beslut om månadsrapport för X-nämnden avseende januari – april år  
20XX” 
 
”Beslut om månadsrapport för X-nämnden avseende januari – oktober år 
20XX” 
 
Förslag till beslut i nämnd (förutsatt att nämnden inte behöver föreslå 
anpassningsåtgärder):  
 
”X-nämnden beslutar att godkänna upprättad månadsrapport samt att  
överlämna densamma till kommunstyrelsen”  
 
Förslag till beslut i nämnd (om nämnden behöver föreslå anpassningsåt-
gärder):  
 
”X-nämnden beslutar att godkänna upprättad månadsrapport samt att  
överlämna densamma till kommunstyrelsen”  
 
samt 
 
”X-nämnden beslutar att anta upprättad åtgärdsplan samt att uppdra till förvalt-
ningen att verkställa denna” 
 

 
Rubrik på beslut i KS avseende månadsrapport för kommunstyrelsen: 
 
”Beslut om månadsrapport för kommunstyrelsen avseende januari – februari 
år 20XX” 
 
”Beslut om månadsrapport för kommunstyrelsen avseende januari – april år 
20XX” 
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”Beslut om månadsrapport för kommunstyrelsen avseende januari – oktober 
år 20XX” 
 
Förslag till beslut i KS avseende månadsrapport för  
KS (förutsatt att KS inte behöver föreslå anpassnings- 
åtgärder): 
 
”Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad månadsrapport samt att 
lägga den till handlingarna”  
 
Förslag till beslut i KS avseende månadsrapport för  
KS (om KS behöver föreslå anpassningsåtgärder):  
 
”Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad månadsrapport samt att  
lägga den till handlingarna”  
 
samt 
 
”Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättad åtgärdsplan samt att uppdra till 
förvaltningen att verkställa denna” 
 

 
Rubrik på beslut i KS avseende månadsrapport för Tidaholms kommun: 
 
”Beslut om månadsrapport för Tidaholms kommun avseende januari – februari 
år 20XX” 
 
”Beslut om månadsrapport för Tidaholms kommun avseende januari – april år 
20XX” 
 
”Beslut om månadsrapport för Tidaholms kommun avseende januari – oktober 
år 20XX” 
 
Förslag till beslut i KS avseende månadsrapport för Tidaholms kommun 
(förutsatt att det inte behöver föreslås anpassningsåtgärder):            
 
”Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad månadsrapport samt att 
lägga den till handlingarna” 
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Uppföljning av helårsprognos 

 

 Beslut fattas i nämnder varje månad, med undantag för de månader 
det fattas beslut om månadsrapport, om inte KS beslutar annat 

 Beslut fattas på KS varje månad, med undantag för de månader det 
fattas beslut om månadsrapport, om inte KS beslutar annat 

 ett beslut avseende kommunstyrelsen 

 ett beslut avseende hela kommunen 
 
Beslut om uppföljning av helårsprognos för Tidaholms kommun behandlas  
alltid som informationsärende på KSAU 
 

 
Rubrik på beslut i nämnd: 
 
”Beslut om uppföljning av helårsprognos för X-nämnden avseende X månad 
år 20XX” 
 
Förslag till beslut i nämnd (förutsatt att nämnden inte behöver föreslå 
anpassningsåtgärder): 
 
”X-nämnden beslutar att godkänna upprättad helårsprognos samt att  
överlämna densamma till kommunstyrelsen”  
 
Förslag till beslut i nämnd (om nämnden behöver föreslå anpassningsåt-
gärder):  
 
”X-nämnden beslutar att godkänna upprättad helårsprognos samt att  
överlämna densamma till kommunstyrelsen”  
 
samt 
 
”X-nämnden beslutar att anta upprättad åtgärdsplan samt att uppdra till förvalt-
ningen att verkställa denna” 
 

 
Rubrik på beslut i KS avseende uppföljning av helårsprognos för  
kommunstyrelsen: 
 
”Beslut om uppföljning av helårsprognos för kommunstyrelsen avseende X 
månad år 20XX” 
 
Förslag till beslut i KS avseende uppföljning av helårsprognos för  
KS (förutsatt att KS inte behöver föreslå anpassnings- 
åtgärder): 
 
”Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad helårsprognos samt att 
lägga den till handlingarna”  
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Förslag till beslut i KS avseende uppföljning av helårsprognos för  
KS (om KS behöver föreslå anpassningsåtgärder):  
 
”Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad helårsprognos samt att  
lägga den till handlingarna”  
 
samt 
 
”Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättad åtgärdsplan samt att uppdra till 
förvaltningen att verkställa denna” 
 

 
Rubrik på beslut i KS avseende uppföljning av helårsprognos för  
Tidaholms kommun: 
 
”Beslut om uppföljning av helårsprognos för Tidaholms kommun avseende X 
månad år 20XX” 
 
Förslag till beslut i KS avseende uppföljning av helårsprognos för  
Tidaholms kommun (förutsatt att det inte behöver föreslås anpassnings-
åtgärder): 
 
”Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad helårsprognos samt att 
lägga den till handlingarna” 
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Delårsrapport 

 

 Beslut fattas i nämnder i september   

 Beslut fattas på KS i oktober  

 ett beslut avseende kommunstyrelsen 

 ett beslut avseende hela kommunen 
 

 
Rubrik på beslut i nämnd: 
 
”Beslut om delårsrapport för X-nämnden avseende januari – augusti år 20XX” 
 
Förslag till beslut i nämnd: 
 
”X-nämnden beslutar att godkänna upprättad delårsrapport samt att  
överlämna densamma till kommunstyrelsen” 
 

 
Rubrik på beslut i KS avseende delårsrapport för kommunstyrelsen: 
 
”Beslut om delårsrapport för kommunstyrelsen avseende januari – augusti år 
20XX” 
 
Förslag till beslut i KS avseende delårsrapport för kommunstyrelsen: 
 
”Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad delårsrapport avseende 
januari- augusti 20XX.” 
 

 
Rubrik på beslut i KS avseende delårsrapport för Tidaholms kommun: 
 
”Beslut om delårsrapport för Tidaholms kommun avseende januari – augusti år 
20XX” 
 
Förslag till beslut i KS avseende delårsrapport för Tidaholms kommun: 
 
”Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 
upprättad delårsrapport avseende januari- augusti 20XX.” 
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Strategisk plan och budget 

 
 Beslut fattas på KS och KF i juni 

 Beslut angående verksamhetsplan tas i nämnd senast december 
______________________________________________________________ 
 
Rubrik på beslut i nämnd: 
 
”Beslut om verksamhetsplan och detaljbudget för X-nämnden för år 20XX” 
 
Förslag till beslut i nämnd: 
 
”X-nämnden beslutar att anta verksamhetsplan och detaljbudget för år 20XX” 
 

 
Rubrik på beslut i KS: 
 
”Beslut om strategisk plan och budget för år 20XX-20XX” 
 
Förslag till beslut i KS: 
 
Ändras från år till år, ingen standardformulering. 
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Reviderad strategisk plan och budget 

 

 Beslut fattas på KS och KF i november 
 

 
Rubrik på beslut i KS: 
 
”Beslut om revidering av strategisk plan och budget för år 20XX-20XX” 
 
Förslag till beslut i KS: 
 
Ändras från år till år, ingen standardformulering. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-02-04 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/54 

§ 12 Beslut om patientsäkerhetsberättelse 2020 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
upprätta ”Patientsäkerhetsberättelse 2020 – Elevhälsans medicinska 
insats” enligt förvaltningens förslag. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden är vårdgivare för skolhälsovården och är 
därmed skyldig att upprätta en patientsäkerhetsberättelse enligt 
patientsäkerhetslagen (2010:659). Förvaltningen har utarbetat ett förslag till 
patientsäkerhetsberättelse.  
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att upprätta 
”Patientsäkerhetsberättelse 2020 – Elevhälsans medicinska insats” 
enligt förvaltningens förslag. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Patientsäkerhetsberättelse 2020”, nämndsekreterare 

Johanna Aldén, 2021-01-28. 
 Barnrättsbedömning patientsäkerhetsberättelse, verksamhetschef 

elevhälsan Johanna Ljungqvist, 2021-01-28. 
 ”Patientsäkerhetsberättelse 2020 – Elevhälsans medicinska insats”, 

verksamhetschef elevhälsan Johanna Ljungqvist och medicinskt 
ledningsansvarig skolsköterska Kerstin Gustafsson, 2021-01-26.
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-606000  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-01-28 
 
Ärendenummer 
2021/54 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05  
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse – Patientsäkerhetsberättelse 2020 
 
Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden är vårdgivare för skolhälsovården och är 
därmed skyldig att upprätta en patientsäkerhetsberättelse enligt 
patientsäkerhetslagen (2010:659). Förvaltningen har utarbetat ett förslag till 
patientsäkerhetsberättelse.  
 
Beslutsunderlag 
 ”Patientsäkerhetsberättelse 2020 – Elevhälsans medicinska insats”, 

verksamhetschef elevhälsan Johanna Ljungqvist och medicinskt 
ledningsansvarig skolsköterska Kerstin Gustafsson, 2021-01-26. 

 
Barnrättsbedömning 
Se barnrättsbedömning bilaga. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att upprätta 
”Patientsäkerhetsberättelse 2020 – Elevhälsans medicinska insats” 
enligt förvaltningens förslag.
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Barn- och utbildningsförvaltningen 
Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska, Kerstin Gustafsson 
Verksamhetschef elevhälsan, Johanna Ljungqvist 
Fastställd:  

 

Reviderad:  Version: 1 
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Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att 
bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i verksam-
hetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgo-
doses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 § 
 
 
INLEDNING 
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en patient-
säkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och 
tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra 
patientsäkerheten. Arbetet med att säkra den medicinska insatsen av elevhäl-
san så att den har god kvalitet och en god patientsäkerhet pågår kontinuerligt. 
Varje år skall en patientsäkerhetsberättelse upprättas där verksamhetens ar-
bete med patientsäkerhet beskrivs och utvärderas. Verksamhetschefen och 
medicinskt ledningsansvarig (MLA), tillsammans med vårdgivaren, leder pati-
entsäkerhetsarbetet. 
Personalen inom elevhälsans medicinska insats (fortsättningsvis kallad EMI) 
har skyldighet att rapportera tillbud, risk för tillbud och avvikelser i verksamhe-
ten. 
 
Sammanfattning av patientsäkerhetsarbetet under 2020 
Under 2020 har fokus legat på att uppdatera gamla och implementera nya 
rutiner för att säkerställa patientsäkerheten, till exempel ny rutin för att följa 
vaccinationsprogrammet. Mycket tid och energi har lagts på att bygga upp 
organisation och lokaler på både gamla och nya skolor i samband med sam-
manslagning och flytt. 

På grund av rådande Coronapandemi och distansundervisning har elevupp-
följningar och hälsosamtal på högstadium och gymnasium skjutits framåt till 
kommande termin. Vissa elevuppföljningar på låg- och mellanstadium har 
också flyttats framåt på grund av att några elever har haft hög frånvaro under 
pandemin.  

Vaccinationerna har kunnat fortgå enligt nationella vaccinationsprogrammet 
då vi har skapat rutiner för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
Under året har även HPV-vaccination (humant papillomvirus) av pojkar i åk 5 
tillkommit vilket lett till ökad arbetsbelastning men som ändå har kunnat ge-
nomföras trots rådande pandemi.  

FYSS (Fysisk aktivitet på recept) har endast förskrivits vid ett tillfälle under 
året då pandemin har begränsat möjligheterna till fritidsaktiviteter i idrotts- och 
simhallar.  

Skolsköterskorna har kunnat upprätthålla deltagande i möten och fortbildning-
ar tack vare digital teknik.  
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STRUKTUR 
Övergripande mål och strategier 
SFS (Svensk författningssamling) 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS (Socialsty-
relsens föreskrifter och allmänna råd) 2011:9, 3 kap.   
Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som 
leder till att kravet på god vård upprätthålls 
 
Målen för EMI är att främja säkra rutiner för kvalitetsarbetet, bedriva en jämlik 
elevhälsa för alla elever, att samverka med personal på skolan, vårdnadsha-
vare och övriga samarbetspartners. Det skall inom verksamheten finnas den 
bemanning och kompetens som är nödvändig för att uppnå detta. Det skall 
finnas säkra rutiner för arbetet vilka skall vara kända för den personal det be-
rör.  
Strategier för att uppnå dessa mål är: 

 Årligen säkra bemanning och kompetens utifrån god vård och en 
verksamhet som tidigt kan förebygga händelser och avvikelser. 

 Att skapa förutsättningar för att arbeta systematiskt med riktlinjer och 
rutiner som kan implementeras i verksamheten. 

 Att all EMI-personal har möjlighet till fortbildning och deltagande i ut-
vecklingsarbeten är en förutsättning för god patientsäkerhet. 
 
 

Mål 2020 Strategier  

Att säkerställa en god och 
säker vård som bedrivs i 
enlighet med Hälso – och 
sjukvårdslagen (HSL). 

 Att alla skolsköterskor och skolläkare arbetar enligt rutiner i ”Metodboken” - Skövde. Ska gås 
igenom och implementeras.  

 Sträva efter en skolsköterskebemanning med ett medelvärde på 400 elever/heltid. Se över 
fördelning inför 2020 då ny skola öppnas och omorganisation av övriga skolor genomförs. 

Det skall finnas säkra rutiner 
och lokala riktlinjer för arbetet. 
Dessa skall vara kända för all 
personal i verksamheten. 

 Titta över vilka rutiner, riktlinjer och metoder som behöver förnyas utifrån den nya metodbo-
ken. 

 Uppdatera rutinen angående Dokumentationspl kt och hantering av skolhälsovårdsjournaler 
och Avvikelsehantering.  

 Se över och förbättra rutinen kring läkemedel. 
 Se över och förbättra rutinen kring posthanteringen. 
 Se över och förbättra rutinen kring remissförfarandet. 
 Uppföljning och utvärdering tillsammans med övrig skolpersonal av kartläggningar/utred-

ningar av elevers frånvaro utifrån rutinen att främja närvaro i skolan. 
 Nya rutiner kring hedersrelaterat våld ska utarbetas i samverkan med övrig personal på Cen-

trala resursteamet (CRT). 
 Utvärdering och eventuell uppdatering av ”Tema livsstil”.  
 Utökat samarbete med ungdomsmottagningen och övrig skolpersonal kring sex- och sam-

levnadsundervisningen för att utveckla hälsofrämjande insatser inom detta område.  

Att skolsköterskor och skollä-
kare har relevant och uppdate-
rad kompetens för att kunna 
tillhandahålla god och säker 
vård.  

 Deltagande på skolsköterskemöten, kontaktsköterskemöten Skaraborg, utbildning lokalt/ex-
ternt, kollegiala diskussioner om patientsäkerhet och förbättringsarbete.  

Att kvalitetssäkra skolsköters-
kemottagningarnas lokaler. 

 Skolsköterskemottagningarna ska kvalitetssäkras genom att skolsköterska och rektor på var-
je enhet går igenom kraven för skolsköterskemottagning.  Brister som inte kan åtgärdas på 
lokal nivå ska rapporteras till verksamhetschef. Verksamhetschef och MLA ska se över nya 
lokaler för att kvalitetssäkra dessa. 
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Organisation och ansvar 
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 
Vårdgivaren skall dokumentera hur ansvaret är organiserat och fördelat i verk-
samheten. 
 
 
Vårdgivare  
Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som 
leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
upprätthålls. Barn- och utbildningsnämnden är vårdgivare för den hälso- och 
sjukvård som bedrivs inom elevhälsan i grundskolan, grundsärskolan och 
gymnasiet i Tidaholm och är ytterst ansvariga. 
 
 
Verksamhetschef enligt HSL § 29 och medicinskt ledningsansvar 
Verksamhetschef är Johanna Ljungqvist. Enligt HSL skall det inom all hälso- 
och sjukvård finnas en verksamhetschef som ansvarar för verksamheten och 
har det samlade ledningsansvaret. Verksamhetschefen ansvarar för att 
medarbetarna har rätt kompetens, får fortbildning och möjlighet att bedriva en 
god vård med hög kvalité.   
 
Medicinskt ledningsansvarig (MLA) skolsköterska är Kerstin Gustafsson. Led-
ningsansvaret innebär bland annat att bevaka och ansvara för patientsäkra 
rutiner och att rapportera brister till verksamhetsansvariga och tillsammans 
med dem verka för att nödvändiga åtgärder vidtas. MLA är även Lex Maria-
ansvarig. 

Lokaler och utrustning för arbetet skall vara anpassade för ändamålet. Rutiner 
och egenkontroll skall upprättas och följas. Avvikelser och risker skall 
analyseras och följas upp. Verksamhetschefen rapporterar regelbundet till 
vårdgivaren om den medicinska verksamheten.  

Varje legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har ett eget yrkesansvar att 
arbetet skall utföras med god kvalité och hög patientsäkerhet. Varje 
medarbetare ansvarar för att avvikelser och risker identifieras samt 
rapporteras. 

 

 
Struktur för uppföljning/utvärdering 
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 § Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller 
verksamhet enligt LSS ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kon-
trollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. 
 
Avvikelser och vårdskador hanteras och mäts via rapportering i avvikelsehan-
teringen för att upptäcka strukturfel och åtgärda. En risk eller händelse mäts 
enligt risk och händelseanalys (Socialstyrelsen). Avvikelser skall rapporteras 
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till nämnden snarast vid allvarlig händelse eller årligen i patientsäkerhetsberät-
telsen.  
 
En risk innebär att en negativ händelse kan inträffa som kan leda till en vård-
skada. Syftet med att göra en riskanalys är att identifiera och värdera risker för 
att kunna identifiera orsaker till dessa och ta fram åtgärder som eliminerar eller 
minskar riskerna. Riskanalysen leder till höjd riskmedvetenhet. 
 
En händelseanalys bör utföras när en händelse inträffat som medfört att en 
patient kommit till allvarlig skada eller kunnat skadats allvarligt. Syftet med en 
händelseanalys är att identifiera hur och varför händelsen inträffat och vilka 
åtgärder som bör vidtagas. Detta för att förhindra att liknande händelser sker 
igen. Händelseanalysen ska följas upp och delges övriga i berörd verksamhet. 
 
Beslutade åtgärder följs upp på skolsköterskemöten, dokumentation sker i 
protokoll och i lokala riktlinjer. Uppföljning och utvärdering av verksamheten 
sker i patientsäkerhetsberättelse och delårsrapport. 
 
 
Samverkan för att förebygga vårdskador 
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 2 § p 3 
Vårdgivaren skall identifiera processer där samverkan behövs för att förebyg-
ga vårdskador. 
 
Intern samverkan inom skolan: 

 Viktigt att EMI får kännedom om nya elever på skolorna 
och likaså utflyttningar. Detta för att journaler skall beställas och att in-
satser ej skall fördröjas eller utebli. 

 Samverkan med lärare vid vaccinering underlättar arbetet med framför 
allt de yngre eleverna. Likaså skapas en tryggare miljö för eleverna. 

 Egenvårdsrutiner för läkemedelshantering eller andra egenvårdinsatser 
i skolan skall följa de gällande riktlinjerna. 

 Samverkan med skolans Elevhälsoteam för att förebygga ohälsa. 
 Den samlade elevhälsans ansvar och medverkan ska ske enligt skol-

lagen. 
 Samverka med skolans personal inom Tema livsstil.  

 
Extern samverkan med andra vårdgivare eller insatser: 

 Viktigt att remissrutiner är framtagna, följs och är kända i verksamhe-
ten. 

 Skolläkarinsatserna sker genom avtal med en distriktsläkare. 
 Samverkan sker genom träffar med barnhälsovård, ungdomsmottag-

ningen, folkhälsoplanerare, socialtjänst, polis, BUP (Barn- och ung-
domspsykiatrin) med flera. 

 Samverkan inom Partsamverkan nätverksgrupper. 
 Samverkan med vårdcentraler kring nyanlända barn gällande hälso-

kontroll och vaccinationer. Kan även gälla andra barn.  
 Medverkan i kommunens POSOM grupp. 
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Patienters och närståendes delaktighet 
SFS 2010:659 3 kap. 4 § 
Vårdgivaren skall ge patienter och närstående möjlighet att delta i patientsä-
kerhetsarbetet. 
All hälso- och sjukvård är med några få undantag frivillig. Det är den som har 
hälsoproblem (eller vårdnadshavare till minderårig enligt 6 kap föräldrabalken) 
som avgör om han eller hon skall söka vård.  
 
Samtycke till vård, undersökning eller behandling är i de flesta fall muntlig men 
vid vaccinering efterfrågas skriftligt medgivande.  
 
Skolsköterskor och skolläkare skall alltid sträva efter samarbete med elev och 
vårdnadshavare för bästa möjliga resultat av vård och behandling.  
 
Elev bör alltid informeras i det som rör honom eller henne och informationen 
skall vara anpassad efter ålder och mognad. Vårdnadshavare kontaktas när 
man så bedömer det. Barnet skall ha ett medinflytande som med tiden eller 
under vissa omständigheter övergår till ett självbestämmande. En välinforme-
rad patient ökar sin upplevelse av trygghet. 
 
Information och samverkan med elever och vårdnadshavare kan exempelvis 
se ut som följer. Informationen skall alltid vara anpassad utefter elevens be-
hov, ålder, kunskap och situation: 

 Information inför genomförande av vaccinering och eventuella biverk-
ningar. 

 Information inför hälsoundersökning och hälsosamtal. 
 Information om sekretess, tystnadsplikt och anmälningsplikt. 
 Information om vidtagna åtgärder och uppföljning och vad man skall 

vara uppmärksam på vid exempelvis symtom eller skada. 
 Beskrivning av elevhälsans medicinska insats och uppdrag samt 

skolsköterskans roll i arbetet med eleven. 
 

Tolk används vid behov när så behövs. 
Information kan vara både muntlig och skriftlig och eleven skall känna sig re-
spekterad. 
 
 
Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 § p 5  
Hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet 
upprätthålls. Personalen skall rapportera till vårdgivaren risker och händelser 
som skulle kunna medföra en vårdskada. 
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Avvikelser 
Skolläkare och skolsköterskor rapporterar till verksamhetschefen händelser 
som har medfört skada eller hade kunnat medföra skada för elev i samband 
med vård och behandling. MLA ansvarar för bedömning, analys, åtgärder och 
uppföljning. MLA informerar vidare till verksamhetschefen. Rapporterade 
händelser utreds, analyseras och återkopplas till verksamheten. Åtgärder för 
att förebygga upprepning vidtas efter utredning. 
Risker och negativa händelser rapporteras på särskild blankett. Ny rutin för 
avvikelsehantering har utarbetats under 2019. 
Om vårdskadan är allvarlig ska MLA snarast göra en Lex Maria - anmälan till 
IVO (Inspektionen för vård och omsorg). 
 
IVO säkerställer   
Socialstyrelsen ska säkerställa att anmälda händelser, som har medfört eller 
hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada, har utretts i nödvändig omfatt-
ning samt att vårdgivaren har vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå hög 
patientsäkerhet. Socialstyrelsen ska sprida information till vårdgivare om de 
anmälda händelserna samt i övrigt vidta de åtgärder som anmälningarna mo-
tiverar för att uppnå hög patientsäkerhet.   
 
Klagomål och synpunkter 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 och 6§, 7 kap 2 § p 6 
I december 2017 tog barn- och utbildningsförvaltningen fram en rutin för han-
tering av klagomål och synpunkter som inkommer till förvaltningen och dess 
verksamheter. Rutinen beskriver hur invånare, elever och vårdnadshavare kan 
gå tillväga för att framföra synpunkter och klagomål på verksamheten och ut-
bildningen. Rutinen beskriver också på vilket sätt medarbetare och chefer in-
om förvaltningen ska ta emot och hantera de synpunkter och klagomål som 
kommer in. Klagomålshanteringen i kommunen kan användas även för syn-
punkter och klagomål från elever och vårdnadshavare i frågor som rör elev-
hälsans medicinska delar. Föräldrar behöver upplysas om att denna möjlighet 
finns utöver den möjligheten att kontakta respektive skolsköterska eller skollä-
kare direkt.  
 
Klagomål och synpunkter på EMI skall alltid tas om hand och vidarebefordras 
till MLA och verksamhetschef. Klagomålen och synpunkterna skall samman-
ställas och analyseras för att kunna se mönster och trender. Vi skall främja 
möjligheterna att samverka med elever och vårdnadshavare i dessa frågor i 
syfte att öka kvaliteten.  
 
Egenkontroll 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p 2 
Vårdgivaren skall utföra egenkontroll i syfte att säkra verksamhetens kvalité.  
 
EMI arbetar utifrån ett basprogram och efter ett årshjul för att säkerställa att 
arbetet bedrivs som planerat. 
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Vårdskador/risk för tillbud inom EMI uppmärksammas kontinuerligt via skriftli-
ga avvikelserapporter. 
Egenkontroll av bemanning och resursfördelning sker inför varje läsår för att 
säkerställa rätt bemanning på de olika skolorna utifrån elevunderlag. 
 
Vid hälsosamtalen i förskoleklass, år 4 och 7 samt åk 1 gymnasiet svarar ele-
verna på frågor om mående, hälsa, livsstil i en hälsoenkät vilken diskuteras på 
hälsosamtalet. Det sammanfattade resultatet redovisas i skolans Elevhälso-
team och till berörda lärare vid behov. Resultatet kan leda till förnyade hälso-
främjande – och förebyggande insatser. 
 
Egenkontroll av lokaler och utrustning sker fortlöpande. 
 

Egenkontroll Omfattning Källa 
Kalibrering av medicin-
teknisk utrustning 

1 gång per år Medicinsk tekniker 

Uppdatering av ordina-
tion generella direktiv - 
basapotek 

1 gång per år Skolläkare, skolsköterskor 

Kontroll medicinsk kyl-
skåpstemperatur 

1 gång/vecka Skolsköterska på enheten 

Kontroll läkemedel 2 gånger per 
termin 

Skolsköterska på enheten 

 

 

PROCESS - Åtgärder för att öka patientsäkerheten  
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 2  
Vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten.   
 
Patientsäkerhetsarbetet 
Detta diskuteras kontinuerligt på alla skolsköterskemöten och på vissa möten 
med Centrala Resursteamet (CRT). Verksamhetschef och skolsköterskor träf-
fas regelbundet för avstämning och uppföljning av patientsäkerhetsarbetet. 
Arbetet med dessa frågor handlar mycket om inställning, orsaker, hur männi-
skor fungerar i en komplex situation där beslut skall fattas snabbt och hur vi 
påverkas av olika saker i omgivningen; såsom stress, oro, ensamarbete med 
mera.  
Metodboken är ett stöd i detta arbete, basprogrammet följs, ordination gällan-
de läkemedel uppdateras varje år. Revidering av basapotekslistan sker 
1gång/år. 
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Skolsköterskor deltar aktivt i att utveckla säkra rutiner 
MLA utarbetar tillsammans med övriga skolsköterskor rutiner för dokumenta-
tion, skolläkarmedverkan, vaccinationer, läkemedelshantering, hörselscree-
ning, synkontroller med mera. Dessa rutiner utvärderas fortlöpande och änd-
ras vid behov. Årshjulet som utarbetades 2018 används och revideras vid be-
hov. Skolsköterskorna får extern handledning av leg. psykoterapeut och soci-
onom cirka 6 gånger per år.  
 
Rutiner vid nyanställning säkerställer skolsköterskans arbete. Metodboken är 
ett stöd och säkerhet i det vardagliga arbetet. 
 
 
Skolsköterskor rapporterar in risker, tillbud och händelser enligt 
avvikelserutin 
Bemanning och resursfrågan lyfts kontinuerligt för att säkerställa att arbetet 
hinns med och kan planeras. Vid risk för att arbetet inte kan genomföras enligt 
planeringen av basprogram och vaccinationer skall detta rapporteras till MLA 
och verksamhetschef.  
 
Enligt Patientdatalagen skall dokumentering i patientjournal genomföras sna-
rast i anslutning till besöket för att förhindra risker eller fel i dokumentationen. 
Rutin gällande avvikelsehantering har utarbetats under 2019 för att säkerställa 
att alla risker och händelser rapporteras. 
 
 
Identifiering av riskområden inom elevhälsans medicinska del 
Kollegialt arbete skolsköterskorna emellan pågår fortlöpande med att identifie-
ra riskområden såsom vaccinationer, dokumentation och IT-program, elevin-
flyttning och -utflyttning, vårdkedja och samverkan Partsamverkan nätverks-
grupp.  
 
 
PMO journalsystem 
IT och dokumentation är ett stort och viktigt område där elevhälsans medicins-
ka del har mycket att förhålla sig till med tanke på kvalitet, säkerhet och IT-
kunnande.  
Två skolsköterskor är ansvariga för PMO (elevhälsans digitala journalsystem) 
vilket innebär: 

 Att ansvara för att berörda användare har de behörigheter i systemet 
som behövs för sitt arbete.                                                                                                                             

 Support till skolsköterskorna.                                                                                                  
 Att ansvara för arkivering av journaler i PMO-systemet tills slutlig arki-

vering bestäms.                             
 Att kontinuerligt uppdatera gällande nyheter och förändringar i syste-

met.                        
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Utredning av händelser - vårdskador 
HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9 7 kap sista stycket 

Skolläkare och skolsköterskor rapporterar till verksamhetschefen händelser 
som har medfört skada eller hade kunnat medföra skada för elev i samband 
med vård och behandling. MLA ansvarar för bedömning, analys, åtgärder och 
uppföljning. MLA informerar vidare till verksamhetschefen. Rapporterade 
händelser utreds, analyseras och återkopplas till verksamheten. Åtgärder för 
att förebygga upprepning vidtas efter utredning. 
Om vårdskadan är allvarlig ska MLA snarast göra en Lex Maria - anmälan till 
IVO (Inspektionen för vård och omsorg). 
 
 
Informationssäkerhet 
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 
Inom EMI finns ett patientsäkert digitalt journalsystem för dokumentation i det 
kommungemensamma systemet PMO som tillhandahålls av CGM. Journalsy-
stemet har använts sedan höstterminen 2010.  
 
Systematisk logguppföljning görs för att kontrollera om någon obehörig kom-
mit åt patientuppgifterna. Inga obehöriga har under 2020 varit inne i de journa-
ler som granskades.  
 
Dataskyddsförordningen GDPR gäller från den 25 maj 2018 i hela EU.  
 
 

RESULTAT OCH ANALYS 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3  
 

Mål 2020 Strategier  Resultat/analys 

Att säkerställa en god och säker 
vård som bedrivs i enlighet med 
Hälso – och sjukvårdslagen 
(HSL). 

 Att alla skolsköterskor och skollä-
kare arbetar enligt rutiner i ”Me-
todboken” - Skövde. Ska gås ige-
nom och implementeras.  

 Sträva efter en skolsköterskebe-
manning med ett medelvärde på 
400 elever/heltid. Se över fördel-
ning inför 2020 då ny skola öpp-
nas och omorganisation av övriga 
skolor genomförs. 
 

 ”Metodboken” – Skövde har im-
plementerats utifrån de förutsätt-
ningar som Tidaholms kommun 
har. Undersökningar har påbörjats 
huruvida Tidaholms metodbok kan 
göras digital. 

 Fördelning inför läsåret 20/21 och 
omorganisationen är gjord. 
Skolsköterskeorganisationen fun-
gerar väl även om en viss överbe-
lastning skett på en av skolorna 
pga. avsaknad av kurator viss tid. 
Antalet elever per heltidsanställd 
skolsköterska är 444 st. Alltså 
uppnåddes inte strävansmålet. 

Det skall finnas säkra rutiner 
och lokala riktlinjer för arbetet. 
Dessa skall vara kända för all 
personal i verksamheten. 

 Titta över vilka rutiner, riktlinjer 
och metoder som behöver förnyas 
utifrån den nya metodboken. 

 Uppdatera rutinen angående Do-
kumentationspl kt och hantering av 
skolhälsovårdsjournaler och Avvi-

 Rutiner och metoder har jämförts 
med Metodboken, vilket har bidra-
git till att rutinen för kylskåpet för 
läkemedelsförvaring har revide-
rats. 

 Rutinen för Avvikelsehantering har 
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kelsehantering.  
 Se över och förbättra rutinen kring 

läkemedel. 
 Se över och förbättra rutinen kring 

posthanteringen. 
 Se över och förbättra rutinen kring 

remissförfarandet. 
 Uppföljning och utvärdering till-

sammans med övrig skolpersonal 
av kartläggningar/utredningar av 
elevers frånvaro utifrån rutinen att 
främja närvaro i skolan. 

 Nya rutiner kring hedersrelaterat 
våld ska utarbetas i samverkan 
med övrig personal på Centrala 
resursteamet, CRT. 

 Utvärdering och eventuell uppda-
tering av ”Tema livsstil”.  

 Utökat samarbete med ung-
domsmottagningen och övrig 
skolpersonal kring sex- och sam-
levnadsundervisningen för att ut-
veckla hälsofrämjande insatser in-
om detta område.  

implementerats i vår egen organi-
sation. Rutinerna för Dokumenta-
tionsplikt och hantering av skol-
hälsovårdsjournaler har inte upp-
daterats eftersom behov inte har 
funnits. 

 Rutinen för läkemedel har utveck-
lats och blivit tydligare. 

 Kännedom kring rutin för posthan-
tering har ökat. 

 Rutinen för remissförfarandet har 
förbättrats. 

 Uppföljning och utvärdering av 
kartläggningar/utredningar av ele-
vers frånvaro utifrån rutinen att 
främja närvaro i skolan har ge-
nomförts tillsammans med övrig 
skolpersonal. 

 Elevhälsans personal har fått ut-
bildning i hedersrelaterat våld. Nya 
rutiner kring hedersrelaterat våld 
har även utarbetats.  

 ”Tema livsstil” är ett pågående ar-
bete tillsammans med kuratorerna 
och utvärderades och uppdatera-
des i somras. 

 Samarbete med ungdomsmottag-
ningen och övrig skolpersonal 
kring sex- och samlevnadsunder-
visningen har inte utökats pga. 
Coronapandemin. 

Att skolsköterskor och skolläka-
re har relevant och uppdaterad 
kompetens för att kunna tillhan-
dahålla god och säker vård.  

 Deltagande på skolsköterskemö-
ten, kontaktsköterskemöten Ska-
raborg, utbildning lokalt/externt, 
kollegiala diskussioner om pati-
entsäkerhet och förbättringsarbe-
te.  

 En del utbildningar har blivit in-
ställda eller digitala pga. Corona-
pandemin. Trots detta har skolskö-
terskorna kunnat hålla sig uppda-
terade tack vara digitala verktyg 
och gott kollegialt samarbete.  

Att kvalitetssäkra skolsköters-
kemottagningarnas lokaler. 

 Skolsköterskemottagningarna ska 
kvalitetssäkras genom att skolskö-
terska och rektor på varje enhet 
går igenom kraven för skolskö-
terskemottagning.  Brister som in-
te kan åtgärdas på lokal nivå ska 
rapporteras till verksamhetschef. 
Verksamhetschef och MLA ska se 
över nya lokaler för att kvalitets-
säkra dessa. 

 Skolsköterskemottagningarna har 
inventerats och vissa brister har 
åtgärdats, dock kvarstår en del 
brister att åtgärda eftersom de 
kräver större insatser till exempel 
lokalernas anpassning till verk-
samheten. 

 
 
Egenkontroll 
All medicinteknisk utrustning har kontrollerats/kalibrerats. Åtgärder för blod-
trycksmanschett har vidtagits. De medicinska kylskåpen har kontrollerats och 
hållit kylan vilket är viktigt med tanke på att vaccin och läkemedel som förva-
ras där inte får bli förstört. 
Logguppföljning i datajournaler har genomförts utan anmärkning.  
Läkemedelsförråd har kontrollerats och gamla läkemedel kasserats på apote-
ket. Skolläkare har förnyat generella läkemedelsdirektiv. 
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Avvikelser, händelser och vårdskador 
Under 2020 har två händelser blivit rapporterade till verksamhetschef, dessa 
har inte föranlett Lex Maria-anmälan. Den ena händelsen skedde i samband 
med elevvaccination då skolsköterska stack sig på en använd kanyl. Den andra 
händelsen var en förväxling av elev med samma förnamn och ålder, detta 
skedde i samband med ett telefonsamtal med vårdnadshavare. Händelserna 
har analyserats och åtgärder har vidtagits, bland annat har rutin skapats för att 
minska risken att det händer igen.  
 
Klagomål och synpunkter 
Inga klagomål och synpunkter, utöver reaktion på förväxling av elev, har in-
kommit under året. 
 
Riskanalys 
Inga riskanalyser har genomförts under året. 
 
 
Mål och strategier för 2021 
Målen för EMI är att främja säkra rutiner för kvalitetsarbetet, bedriva en jämlik 
elevhälsa för alla elever, att samverka med personal på skolan och med vård-
nadshavare samt andra aktörer. 
 
 

Mål 2021 Strategier  

Att säkerställa en god och 
säker vård som bedrivs i 
enlighet med Hälso – och 
sjukvårdslagen (HSL). 

 Att alla skolsköterskor och skolläkare arbetar enligt rutiner i ”Metodboken”. Verka för en ge-
mensam Metodbok i Skaraborg. 

 Sträva efter en skolsköterskebemanning med ett medelvärde på 400 elever/heltid.  
 Att alla elever, trots förseningar på grund av rådande Coronapandemi, får erbjudande om 

hälsosamtal innan avslutat läsår 20/21. Detta gäller elever i förskoleklass, åk 2, åk 4, åk 7 
och år 1 gymnasiet. 

Det skall finnas säkra rutiner 
och lokala riktlinjer för arbetet. 
Dessa skall vara kända för all 
personal i verksamheten. 

 Följa och uppdatera de rutiner som finns framtagna för Tidaholms skolhälsovård. Dessa re-
videras vid behov men minst en gång om året efter varje avslutat läsår.  

 Verka för att rutin för Avvikelsehantering gentemot externa vårdgivare upprättas. 
 Uppföljning och utvärdering tillsammans med övrig skolpersonal av kartläggningar/utred-

ningar av elevers frånvaro utifrån rutinen Att främja närvaro i skolan. 
 Arbeta enligt de kommande strategierna kring hedersrelaterat våld i Tidaholms kommun. 
 Utvärdering och eventuell uppdatering av ”Tema livsstil”.  
 Utökat samarbete med ungdomsmottagningen och övrig skolpersonal kring sex- och sam-

levnadsundervisningen för att utveckla hälsofrämjande insatser inom detta område.  

Att skolsköterskor och skollä-
kare har relevant och uppdate-
rad kompetens för att kunna 
tillhandahålla god och säker 
vård.  

 Deltagande på skolsköterskemöten, kontaktsköterskemöten Skaraborg, utbildning lokalt/ex-
ternt, kollegiala diskussioner om patientsäkerhet och förbättringsarbete. 

Att kvalitetssäkra skolsköters-
kemottagningarnas lokaler. 

 Skolsköterskemottagningarna ska kvalitetssäkras genom att skolsköterska och rektor på var-
je enhet går igenom kraven för skolsköterskemottagning.  Brister som inte kan åtgärdas på 
lokal nivå ska rapporteras till verksamhetschef.  
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BARNRÄTTSBASERAT BESLUTSUNDERLAG 
2021-01-28 
 
Ärendenummer 
2021/54 Barn- och utbildningsnämnden  
   
Johanna Ljungqvist    
0502-60 61 31 
johanna.ljungqvist@tidaholm.se 
 
 
Patientsäkerhetsberättelse 
 
1. Vilka barn berörs av beslutet?  
Elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiet. 
 
2. Icke-diskriminering av barnet (artikel 2). Barn får inte diskrimineras på 
någon grund, till exempel kön, ålder, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, 
könsidentitet, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. 

Hur har vi tagit hänsyn till icke-diskriminering och jämlikhet inför 
beslutet? 
Elevernas trygghet beaktas alltid i elevhälsans medicinska del. Elevhälsan 
arbetar hälsofrämjande och förbyggande för att alla elever ska ha en god 
lärmiljö.  
 
3. Barnets bästa (artikel 3). Vid alla åtgärder som rör barn ska barnets bästa 
komma i främsta rummet. Barnets bästa kan baseras på evidensbaserad 
forskning, rådande praxis eller beprövad erfarenhet. Det är inte givet att ett 
beslut gynnar det bästa för alla barn, eftersom barn inte är en homogen grupp 
utan individer. Ett beslut kan också ha olika konsekvenser för barn på kort och 
lång sikt, vilket bör vägas in i beslutet. 
 
Hur har vi tagit hänsyn till barnets bästa inför beslutet? Om vi inte kan 
tillgodose (alla eller vissa) barns bästa på grund av till exempel otillräckliga 
resurser, vad gör vi för att ändå säkerställa barns rättigheter? 
Vid upptäckt av otillräckliga resurser arbetar man alltid för att stärka upp och 
tillgodose alla elevers tillgång till elevhälsans medicinska del. 
 

4. Goda levnadsvillkor, trygghet och utveckling (artikel 6, 19, 24, 26, 39 
etc.). Barn har rätt till trygga uppväxtvillkor och utveckling av sin fulla potential. 
Barn har rätt att skyddas mot våld och övergrepp. 

Hur bidrar beslutet till barns utveckling och trygga uppväxtvillkor?  
Detta är en utvärdering för att just utveckla arbetet i elevhälsans medicinska 
del, detta kommer i sin tur leda till att elevernas trygghet och studiero bör öka. 
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5. Delaktighet och lättillgänglig information (artikel 12, 13 och 17). Barn 
har rätt till inflytande och att få uttrycka sina åsikter i frågor som berör dem. De 
har rätt att ta del av information på ett lättillgängligt sätt. 

 
Hur har barn varit delaktiga inför beslutet?  
Delaktigheten är stor och ökar med ålder och mognad. Skolsköterskorna får ta 
del av många berättelser och åsikter från elever som de tar med sig i sitt 
utvecklingsarbete. 
 
Vilka åsikter har barn lagt fram? 
Vi har inte ställt specifika frågor till eleverna angående 
Patientsäkerhetsberättelsen. 
 
Har vi tagit hänsyn till barns rätt till lättillgänglig och lättläst 
information? 
Material och information är anpassat efter elevers mognad och ålder. 
 
6. Annan relevant artikel för beslutet (se lista på nästa sida). 
I det hälsofrämjande arbetet tas alltid hänsyn till alla artiklarna i 
barnkonventionen.  
  

81



 3/3 
 

 

Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 61 31  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

Lista: Barnkonventionen består av 54 artiklar, varav artikel 1-42 särskilt berör 
arbetet lokalt. Här beskrivs artiklarna kortfattat.  
 

1. Ett barn är en person under 18 år. 
2. Barnet har rätt att inte diskrimineras. 
3. Barnets bästa ska komma i främsta rummet. 
4. Myndigheter har ansvar att infria barnets rättigheter. 
5. Barnets föräldrar har huvudansvaret för barnets uppfostran. 
6. Barnet har rätt till utveckling, liv och överlevnad. 
7. Barnet har rätt till ett namn och en nationalitet. 
8. Barnet har rätt att behålla sin identitet. 
9. Barnet ska inte skiljas från föräldrarna utom när det är för barnets bästa. 
10. Om barnet skiljts från sin familj har det rätt till familjeåterförening. 
11. Barnet ska skyddas mot olovligt bortförande. 
12. Barnet har rätt att få höras, vara delaktig och få sin åsikt beaktad. 
13. Barnet har rätt till yttrandefrihet, att tänka och tycka vad det vill. 
14. Barnet har rätt att tro på vilken gud det vill, eller ingen alls. 
15. Barnet har rätt till föreningsfrihet och mötesfrihet. 
16. Barnet har rätt till sitt privatliv. 
17. Barnet har rätt till lättillgänglig information. 
18. Föräldrarna har ett gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. 

Staten ska hjälpa föräldrarna. 
19. Barnet ska skyddas mot våld, övergrepp, vanvård och utnyttjande. 
20. Barnet har rätt till alternativ omvårdnad om det inte kan bo med sina föräldrar. 
21. Vid adoption har barnet rätt att få sitt bästa beaktat. 
22. Ett barn på flykt ska skyddas och få hjälp att hitta sina föräldrar. 
23. Ett barn med en funktionsnedsättning har rätt att få delta i samhället på lika 

villkor. 
24. Barnet har rätt till hälso- och sjukvård och en god hälsa. 
25. Staten ska kontinuerligt se till att omhändertagna barn behandlas bra. 
26. Barnet har rätt till social trygghet. 
27. Barnet har rätt till en skälig levnadsstandard. 
28. Barnet har rätt till utbildning. 
29. I skolan ska barnet få hjälp att utvecklas och få lära sig om sina rättigheter. 
30. Ett barn som tillhör en minoritets- och urbefolkning har rätt till sin kultur, sin 

religion och sitt språk. 
31. Barnet har rätt till lek, vila, fritid och kultur. 
32. Barnet ska skyddas mot ekonomiskt utnyttjande. 
33. Barnet ska skyddas mot narkotika. 
34. Barnet ska skyddas mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. 
35. Barnet ska skyddas mot barnhandel. 
36. Barnet ska skyddas mot annat utnyttjande. 
37. Barnet ska skyddas mot tortyr, bestraffning och dödsstraff. 
38. Barnet ska skyddas i väpnade konflikter och mot att bli soldat. 
39. Barnet har rätt till rehabilitering om det utsatts för ett övergrepp. 
40. Barnet ska behandlas rättvist om det anklagas eller döms för ett brott. 
41. Om det finns bestämmelser som gör mer för barnets rättigheter än 

barnkonventionen ska de gälla istället. 
42. Myndigheter ska göra barns rättigheter kända bland barn och vuxna. 
43-54. Regler om hur de som beslutar i länder ska följa barnkonventionen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-02-04 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/50 

§ 13 Information om revidering av kontaktuppgifter i 
krisledningsplan 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
lägga informationen till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kontaktuppgifterna till barn- och utbildningsnämndens krisledningsplan har 
uppdaterats. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om uppdaterade kontaktuppgifter i 

krisledningsplan”, barnomsorgsadministratör Sandra Teike, 2021-01-
22. 

 Krisledningsplan kontaktuppgifter, uppdaterad 2021-01-22.
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-01-22 
 
Ärendenummer 
2021/50 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Sandra Teike     
0502-60 60 00 
sandra.teike@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Information om uppdaterade kontaktuppgifter i 
krisledningsplan 
 
Ärendet 
Kontaktuppgifterna till barn- och utbildningsnämndens krisledningsplan har 
uppdaterats. 
 
Beslutsunderlag 
 Krisledningsplan kontaktuppgifter, uppdaterad 2021-01-22. 

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna.

84













 1/1

 

Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-01-28 
 
Ärendenummer 
2021/1 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Information från skolchef 
 
Ärendet 
Skolchefen lämnar information vid mötet. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna.
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-01-28 
 
Ärendenummer 
2021/2 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Information från ordförande 
 
Ärendet 
Ordföranden lämnar information vid mötet. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna.
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