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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/441 

2023-02-15 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Johanna Aldén, nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Information om inkomna beslut 
och skrivelser 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Information om inkomna beslut och skrivelser. 

• Kommunfullmäktige 
BUN 2022/112. Kommunfullmäktiges beslut (§ 4/2023) om besvarande av motion om 
gående skolbuss. 
 
BUN 2023/31. Kommunfullmäktiges beslut (§ 6/2023) om inkallelseordning för 
mandatperioden 2023-2026. 
 

• Kommunstyrelsen 
BUN 2023/10. Kommunstyrelsens beslut (§ 4/2023) om månadsrapport för Tidaholms 
kommun avseende januari – oktober år 2022. 
 
BUN 2022/195. Kommunstyrelsens beslut (§ 6/2023) om uppföljning av helårsprognos för 
Tidaholms kommun avseende november månad år 2022. 
 
BUN 2023/11. Kommunstyrelsens beslut (§ 14/2023) om utvärdering av kommunens 
hantering av covid-19. 
 
BUN 2023/63. Kommunstyrelsens beslut (§ 30/2023) om revidering av riktlinje för intern 
kontroll. 
 
BUN 2023/64. Kommunstyrelsens beslut (§ 35/2023) om sysselsättningsgrad för 
nyanställda. 
 

• Kammarrätten i Jönköping 
BUN 2021/7. Kammarrätten i Jönköpings dom (mål nr 4150-21) gällande skolskjutsärende. 
Kammarrätten avslår Tidaholms kommuns överklagan. 
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• Kommunledningsförvaltningen 
BUN 2023/9. Rapport om sammanställning av inkomna synpunkter till barn- och 
utbildningsförvaltningen under perioden januari-december 2022. 
 

• Samhällsbyggnadsnämnden 
BUN 2021/441. Kungörelse om att det finns granskningshandlingar på kommunens 
webbplats gällande granskningsutställning för Stensiken 1 m.fl. i Tidaholms tätort. Barn- 
och utbildningsnämnden har tidigare yttrat sig i ärendet i samband med samrådsperioden 
som löpte under början av år 2022. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet syftar till att informera nämnden om inkomna beslut och skrivelser och bedöms därmed 
inte i direkt mening röra barn. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/442 

2023-02-15 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Johanna Aldén, Nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Information om delegationsbeslut 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendet 
 

Beslutsdatum Besluts-
nummer Ärende/beslut 

Ärende- 
nummer 

Ansvarig 

2023-01-03 4.6 
Lämna yttrande till annan kommun 
inför dess beslut om att ta emot 
förskolebarn 

BUN 
2023/3 

Skolchef 
Anneli Alm 

2023-01-13 11.1 Ansökan om särskilt anpassad 
skolskjuts - beviljas 

BUN 
2023/4 

Trafikansvarig 
Susanne Swärd 

2023-01-16 12.3 Ta emot anmälningar om 
kränkande behandling 

Id nr 
381016 

Skolchef 
Anneli Alm 

2023-01-17 12.3 Ta emot anmälningar om 
kränkande behandling 

Id nr 
381523 

Skolchef 
Anneli Alm 

2023-01-18 12.3 Ta emot anmälningar om 
kränkande behandling 

Id nr 
381926 

Skolchef 
Anneli Alm 

2023-01-19 12.3 Ta emot anmälningar om 
kränkande behandling 

Id nr 
383447 
383456 

Skolchef 
Anneli Alm 

2023-01-19 7.5 Beslut att elev får byta studieväg BUN 
2023/14 

Rektor 
Daniel Larsson 

2023-01-19 7.4 Antagning vid senare tillfälle än vid 
början av utbildningen 

BUN 
2023/15 

Rektor 
Daniel Larsson 

2023-01-23 12.3 Ta emot anmälningar om 
kränkande behandling 

Id nr 
384224 
384284 

Skolchef 
Anneli Alm 
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2023-01-24 12.3 Ta emot anmälningar om 
kränkande behandling 

Id nr 
385295 

Skolchef 
Anneli Alm 

2023-01-24 4.2 
Beslut om avstängning från plats 
på grund av bristande 
avgiftsbetalning 

BUN 
2023/20 

Biträdande 
rektor  
Josephine Modig 

2023-01-24 4.2 
Beslut om avstängning från plats 
på grund av bristande 
avgiftsbetalning 

BUN 
2023/22 

Biträdande 
rektor 
Frida Svahn 

2023-01-24 4.3 

Beslut om uppsägning av plats på 
grund av bristande avgiftsbetalning 
(platsen övergår till 
allmänförskola) 

BUN 
2023/21 

Rektor 
Susanne 
Hammar 

2023-01-25 12.3 Ta emot anmälningar om 
kränkande behandling 

Id nr 
385502 
385507 
385513 
385537 
385921 
385933 
386108 
386111 

Skolchef 
Anneli Alm 

2023-01-25 2.4 
Beslut om uppsägning på grund av 
arbetsbrist (omfattar fyra 
personal) 

Löpnummer 
1-4 

Skolchef 
Anneli Alm 

2023-01-25 13.9 Beslut att ingå 
personuppgiftsbiträdesavtal 

BUN 
2032/24 

Systemförvaltare 
Eva Karlsson 

2023-01-26 12.3 Ta emot anmälningar om 
kränkande behandling 

Id nr 
386740 
386750 

Skolchef 
Anneli Alm 

2023-01-27 12.3 Ta emot anmälningar om 
kränkande behandling 

Id nr 
386943 

Skolchef 
Anneli Alm 

2023-01-30 12.3 Ta emot anmälningar om 
kränkande behandling 

Id nr 
387492 
387709 

Skolchef 
Anneli Alm 

2023-01-31 11.1 
Ansökan om skolskjuts på grund 
av trafikförhållande vid växelvis 
boende – beviljas 

BUN 
2023/27 

Trafikansvarig 
Susanne Swärd 
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2023-02-01 12.3 Ta emot anmälningar om 
kränkande behandling 

Id nr 
388571 

Skolchef 
Anneli Alm 

2023-02-02 12.3 Ta emot anmälningar om 
kränkande behandling 

Id nr 
389549 
389554 
389603 
389748 

Skolchef 
Anneli Alm 

2023-02-02 7.4 Antagning vid senare tillfälle än vid 
början av utbildningen 

BUN 
2023/15 

Rektor 
Daniel Larsson 

2023-02-02 2.4 Beslut om uppsägning på grund av 
arbetsbrist 

Löpnummer 
5 

Skolchef 
Anneli Alm 

2023-02-03 12.3 Ta emot anmälningar om 
kränkande behandling 

Id nr 
389870 
389872 
390194 

Skolchef 
Anneli Alm 

2023-02-06 12.3 Ta emot anmälningar om 
kränkande behandling 

Id nr 
390662 
390839 

Skolchef 
Anneli Alm 

2023-02-07 12.3 Ta emot anmälningar om 
kränkande behandling 

Id nr 
390989 
391091 
391539 

Skolchef 
Anneli Alm 

2023-02-08 12.3 Ta emot anmälningar om 
kränkande behandling 

Id nr 
391670 
392067 
392439 

Skolchef 
Anneli Alm 

2023-02-09 12.3 Ta emot anmälningar om 
kränkande behandling 

Id nr 
392717 
393026 

Skolchef 
Anneli Alm 

2023-02-09 7.4 
Antagning vid senare tillfälle än vid 
början av utbildningen (omfattar 
två elever) 

BUN 
2023/15 

Rektor 
Daniel Larsson 

2023-02-10 12.3 Ta emot anmälningar om 
kränkande behandling 

Id nr 
393157 
393637 

Skolchef 
Anneli Alm 

2023-02-13 12.3 Ta emot anmälningar om 
kränkande behandling 

Id nr 
393827 

Skolchef 
Anneli Alm 
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2023-02-15 3.1 Ändring av beslutattestanter BUN 
2022/436 

Skolchef 
Anneli Alm 

 

Barnrättsbedömning 
Ärendet syftar till att informera nämnden om fattade delegationsbeslut och bedöms därmed inte i 
direkt mening röra barn.  

Beslutsunderlag  
 BUN Nyanställda (delegationsbeslut) 2023-01-01--2023-01-31. 

8



 

600 Barn och utbildning Chefer BUN REKTOR 01-jan-23 1 Tillsvidare

600 Barn och utbildning Chefer BUN REKTOR 06-feb-23 1 Tillsvidare

600 Barn och utbildning CRT 1 SPECIALPEDAGOG 01-feb-23 1 Tillsvidare

600 Barn och utbildning CRT 2 SPECIALPEDAGOG 06-feb-23 1 Tillsvidare

600 Barn och utbildning Fröjereds Fritids BARNSKÖTARE 01-jan-23 1 Tillsvidare

600 Barn och utbildning Fröjereds skola LÄRARE OBEHÖRIG 01-jan-23 6 Timanställning, vikariat

600 Barn och utbildning Förskolan Björnen BARNSKöT OUTB 01-jan-23 1 Tillsvidare

600 Barn och utbildning Förskolan Helliden FÖRSKOLLÄR OBEH 09-jan-23 43 Pro

600 Barn och utbildning Förskolan Linblomman FÖRSKOLLÄR OBEH 09-jan-23 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

600 Barn och utbildning Förskolan Rosenberg BARNSKÖTARE 01-jan-23 1 Tillsvidare

600 Barn och utbildning Förskolan Rosenberg FÖRSKOLLÄR OBEH 01-jan-23 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

600 Barn och utbildning Förskolan Rosenberg FÖRSKOLLÄR OBEH 12-jan-23 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

600 Barn och utbildning Förskolan Ugglan FÖRSKOLLÄR OBEH 01-jan-23 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

600 Barn och utbildning Förskolan Valstad FÖRSKOLLÄR OBEH 01-jan-23 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

600 Barn och utbildning Förskolan Valstad FÖRSKOLLÄR OBEH 09-jan-23 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

600 Barn och utbildning Modersmål/Studiehand STUDIEHANDLEDAR 10-jan-23 22 Tidsbegränsad, särskild visstid

600 Barn och utbildning Rosenberg 4-6 LÄRARE ÅRSK 1-6 13-jan-23 3 Vikariat

600 Barn och utbildning Rosenberg F-3 BETEENDEPEDAGOG 09-jan-23 1 Tillsvidare

600 Barn och utbildning Rudbecksgymnasiet 1 LÄRARE 09-jan-23 1 Tillsvidare

600 Barn och utbildning Rudbecksgymnasiet 1 LÄRARE 09-jan-23 3 Vikariat

600 Barn och utbildning Rudbecksgymnasiet 1 LÄRARE 09-jan-23 39 Vikariat med lönestöd

600 Barn och utbildning Utbildningskontoret PROJEKTLEDARE 01-jan-23 23 Timanställning, särkild visstid
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 1 Beslut om patientsäkerhetsberättelse 2022 
BUN 2023/7 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att upprätta 

”Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats Tidaholms kommun 2022”, 
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 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att upprätta 

”Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats Tidaholms kommun 2022”, 
enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om patientsäkerhetsberättelse 2022”, verksamhetschef elevhälsan 

Nina Kindbom och medicinskt ledningsansvarig skolsköterska Marie Andersson,  
2023-01-25. 

 Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats Tidaholms kommun 2022, 
verksamhetschef elevhälsan Nina Kindbom och medicinskt ledningsansvarig skolsköterska 
Marie Andersson, 2023-01-17. 

 Barnrättsbaserat beslutsunderlag, 2023-01-25. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2023/7 

2023-01-25 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare:  
Nina Kindbom, Verksamhetschef elevhälsan 
Marie Andersson, Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska 

Tjänsteskrivelse – Beslut om 
patientsäkerhetsberättelse 2022 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att upprätta ”Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska 
insats Tidaholms kommun 2022”, enligt förvaltningens förslag. 

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. 

Barnrättsbedömning 
Se barnrättsbedömning bilaga. 

Beslutsunderlag 
 Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats Tidaholms kommun 2022, 

verksamhetschef elevhälsan Nina Kindbom och medicinskt ledningsansvarig skolsköterska 
Marie Andersson, 2023-01-17. 
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Patientsäkerhetsberättelse 

för Elevhälsans medicinska insats 
Tidaholms kommun 

2022 
 

 

  
 

 
 

 

 
 
 
Datum: 2023-01-17 
Ansvarig för innehållet: 
Nina Kindbom, Verksamhetschef elevhälsan 
Marie Andersson, Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska 
Diarienummer: BUN 2023/7 
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INLEDNING 
PSL 2010:659, SOSFS 2011:9 7 kap. 3 § 
Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Syftet med 
patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att 
förbättra patientsäkerheten. Arbetet med att säkra den medicinska insatsen av elevhälsan så att den har 
god kvalitet och en god patientsäkerhet pågår kontinuerligt. Verksamhetschefen och medicinskt 
ledningsansvarig skolsköterska, tillsammans med vårdgivaren, leder patientsäkerhetsarbetet. 
  
Patientsäkerhetsberättelsen ska beskriva hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och 
säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar samt att informationsbehovet hos externa 
intressenter tillgodoses.  
 
Elevhälsans medicinska insats kommer att benämnas som EMI och medicinskt ledningsansvarig 
skolsköterska som MLA. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Källa:  
Socialstyrelsen ”Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020–2024” 
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SAMMANFATTNING 

Under början av 2022 var det fortfarande visst arbete kring covid, som att vara behjälpliga med 
smittspårning, nya direktiv ändrades som verksamheten skulle förhållas till. Vårterminen 2022 har fokus 
legat på att ta i kapp det som ej kunnat genomföras tidigare på grund av pandemin. Samarbeten har 
återupptagits under höstterminen 2022, ungdomsmottagningen har tex besökt olika klasser.   

Nya rutiner som arbetades fram kring läkemedelshantering, posthantering, och 
remisshantering/bevakning har implementerats och fungerar bra idag. Under höstterminen har flera nya 
arbeten kring rutiner påbörjats, som arkivering, digital hälsoenkät och överföring av remissansvar gällande 
neuropsykiatriska utredningar. Anpassningar och ny fördelning av skolansvar har genomförts på grund av 
den nya organisationen gällande skolområden.  

Målen för 2023 är bland annat att fortsätta arbeta med det som påbörjats under höstterminen 2022. De 
digitala hälsoenkäterna skall införas och som ett led i den förändringen också arbetet med att flytta 
hälsosamtal från årskurs 7 till årskurs 8, samt införandet av en extra hälsokontroll av rygg och tillväxt i 
årkurs 6.  
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GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SÄKER VÅRD 

För att kunna nå den nationella visionen ”God och säker vård – överallt och alltid” och det nationella 
målet” ingen patient ska behöva drabbas av vårdskada”, har fyra grundläggande förutsättningar 
identifierats i den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet.  
 

Engagerad ledning och tydlig styrning  
En grundläggande förutsättning för en säker vård är en engagerad och kompetent 
ledning och tydlig styrning av hälso- och sjukvården på alla nivåer.  

Övergripande mål och strategier 

PSL 2010:659, 3 kap. 1 §, SOSFS 2011:9, 3 kap. 1-3 § 

Målen för EMI är att främja säkra rutiner för kvalitetsarbetet, bedriva en jämlik 
medicinsk elevhälsa för alla elever, att samverka med personal på skolan, vårdnadshavare och övriga 
samarbetspartners. Inom verksamheten ska det 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 
berör.  

Övergripande 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 utvecklingsarbeten är en 
förutsättning för god patientsäkerhet. 

Organisation och ansvar 

PSL 2010:659, 3 kap. 1 § och 9 §, SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 § p 1 
Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten så att god vård upprätthålls. Barn- och 
utbildningsnämnden i Tidaholm är vårdgivare och ytterst ansvariga för den hälso-och sjukvård som 
bedrivs inom EMI i grundskolan, grundsärskolan och gymnasiet. 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, skall det inom all hälso- och sjukvård finnas en 
verksamhetschef som ansvarar för verksamheten och har det samlade ledningsansvaret. 
Verksamhetschef är Nina Kindbom. Verksamhetschefen ansvarar för att medarbetarna har rätt 
kompetens, får fortbildning och möjlighet att bedriva en god vård med hög kvalité. Medicinskt 
ledningsansvarig skolsköterska är Marie Andersson. Det medicinska ledningsansvaret 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.  

Stödfunktioner som EMI samverkar med är bland annat Närhälsan, Ung Psykisk Hälsa, Barn- och 
ungdomspsykiatrin, Smittskydd Västra Götalandsregionen, Barnmedicin. 

Samverkan för att förebygga vårdskador 

SOSFS 2011:9 4 kap. 6 § och 7 kap. 2 § p 3 
Vårdgivaren skall identifiera processer där samverkan behövs för att förebygga vårdskador. Intern 
samverkan inom skolan/Tidaholms kommun där skolsköterskorna medverkar: 
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• Samarbete med skolornas administratörer för att EMI ska få kännedom om nya elever på 
skolorna och elevutflyttningar. Detta för att journaler skall beställas och att insatser ej skall 
fördröjas eller utebli. 

• Samverkan med pedagoger vid vaccinationer underlättar arbetet med framför allt de yngre 
eleverna. Detta skapar en tryggare miljö för eleverna. 

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

• Samverka med skolans Elevhälsoteam för att uppnå skollagens mål att förebygga ohälsa, och 
arbeta hälsofrämjande. 

• Samverka med skolans personal inom Tema livsstil.  
• Nätverk kring Våld i nära relationer, suicidprevention. 
• Viktigt att remissrutiner är framtagna, följs och är kända i verksamheten av de professioner som 

är berörda. 
• Deltagande i Partsamverkans nätverksgrupper. 
• Medverkan i kommunens POSOM grupp. 

 
Extern samverkan med andra vårdgivare eller insatser: 

• Skolläkarinsatserna sker genom avtal med en distriktsläkare. 
• Samverkan sker med barnhälsovård, ungdomsmottagningen, folkhälsoplanerare, socialtjänst, 

polis, BUP med flera. 
• Samverkan med vårdcentraler kring nyanlända barn gällande hälsokontroll och vaccinationer. Kan 

även gälla andra barn.  
• Samarbete med apoteket finns för läkemedelskontroll och med Närhälsan, mta för kontroll av 

medicinteknisk utrustning. 
• Samverkan med MLA nätverket i Skaraborg kring medicinska rutiner och riktlinjer. 
• Samverkan med elevhälsochefsnätverk i Skaraborg. 

Informationssäkerhet 
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1 § 
Informationssäkerhet innebär att skydda information utifrån krav på dess konfidentialitet, riktighet 
och tillgänglighet. 
Dataskyddsförordningen GDPR gäller från den 25 maj 2018 i hela EU.  

IT och dokumentation är ett stort och viktigt område där elevhälsans medicinska del har mycket att 
förhålla sig till med tanke på kvalitet, säkerhet och IT-kunnande. Inom EMI finns ett patientsäkert 
digitalt journalsystem för dokumentation i det kommungemensamma systemet PMO som 
tillhandahålls av CGM (CompuGroup Medical). Journalsystemet har använts sedan höstterminen 
2010. Journalsystemet används idag av flera professioner inom elevhälsan, vilket kräver tydliga 
rutiner. I kommunen finns en rutin för EMI och en för PMOs övriga användare, då EMI har en 
annan dokumentationsskyldighet och sekretess enligt gällande lagar och förordningar.  
 
Två skolsköterskor är systemadministratörer i PMO (elevhälsans digitala journalsystem) vilket 
innebär: 

- Ansvara för att berörda användare har de behörigheter i systemet som behövs för sitt arbete.                                                                                                                         
- Support till skolsköterskorna.                                                                                                                            
- Att kontinuerligt uppdatera gällande nyheter och förändringar i systemet.                        
- Utföra underhåll med anpassningar i systemet till verksamheten som till exempel administrera 

enheter, användare, journaltyper, behörighetsnivåer, termer och mallar.                                                                                    
- Att vara en länk till CGM - dataföretaget för PMO samt samarbeta med IT-avdelningen.    
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- Inläsning av in- och utflyttade elever, adressändringar, i systemet från fil som fås av 
skoladministratör en gång/månad.    
 

En god säkerhetskultur  
En grundläggande förutsättning för en säker vård är en god säkerhetskultur. 
Organisationen ger då förutsättningar för en kultur som främjar säkerhet.  
 
MLA utarbetar tillsammans med övriga skolsköterskor rutiner för dokumentation, 
skolläkarmedverkan, vaccinationer, läkemedelshantering, hörselscreening, 
synkontroller med mera. Dessa rutiner utvärderas fortlöpande och ändras vid behov. 
Årshjulet som utarbetades 2018 har under 2022 reviderats. Skolsköterskorna får extern handledning av leg. 
psykoterapeut och socionom cirka fem gånger per år. Skolsköterskorna träffas regelbundet tillsammans 
och diskuterar olika rutiner, förbättringar för att tidigt kunna identifiera risker och på så sätt förebygga 
dessa. 

Rutiner vid nyanställning säkerställer skolsköterskans arbete. Metodboken är ett stöd och säkerhet i det 
vardagliga arbetet. 

 

Adekvat kunskap och kompetens 
En grundläggande förutsättning för en säker vård är att det finns tillräckligt med 
personal som har adekvat kompetens och goda förutsättningar för att utföra sitt 
arbete.  
EMI bemannas av en sjuksköterska, tre distriktssköterskor som är fördelade på 
kommunens skolor. Avtal med skolläkare finns som kommer enligt uppgjort schema.  

Utbildningar som alla eller någon i personalgruppen medverkat i under 2022: 

Våld i ungas relationer. Utbildning via skolverket, 
Arbeta mot hedersrelaterat 
våld och förtryck. 

Barnafrids basprogram om 
våld mot barn -
webbaserad.   

Webbinarium Nätsmart, 
Aktiv skola. 

Partssamverkanskonferens 
Vårdsamverkan Skaraborg.   

 Workshop 
elevhälsoenkäten halvdag. 

Ortopediutb heldag.  Skolsköterskekonggress 
Karlstad, 2 dagar. 

Sexit Webbaserad, heldag. Strukturerat NPF-arbete i 
skolmiljö, Attention 
heldag. 

Webinarium Ungdomar, 
internet och narkotika. 
Länsnykterhetsförbundet. 

Ätstörningar hos barn och 
unga, föreläsning, 
Göteborgs stad, 
utbildningsenheten.  

Ögon och syn, föreläsning, 
Göteborgs stad, 
utbildningsenheten. 

Mat och rörelse för 
skolbarn, heldag. 

Strukturerat NPF-arbete i 
skolmiljö, konferens 
heldag. 

Barn och unga med 
adhd och autism – hur 
ger vi tillsammans rätt 
vård och stöd i rätt tid, 
webinarium 
Socialstyrelsen. 

Pedagogiskt ledarskap, 
konferens heldag. 

Svåra samtal, 
suicidprevention, 
Föreläsning Tidaholms 
kommun. 

Krishantering, 
Posomgrupperna 
Skaraborg 
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Patienten som medskapare  
En grundläggande förutsättning för en säker vård är patientens och de närståendes 
delaktighet. Vården blir säkrare om patienten är välinformerad, deltar aktivt i sin 
vård och ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med 
patienten. Att patienten bemöts med respekt skapar tillit och förtroende.  
 
PSL 2010:659 3 kap. 4 § 

Vårdgivaren skall ge patienter och närstående möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet. 
Samtycke till vård, undersökning eller behandling är i de flesta fall muntlig men vid vaccinationer 
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 hen 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 välinformerad elev ökar sin 
upplevelse av trygghet. 

Informationen skall alltid vara anpassad utefter elevens behov, ålder, kunskap och situation, Information 
och samverkan med elever och vårdnadshavare kan exempelvis vara: 

• Information inför genomförande av vaccinering och eventuella biverkningar. 
• 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. Information kan vara både muntlig och skriftlig och eleven skall känna sig 
respekterad. 

 

AGERA FÖR SÄKER VÅRD 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2 §, 7 §, 8 §, 7 kap. 2 § p 2, PSL 2010:659, 3 kap. 10 §  

Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård 
upprätthålls. 

Ett fortlöpande förbättringsarbete, som bygger på lärande och utveckling, till 
exempel en förbättringsmodell, är en viktig grund för ett framgångsrikt 
patientsäkerhetsarbete. I Agera för säker vård kan arbetsprocessen för ett 
systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete användas genom att följa 
nedanstående fyra steg:  

 

Mål Analys Åtgärder/Strategier Uppföljning 
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2022/Identifiering 

För att kunna säkerställa en god vård 
behöver alla inom EMI arbeta utifrån 
samma rutiner och riktlinjer. 

 

Att alla skolsköterskor och 
skolläkare arbetar enligt rutiner i 
”Metodboken” - Örebro. 
Fortlöpande arbete med att gå 
igenom metodboken, samt göra 
lokala tillägg pågår. 

Under skolskötersketräffarna har 
delar i metodboken gåtts igenom och 
diskuterats för att jobba fram en 
likvärdighet i arbetet. Viss försening 
med detta arbete pga pandemin.  

 

 

 

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

Sträva efter en 
skolsköterskebemanning med ett 
medelvärde på 430 elever/heltid. 

 

Omorganisation på grund av nya 
skolområden. 

 

Omorganisation har inneburit att 
skolsköterskor har bytt enheter, tid 
har då lagts på att uppdateras på den 
organisation, elever och personal. 

Medelvärdet på 430 elever hålls ej. 

För att kunna säkerställa en god vård 
behöver alla inom EMI arbeta utifrån 
samma rutiner och riktlinjer från 
Örebro metodbok, samt de lokala 
riktlinjerna. 

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

Under skolskötersketräffarna har 
delar i metodboken gåtts igenom och 
diskuterats för att jobba fram en 
likvärdighet i arbetet. Lokala riktlinjer 
har uppdaterats. 

Rutinen angående hantering av 
skolhälsovårdsjournaler, gällande 
arkivering och rollfördelning i PMO. 

 

Rutinen för rollfördelning i PMO är 
fastställd. Arbetet med nya 
arkiveringsmodulen är påbörjad 
nov-22 i samverkan med 
centralarkivet och it-avdelningen. 

Införande av digitala samtycken i 
PMO har genomförts. 

Fortsatt arbete med 
arkiveringsmodulen planeras under 
2023. 

Det har tagit mycket tid i anspråk för 
Pmo-administratörerena. 

Skapa ny rutin och arbetssätt för 
”Mitt Bp-samtal” - samtal. verktyg för 
elever som vill ha hjälp med sin 
övervikt och obesitas  

Rutinen kring arbetet med 
övervikt/fetma har uppdaterats och 
delar av materialet i ”Mitt Bp-
samtal” har använts. 

Rutinen är fastställd och 
implementerad 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Under förutsättningen att det blir 
lättnader i restriktioner skall arbetet 
med FYSS (Fysisk aktivitet på recept) 
återupptas. 

Inga medel har funnits från 
Folkhälsorådet under 2022. 

 

Fyss har ej använts under 2022. 

 

Att skolsköterskor 
och skolläkare har 
relevant och 
uppdaterad 
kompetens.  

För att kunna tillhandahålla god och 
säker vård behöver kontinuerliga 
fortbildningsinsatser  

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

Fortbildning har genomförts, se punkt 
adekvat kunskap och kompetens 

 

Att kvalitetssäkra 
skolsköterske-
mottagningarnas 
lokaler. 

Tidigare avvikelser inom detta 
område har skrivits. 

Skolsköterskemottagningarna ska 
kvalitetssäkras utifrån genomgång 
av kraven för skolsköterske-
mottagning.  Brister som inte kan 
åtgärdas på lokal nivå ska 
rapporteras till verksamhetschef 
som i sin tur har rapporterat vidare 
till skolchef. 

Vissa brister kvarstår i lokalerna på 
skolorna i Fröjered och Valstad 
gällande främst tillgång till rinnande 
vatten, för att kunna säkerställa en 
god vårdhygien. 
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Öka kunskap om inträffade vårdskador  
SOSFS 2011:9 7 kap. 2 § sista stycket, HSLF-FS 2017:40 3 kap. 1 §, PSL 2010:659 3 kap. 3 § 
Genom identifiering, utredning samt mätning av skador och vårdskador ökar 
kunskapen om vad som drabbar patienterna när resultatet av vården inte blivit det 
som avsetts. Kunskap om bakomliggande orsaker och konsekvenser för 
patienterna ger underlag för utformning av åtgärder och prioritering av insatser. 

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. 

  

Tillförlitliga och säkra system och processer  
Genom att inkludera systematiskt patientsäkerhetsarbete som en naturlig del av 
verksamhetsutvecklingen så kan både åtgärdande, förebyggande och 
hälsofrämjande belysas så att patientsäkerheten stärks. 

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 ett årshjul för att säkerställa att arbetet bedrivs som planerat. 
Hälsobesökens antal och utformning utgår ifrån ”Vägledning för Elevhälsan” ett stöd som Socialstyrelsen och 
Skolverkets utformat tillsammans. EMI i Tidaholms kommun träffar alla elever i förskoleklass, åk 2, åk 4, 
åk 7 samt gymnasiet år 1. Under 2023 kommer detta utökas till ytterligare ett besök i åk 6. Vid 
hälsosamtalen i förskoleklass, år 4 och 7 samt åk 1 gymnasiet svarar eleverna på frågor om mående, hälsa 
och livsstil i en hälsoenkät vilken sedan diskuteras på hälsosamtalet. Det sammanfattade resultatet 
redovisas i skolans Elevhälsoteam och till berörda lärare vid behov. Resultatet kan leda till förnyade 
hälsofrämjande – och förebyggande insatser. 

Egenkontroll av bemanning och resursfördelning sker inför varje läsår för att säkerställa rätt bemanning 
på de olika skolorna utifrån elevunderlag. 

 
Egenkontroll av lokaler och utrustning sker fortlöpande. 

 

Egenkontroll Omfattning Källa 

Kalibrering av medicinteknisk utrustning 1 gång/år Medicinsk tekniker 

Uppdatering av läkemedelsordination enligt 

generella direktiv samt basapotek inom EMI 

1 gång /år Skolläkare, skolsköterskor 

Kontroll medicinsk kylskåpstemperatur 1 gång/vecka Skolsköterska på enheten 

Kontroll läkemedel 2 gånger/år Skolsköterska på enheten 

Journalgranskning 2 gånger/år MLA kontrollerar, samt annan utsedd 

skolsköterska kontrollerar MLA-

sköterskan 

21



11 
 

 

All medicinteknisk utrustning 2022 har kontrollerats/kalibrerats. De medicinska kylskåpen har 
kontrollerats och hållit kylan vilket är viktigt med tanke på att vaccin och läkemedel som förvaras där inte 
får bli förstört. Investeringsplan för medicinteknisk utrustning gjordes under 2021 och har uppdaterats 
2022. Portabel syntavla har köpts in 2022 och har använts och bedömts stärka kvalitén på kontrollerna. 
Nytt medicinskt kylskåp har köpts in 2022 enligt investeringsplanen. 

Läkemedelsförråd har kontrollerats och gamla läkemedel kasserats på apoteket. Skolläkare har förnyat 
generella läkemedelsdirektiv. 

Systematiska loggranskningar görs för att kontrollera om någon obehörig kommit åt patientuppgifterna. 
Inga obehöriga har under 2022 varit inne i de journaler som granskades.  

Journalgranskningar av slumpmässigt utvalda elever görs två gånger om året enligt särskild mall, där det 
bland annat kontrolleras att eleven fått den vård som förväntats. Journalgranskningarna under 2022 visade 
ej på några brister i vården, dokumentationen eller kvalitén. 

Egenkontroller i vårdkedjan utförs genom rutin för remissbevakning, informationsmaterial till 
vårdnadshavare när rätt till Valfrihet i Vården är möjligt. 

 

Säker vård här och nu  
Hälso- och sjukvården präglas av ständiga interaktioner mellan människor, teknik 
och organisation. Förutsättningarna för säkerhet förändras snabbt och det är 
viktigt att agera på störningar i närtid.  

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. 

Kollegialt arbete skolsköterskorna emellan pågår fortlöpande med att identifiera riskområden såsom 
vaccinationer, dokumentation och IT-program, elevinflyttning och -utflyttning, vårdkedja och samverkan 
Partsamverkan nätverksgrupp.  

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.  

 

Riskhantering  

SOSFS 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap. 2 § p 4 
Vårdgivare ska fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan 
medföra brister i verksamhetens kvalitet. För varje sådan händelse ska vårdgivare uppskatta 
sannolikheten för att händelsen inträffar, och bedöma vilka negativa konsekvenser som skulle kunna 
bli följden av händelsen. 
All personal inom elevhälsans medicinska del ansvarar för att identifiera och 
rapportera risker som kan medföra negativa händelser eller tillbud i verksamheten och för elever. 
Större förändringar i verksamheten kan också väsentligen påverka patientsäkerheten. Verksamhetschef 
och MLA ansvarar tillsammans med berörda för att göra en riskanalys och återföra information och 
kunskap till verksamheten när en risk upptäckts. Likaså ansvarar verksamhetschef/MLA för att 
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uppmärksamma och påtala risker till vårdgivaren. En risk innebär att en negativ händelse kan inträffa 
som kan leda till en vårdskada. 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.  
 

Stärka analys, lärande och utveckling  
Analys och lärande av erfarenheter är en del av det fortlöpande arbetet inom hälso- 
och sjukvården. När resultaten används för att förstå vad som bidrar till säkerhet, 
hållbarhet, önskvärd flexibilitet och goda resultat, kan verksamheten utvecklas så 
att kvaliteten och säkerheten ökar och risken för vårdskador minskar.  

Avvikelser 
PSL 2010:659, 6 kap. 4 §, SOSFS 2011:9 5 kap. 5 §, 7 kap. 2 § p 5 
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.  Om vårdskadan är allvarlig ska MLA snarast göra en Lex Maria - anmälan till IVO 
(Inspektionen för vård och omsorg).  
IVO ska säkerställa att anmälda händelser, som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig 
vårdskada, har utretts i nödvändig omfattning samt att vårdgivaren har vidtagit de åtgärder som krävs 
för att uppnå hög patientsäkerhet. IVO ska sprida information till vårdgivare om de anmälda 
händelserna samt i övrigt vidta de åtgärder som anmälningarna motiverar för att uppnå hög 
patientsäkerhet.   
Under 2022 inkom tre avvikelser.  

- Avvikelse gjordes i medcontroll på lång väntetid på remiss till Länssjukvården, denna avvikelse 
fastnade i kommunens avvikelshantering. Utredning visade att det var en ny arbetsuppgift och 
att det varit svårigheter att komma in i det systemet. Detta är nu åtgärdat. Bedömning att ingen 
vårdskada har skett.  

- En avvikelse handlade om att brister kvarstår i lokalerna på skolorna i Fröjered och Valstad 
gällande främst tillgång till rinnande vatten, för att kunna säkerställa en god vårdhygien. 

- Två elever som ej kommit på erbjudna vaccinationstider hade inte fått någon ny tid skickad till 
sig. Har inte lett till vårdskada, då det var en påfyllnadsdos och att det var ett kort tidsintervall 
innan upptäckt. Nytt arbetssätt kring dokumentation minskar nu att detta kommer att 
upprepas.  

 

Klagomål och synpunkter 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 3 a § och 6 §, 7 kap. 2 § p 6 
I december 2017 tog barn- och utbildningsförvaltningen fram en rutin för hantering 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 utbildningen. Rutinen beskriver också på vilket sätt medarbetare och chefer inom förvaltningen 
ska ta emot och hantera de synpunkter och klagomål som kommer in. Klagomålshanteringen i 
kommunen kan användas även för synpunkter och klagomål från elever och vårdnadshavare i frågor 
som rör elevhälsans medicinska delar.  

23



13 
 

Klagomål och synpunkter på EMI skall alltid tas om hand och vidarebefordras till MLA och 
verksamhetschef. Klagomålen och synpunkterna skall sammanställas 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.  
Inga klagomål och synpunkter har inkommit under året 2022. 

 

Öka riskmedvetenhet och beredskap  
Alla delar av vården behöver planeras för en hälso- och sjukvård som flexibelt kan 
anpassas till kortsiktigt eller långsiktigt förändrade förhållanden med bibehållen 
funktionalitet, även under oväntade förhållanden. Arbetsgång vid driftstörning 
skrevs i samband med kriget i Ukraina. 
Kollegialt arbete skolsköterskorna emellan pågår fortlöpande med att identifiera 
riskområden såsom bland annat vaccinationer, dokumentation och IT-program. 

Arbetet med rutiner och lokala riktlinjer för bland annat informationshantering och dokumentation, 
generella läkemedelsordinationer, säkra rutiner kring hälsosamtal och hälsobesök diskuteras fortlöpande 
men minst en gång per år då också eventuell uppdatering görs. Medicinska delar diskuteras med 
skolläkaren samt uppdateras årligen.  

 

MÅL, STRATEGIER OCH UTMANINGAR FÖR KOMMANDE ÅR 

Mål och strategier för 2023 

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 vårdnadshavare samt andra aktörer. Elevhälsan skall i första 
hand arbeta förebyggande och hälsofrämjande, detta innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer 
som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. EMI planerar att under 2023 fortsätta arbetet med 
bland annat tema livsstil, vaccinationer enligt nationella vaccinationsprogrammet, hälsosamtal, medverkan 
i elevhälsoteam och elevhälsomöten. 

 
Mål 2023 Strategier /aktiviteter 

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” - Örebro. Arbete med 
att återkommande gå igenom och implementera metodboken, samt göra lokala tillägg pågår och 
skall fortsätta under 2023. 

• Sträva efter en skolsköterskebemanning med ett medelvärde på 430 elever/heltid. Se över 
fördelning inför varje nytt läsår för att få en jämn arbetsbelastning. 

• Uppdatera investeringsplanen för att säkerställa att den medicintekniska utrustningen håller god 
kvalité. 

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

• Fortsatt arbete med att se över vilka rutiner, riktlinjer och metoder som behöver förnyas utifrån 
metodboken. 

• Arbete med arkiveringsmodulen har påbörjats och skall fortgå under 2023. 

• Uppdatera rutiner för PMO då införandet av Schoolsoft är klart, då det påverkar elevinläsningar i 
journalsystemet. 

• Införa digitala hälsoenkäter i samråd med övriga kommuner i Skaraborg.  

• Flytta hälsobesöken från åk 7 till åk 8. 

• Implementera den nya regionalgemensamma rutinen kring scolioskontroll, ytterligare kontroll på 
alla elever i åk 6. 

• Ny rutin skall införas kring att skriva epikriser på elever vid stadieövergång och utflyttning. 
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• I och med införandet av den nya samtyckesmodulen skall rutinen kring vaccinationer uppdateras. 

Att skolsköterskor och skolläkare 
har relevant och uppdaterad 
kompetens för att kunna 
tillhandahålla god och säker vård.  

• Det skall finnas utrymme i verksamheten för att kunna deltaga på skolsköterskemöten, MLA-
nätverk Skaraborg och PMO administratörsmöte. 

• Få möjlighet till handledning. 

• Få möjlighet att gå utbildningar både lokalt och externt.  

• Kollegiala diskussioner om patientsäkerhet och förbättringsarbete.  

Att kvalitetssäkra 
skolsköterskemottagningarnas 
lokaler. 

• Skolsköterskemottagningarna ska kvalitetssäkras genom att skolsköterska och rektor på varje 
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. 

Att medverka till att öka kunskap 
och förståelse till hur olika 
livsstilsval påverkar hälsan och 
samhället. 

• Information till skolornas personal angående övervikt och fetma hos barn och ungdomar. Och 
skolsköterskornas arbete kring detta. 

• Medverka i det nystartade arbetet kring alkohol, narkotika och tobak. Ett samarbete mellan 
högstadiet, gymnasiet, folkhälsostrateg och socialtjänsten. 

• Fortsätta utvärdera, utveckla och genomföra tema Livsstil. 
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Barnrättsbaserat beslutsunderlag 
 
Ärendenummer: BUN 2023/7 

2023-01-25 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare:  
Nina Kindbom, Verksamhetschef elevhälsan 

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.  

  

27



Sida 3 av 4 

 

  

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. 
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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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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 2 Beslut om godkännande av projektering av 
samverkan om yrkesförarutbildning mellan 
Rudbecksgymnasiet och KompetensCentrum 
BUN 2021/479 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att: 

o godkänna projekteringen av samverkan om yrkesförarutbildning mellan 
Rudbecksgymnasiet och KompetensCentrum. 

o överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering enligt 
investeringsprocessen. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare gjort en utredning avseende samverkan om 
yrkesförarutbildning mellan Rudbecksgymnasiet och KompetensCentrum. Utredningen visar att 
samverkan är viktig för både arbetsmarknadens behov och Rudbecksgymnasiets fortsatta 
upprätthållande av god kvalitet på utbildningen. En sammanslagning ger även nämnden 
samordningsvinster gällande verksamheternas lokaler och resursutnyttjande. Ytterligare en 
kvalitativ effekt är att verksamhet övergår från extern regi till egen regi. Nämnden har beslutat om 
ett alternativ för samverkan som inkluderar ett investeringsbehov på 6,2 miljoner kronor. 

Kommunfullmäktige har behandlat ärendet och bland annat beslutat uppdra till 
samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med barn- och utbildningsnämnden genomföra 
projektering och ta fram ett projektdirektiv som innehåller förslag till utformning avseende 
iordningställande av ytor och lokaler. 

Projektering har nu genomförts och underlag har tagits fram. Enligt kommunens policy för 
investeringar ska både beställar- och utförarnämnd fatta beslut om att godkänna projekteringen. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att: 

o godkänna projekteringen av samverkan om yrkesförarutbildning mellan 
Rudbecksgymnasiet och KompetensCentrum. 

o överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering enligt 
investeringsprocessen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om godkännande av projektering av samverkan om 

yrkesförarutbildning mellan Rudbecksgymnasiet och KompetensCentrum”, skolchef Anneli 
Alm, 2023-01-30. 

 Investeringsutgift Samverkan gymnasiet och vux alt2. 
 Investeringsprojekt Samverkan gymnasiet och vux alt2. 
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 Projektdirektiv för yrkesförarutbildning. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 121/2022 ”Beslut om investeringsprojekt för att möjliggöra 

samverkan om yrkesförarutbildning mellan Rudbecksgymnasiet och KompetensCentrum”, 
2022-11-28. 

 PowerPoint presentation ”Samverkan Rudbecksgymnasiet och KompetensCentrum - 
Fordon- och transportprogrammet”. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 95/2022 ”Beslut om samverkan 
yrkesförarutbildning-godstransport mellan Rudbecksgymnasiet och KompetensCentrum”, 
2022-09-15. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2021/479 

2023-01-30 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, skolchef 

Tjänsteskrivelse - Beslut om godkännande av 
projektering av samverkan om yrkesförarutbildning 
mellan Rudbecksgymnasiet och 
KompetensCentrum 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att: 
o godkänna projekteringen av samverkan om yrkesförarutbildning mellan 

Rudbecksgymnasiet och KompetensCentrum. 
o överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering enligt 

investeringsprocessen. 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare gjort en utredning avseende samverkan om 
yrkesförarutbildning mellan Rudbecksgymnasiet och KompetensCentrum. Utredningen visar att 
samverkan är viktig för både arbetsmarknadens behov och Rudbecksgymnasiets fortsatta 
upprätthållande av god kvalitet på utbildningen. En sammanslagning ger även nämnden 
samordningsvinster gällande verksamheternas lokaler och resursutnyttjande. Ytterligare en 
kvalitativ effekt är att verksamhet övergår från extern regi till egen regi. Nämnden har beslutat om 
ett alternativ för samverkan som inkluderar ett investeringsbehov på 6,2 miljoner kronor. 

Kommunfullmäktige har behandlat ärendet och bland annat beslutat uppdra till 
samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med barn- och utbildningsnämnden genomföra 
projektering och ta fram ett projektdirektiv som innehåller förslag till utformning avseende 
iordningställande av ytor och lokaler. 

Projektering har nu genomförts och underlag har tagits fram. Enligt kommunens policy för 
investeringar ska både beställar- och utförarnämnd fatta beslut om att godkänna projekteringen. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet berör både gymnasieelever och elever vid vuxenutbildningen. Genom att i samverkan 
bedriva yrkesförarutbildning skapas bättre förutsättningar att kvalitetssäkra utbildningen då 
exempelvis specialistkompetens kan nyttjas i större utsträckning och det skapas bättre möjligheter 
att ha adekvata utbildningsmaterial. 
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Beslutsunderlag 
 Investeringsutgift Samverkan gymnasiet och vux alt2. 
 Investeringsprojekt Samverkan gymnasiet och vux alt2. 
 Projektdirektiv för yrkesförarutbildning. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 121/2022 ”Beslut om investeringsprojekt för att möjliggöra 

samverkan om yrkesförarutbildning mellan Rudbecksgymnasiet och KompetensCentrum”, 
2022-11-28. 

 PowerPoint presentation ”Samverkan Rudbecksgymnasiet och KompetensCentrum - 
Fordon- och transportprogrammet”. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 95/2022 ”Beslut om samverkan 
yrkesförarutbildning-godstransport mellan Rudbecksgymnasiet och KompetensCentrum”, 
2022-09-15. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

Ärendenummer: BUN 2021/479 
Fastställd:  
Reviderad:  

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Projektdirektiv för 
Yrkesförarutbildning  
Initiativtagare och kontaktperson:  

Bakgrund 
KompetensCentrum bedriver idag yrkesförarutbildning-godstransport för cirka 20 elever. Dessa 
elever kommer från olika orter runt om i gamla Skaraborg och utbildningen bedrivs i Falköping 
och i Tidaholm. Båda dessa huvudmän har valt att ha utbildningen genom entreprenad.  

Rudbecksgymnasiet bedriver idag yrkesförarutbildning inom ramen för fordon- och 
transportprogrammet, cirka 20 elever fördelat på två årskurser. Rudbecksgymnasiet har idag ett 
behov av garage, lastbil, eldrivna truckar och ytor för nuvarande gymnasiala utbildning. 

Förväntad nytta/effekt 
Förvaltningen ser fördelar och samordningsvinster om båda yrkesförarutbildningarna bedrivs i 
kommunens regi gällande samverkan av personal, lokaler, drift och inköp av fordon, 
specialistkompetens och större möjlighet att ha adekvata utbildningsmaterial. 

Arbetsmarknadens behov av arbetskraft kommer kunna tillgodoses  

Projektets syfte 
Öka möjligheten till samordning mellan gymnasiets och vuxenutbildningens utbildningar av 
yrkesförare. Detta genom att avsluta en köpt tjänst och istället genomföra i egen regi samt att öka 
kvaliteten i utbildningen. 

Projektets mål och leveranser 
1. Ökat lokalutnyttjande 

- Anpassa lektionssalar på Smedjegatan, i samverkan med övrig verksamhet i 
byggnaden 

2. Truckplan 
- Ytor utomhus för att möjliggöra att lossa och lasta med truck 

3. Truckhall 
- Ytor inomhus för att möjliggöra att lossa och lasta med truck 

4. Körplan 
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- En större körplan för att utbilda i rangering av lastbil och/med släp 
 

5. Inköp och leasing av fordon och annan utrustning 

 
Avgränsningar 
Nuvarande avtal med Yrkesakademin avslutas halvårsskiftet 2023 

Beröringspunkter till andra projekt, uppdrag och 
verksamheter 
Projektet ansvarar för att alla fastighetslösningar är på plats, även inhyrningar av TBAB 

Samverkan med Dometic kring ytor för plasthantering i angränsning till truckplan. 

Flöden kring Brukets industriområde samt Granaten hanteras av projektet, i samråd med TBAB 

Samverkan med gata/VA kring körplan och truckplan 

Planering och genomförande samt 
uppföljning/rapportering 
Information kommer ske direkt till BUN. 

Tid för projektets genomförande 
Preliminär start av projektet kommer ske i jan-2023 och avslutas till höstterminen 2023 

Prioritering - tid, resurser, kvalitet 
Vid behov prioriteras vad av tid, kvalité och resurser, som anses viktigast i arbetet med projektet. 

1. Tid: Då nuvarande avtal avslutas halvårsskiftet 2023 är tidsplanen av hög prioritet 
 

2. Kvalitet: följande kvalitetskrav ska vara uppfyllda för att projektet ska kunna godkännas. 
- Det viktigaste syftet är att samordna verksamheterna samt bibehålla och öka en 

utbildning med hög kvalitet kring yrkesförare i Tidaholm. Lösningar som stödjer en 
utbildning där efterfrågan på kompetens är stor, är viktig att få på plats. 

3. Resurser:  
- Totalkostnaden bör vara samma eller mindre som i nuläget 
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Överlämning 
Överlämning kommer ske till ansvariga rektorer, samt till service- och vaktmästarorganisation. 
Funktionerna involveras under projektets genomförande, i syfte att underlätta överlämningen. 

Utvärdering av förväntad effekt/nytta 
- En väl genomförd implementering av verksamheterna 
- Lokaler och ytor möjliggör verksamhet, av god kvalitet för sammanlagt ca 45 

utbildningsplatser 
- Samverkan mellan ungdomsgymnasium och vuxenutbildning gällande resurser såsom 

personal, lokaler, inventarier 
- Flöden i och kring Brukets industriområde fungerar väl och på ett säkert sätt 
- Etablerad lösning för internhyror avseende ytor utomhus 
- En ekonomisk lösning som är i paritet med gällande statsbidrag på vuxenutbildningen 

Projektledare/organisation 
Operativ styrgrupp: 

Förvaltningschefer SBN och BUN samt nedanstående projektledare. 

Projektledare delprojekt 
Truckplan: Daniel Larsson och Niclas Ljungblom. 
Körplan: Daniel Larsson och Niklas Ljungblom 
Smedjegatan 11: Peter Eriksson och Nina Kindbom. 
Truckhall: Daniel Larsson och Johan Claesson. 

 

Projektbudget 
Investeringsbudget: 

- 6,2 miljoner tas ut kommunstyrelsen investeringsreserv 2022 

Driftskostnad: 

- ca 300`/år som tas inom befintlig budget 

 

36





Investeringsutgift 
Alternativ 2 Samverkan gymnasiet och vux

Aktivering år 2023

Beskrivning Välj Investering Belopp (tkr) Utlägg Aktivering - År 1 Avskrivningstid Årlig Avskrivning

Ytor för övning Markanläggning 1 000 -             2023 2023 30                     33 -                            

Lastbilar + släp Övrig post 10 år 2 900 -             2023 2023 10                     290 -                          

Truckhall - renovering Övrig post 10 år 400 -                2023 2023 10                     40 -                            

Renovering Smedjegatan Storkök, ventilation mm 1 000 -             2023 2023 15                     67 -                            

Renovering Smedjegatan Ytskikt invändigt 500 -                2023 2023 20                     25 -                            

Truckar och simulatorer Övrig post 10 år 400 -                2023 2023 10                     40 -                            

Totalt 6 200 -             
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 121 Beslut om investeringsprojekt för att 
möjliggöra samverkan om yrkesförarutbildning 
mellan Rudbecksgymnasiet och 
KompetensCentrum 
KS 2022/281 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att: 

o godkänna inkomna handlingar som underlag för att hantera ärendet som ett 
investeringsprojekt 

o reservera och omdisponera 6,2 miljoner kronor till investeringsprojektet från 
kommunstyrelsens investeringsreserv 2022 
samt 

o uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med barn- och 
utbildningsnämnden genomföra projektering och ta fram ett projektdirektiv som 
innehåller förslag till utformning avseende iordningställande av ytor och lokaler.  

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med beslut om en samverkan mellan 
Rudbeckgymnasiet och KompetensCentrum. Samverkan kräver en investering och därför föreslår 
kommunledningsförvaltningen att ärendet hanteras enligt kommunens investeringsprocess. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att barn- och utbildningsnämnden har gjort en 
utredning som visar att en samverkan mellan Rudbecksgymnasiet och KompetensCentrum är 
viktig för både arbetsmarknadens behov och Rudbecksgymnasiets fortsatta upprätthållande av god 
kvalitet på utbildningen. Nämnden har beslutat om ett alternativ för samverkan som inkluderar ett 
investeringsbehov på 6,2 miljoner kronor.  

Barn- och utbildningsnämnden har gjort en bedömning av framtida driftskostnader. Vid 
färdigställandet kommer driftskostnaderna att öka med cirka 300 000 kronor årligen. Statsbidrag 
för vuxenutbildningen kommer att täcka stora delar av den ökade driftskostnaden inklusive 
kapitalkostnader. Nämnden bedömer att kostnaderna kommer kunna hanteras inom den årligt 
tilldelade ramen.  

Nämnden har också bedömt de kvalitativa effekterna. En sammanslagning ger nämnden 
samordningsvinster gällande verksamheternas lokaler och resursutnyttjande. Ytterligare en 
kvalitativ effekt är att verksamhet övergår från extern regi till egen regi.  

Kommunledningsförvaltningen bedömer att underlagen i stort innehåller de delar som en 
förstudie ska inkludera även om det saknas en sammanställd förstudierapport vilket ett 
investeringsärende bör inkludera. I underlagen finns ingen tidsplan för projektets delar men det 
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står beskrivet att uppstart av den samverkande verksamheten förväntas ske vid starten av 
höstterminen år 2023.  

I investeringsreserven på kommunstyrelsen finns medel kvar avseende år 2022 och 
kommunledningsförvaltningen föreslår att medel för projektet tas ur denna reserv.  Det medför 
att kommunens totala investeringsbudget inte utökas för år 2022.  

Efter beslut om ett godkännande av förstudien ska ärendet hanteras som ett investeringsprojekt 
och följa huvudprocessen. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

o godkänna inkomna handlingar som underlag för att hantera ärendet som ett 
investeringsprojekt, 

o reservera och omdisponera 6,2 miljoner kronor till investeringsprojektet från 
kommunstyrelsens investeringsreserv 2022 
samt 

o uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med barn- och 
utbildningsnämnden genomföra projektering och ta fram ett projektdirektiv som 
innehåller förslag till utformning avseende iordningställande av ytor och lokaler.  

- Lena Andersson (S) och Runo Johansson (L) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut.  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 177/2022 ”Beslut om investeringsprojekt för att möjliggöra 

samverkan om yrkesförarutbildning mellan Rudbecksgymnasiet och KometensCentrum”, 
2022-11-09. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om investeringsprojekt för att möjliggöra samverkan avseende 
yrkesförarutbildning mellan Rudbecksgymnasiet och KompetensCentrum”, ekonomichef 
Louise Holmvik, 2022-10-26. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 95/2022 ”Beslut om samverkan 
yrkesförarutbildning-godstransport mellan Rudbecksgymnasiet och KompetensCentrum", 
2022-09-15  

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om samverkan yrkesförarutbildning-godstransport mellan 
Rudbecksgymnasiet och KompetensCentrum”, förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 
2022-08-25. 

 Investeringsprojekt - Totalkostnadsberäkning - gymnasiet och vux. 
 PowerPoint presentation ”Samverkan Rudbecksgymnasiet och KompetensCentrum - 

Fordon- och transportprogrammet”. 

Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Ekonomienheten
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Investeringsbehov 
gymnasiets program, 
fordon och transport

Driftskostnader/år from år 2

• Kapitalkostnader             134 tkr
•Drift ytor                         26 tkr
• Leasing lastbil                  315 tkr

Totalt                             475 tkr

• Iordningställande av ytor för         
övning.                                   1 000 tkr

• Truckhall                                   400 tkr

•  Truckar och övnings                 400 tkr

Totalt                                       1 800 tkr

tidaholm.se
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Investeringsbehov 
gymnasiets program, 
Fordon och 
Transport, 
samt KC FT

Driftskostnader/år from år 2
• Kapitalkostnader                     566 tkr
• Drift ytor                                 26 tkr
• Leasing lastbil                          315 tkr
• Drift lastbilar                          153 tkr
• Utökning admin. 10%                 61 

tkr
• 2 st pedagoger                     1 470 tkr
Summa drift:                      2 591 tkr
Beräknad intäkt                     -  2 289 tkr

Total ökad drift:                     302 
tkr

• Iordningställande av ytor för         
övning.                                   1 000 tkr

• Truckhall                                   400 tkr

•  Truckar                                    400 tkr

• 2 lastbilar och 1 släp                2 900 tkr

• Iordningsställande av lokaler     1 500 tkr

Totalt                                       6 200 tkr

tidaholm.se
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Alternativ 1, 
investera till 
gymnasiet

• Investering                1 800 tkr 
•Ökad driftskostnad       475 tkr

• Investering                  6 200 tkr
• Intäkt statsbidrag*       2 200 tkr
•Ökad driftskostnad        302 tkr

*Statsbidrag för 22 elever på KC.

tidaholm.se

Alternativ 2, 
saminvestering till 
gymnasiet och KC
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§ 95 Beslut om samverkan yrkesförarutbildning-
godstransport mellan Rudbecksgymnasiet och 
KompetensCentrum 
BUN 2021/479 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att: 

o gå vidare med samverkan för yrkesförarutbildning mellan Rudbecksgymnasiet och 
KompetensCentrum. 

o föreslå kommunstyrelsen besluta att ta medel ur investeringsreserven för 2022 
för finansiering av investeringen till sammanslagningen. 

o föreslå kommunstyrelsen besluta ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
iordningställa ytor och lokaler. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat uppdra till förvaltningen att utreda möjligheter 
till att starta yrkesförarutbildning-godstransport på KompetensCentrum genom samverkan med 
Rudbecksgymnasiet. 

Ansvariga rektorer och förvaltningsekonom har som en del i utredningen tagit fram en 
kostnadskalkyl för att nämnden skall kunna besluta om fortsättning i ärendet. 

Om nämnden beslutar att inte gå vidare med samverkan för yrkesförarutbildning mellan gymnasiet 
och KompetensCentrum behöver fråga tas upp angående investering till Rudbecksgymnasiet. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår barn-och utbildningsnämnden besluta att: 

o gå vidare med samverkan för yrkesförarutbildning mellan Rudbecksgymnasiet och 
KompetensCentrum. 

o föreslå kommunstyrelsen besluta att ta medel ur investeringsreserven för 2022 
för finansiering av investeringen till sammanslagningen. 

o föreslå kommunstyrelsen besluta ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
iordningställa ytor och lokaler. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 66 ”Beslut om samverkan 

yrkesförarutbildning-godstransport mellan Rudbecksgymnasiet och KompetensCentrum”, 
2022-09-01. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om samverkan yrkesförarutbildning-godstransport mellan 
Rudbecksgymnasiet och KompetensCentrum”, förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 
2022-08-25. 

 Investeringsprojekt - Totalkostnadsberäkning - gymnasiet och vux. 
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 Investeringsprojekt - Totalkostnadsberäkning – gymnasiet. 
 PowerPoint presentation ”Samverkan Rudbecksgymnasiet och KompetensCentrum - 

Fordon- och transportprogrammet”. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 78/2022 ”Information om utredning 

yrkesförarutbildning-godstransport”, 2022-06-16. 
 Delrapport yrkesförarutbildning 2022-06-16. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 4/2022 ”Beslut om att utreda 

yrkesförarutbildning-godstransport på KompetensCentrum genom samverkan med 
Rudbecksgymnasiet”, 2022-01-27.  

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om att utreda yrkesförarutbildning-godstransport på 
KompetensCentrum genom samverkan med Rudbecksgymnasiet”, rektor Daniel Larsson 
och rektor Nina Kindbom, 2021-12-17.  

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 3 Beslut om yttrande gällande Tidaholmsförslag 
om bättre skolresultat och mindre matsvinn i 
skolan 
BUN 2022/408 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att: 

o överlämna yttrandet till kommunstyrelsen. 
o föreslå kommunfullmäktige besluta att Tidaholmsförslaget anses vara besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera ett Tidaholmsförslag om bättre 
skolresultat och mindre matsvinn i skolan till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 
Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2023-02-28. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt ett förslag till yttrande. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att: 

o överlämna yttrandet till kommunstyrelsen. 
o föreslå kommunfullmäktige besluta att Tidaholmsförslaget anses vara besvarat. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande gällande Tidaholmsförslag om bättre skolresultat och 

mindre matsvinn i skolan”, skolchef Anneli Alm, 2023-01-30. 
 Yttrande över Tidaholmsförslag - Bättre skolresultat och mindre matsvinn i skolan,  

2023-01-30. 
 Kommunstyrelsens beslut § 138/2022 ”Beslut om remittering av Tidaholmsförslag om 

bättre skolresultat och mindre matsvinn i skolan”, 2022-11-16. 
 Tidaholmsförslag - Bättre skolresultat och mindre matsvinn i skolan, 2022-10-20. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/408 

2023-01-30 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, skolchef 

Tjänsteskrivelse - Beslut om yttrande gällande 
Tidaholmsförslag om bättre skolresultat och 
mindre matsvinn i skolan 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att: 
o överlämna yttrandet till kommunstyrelsen. 
o föreslå kommunfullmäktige besluta att Tidaholmsförslaget anses vara besvarat. 

Ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera ett Tidaholmsförslag om bättre 
skolresultat och mindre matsvinn i skolan till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 
Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2023-02-28. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt ett förslag till yttrande. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn då barn- och utbildningsnämnden är remissinstans 
och väntas fatta beslut om att avge yttrande. Förslaget till beslut anses inte strida mot 
barnkonventionen. 

Beslutsunderlag 
 Yttrande över Tidaholmsförslag - Bättre skolresultat och mindre matsvinn i skolan,  

2023-01-30. 
 Kommunstyrelsens beslut § 138/2022 ”Beslut om remittering av Tidaholmsförslag om 

bättre skolresultat och mindre matsvinn i skolan”, 2022-11-16. 
 Tidaholmsförslag - Bättre skolresultat och mindre matsvinn i skolan, 2022-10-20. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Ansvarig för dokumentet: Anneli Alm, skolchef 

 

Yttrande över Tidaholmsförslag  - Bättre skolresultat och mindre matsvinn i skolan ................................3 
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Yttrande över Tidaholmsförslag  
- Bättre skolresultat och mindre 
matsvinn i skolan 
Skollunchen är en del av elevernas hela skoldag och en del av dagen som planeras noga ur flera 
perspektiv. Dels den delen som handlar om själva kosten och här finns många samverkansdelar med 
t.ex. Livsmedelsverket, Offentlig måltid, Skolmatsakademin m.m. En annan del handlar om miljö, 
organisation av måltider i matsalen. Båda dessa är delar av en helhet. 

I Tidaholm arbetar vi för att få bästa möjliga miljö runt våra barns/elevers måltider för det är en viktig 
del av hela dagen. Att få en bra lunch, men även frukost och mellanmål för de som berörs, bidrar till 
att måendet och därmed ork och koncentration fungerar bättre. 

När det gäller matsvinn arbetas det i nuläget utifrån Livsmedelsverkets verktyg med kökssvinn, 
serveringssvinn och tallrikssvinn. Mätningar genomförs några tillfällen/år i köken och resultaten går åt 
rätt håll. 

Matråd förekommer i lite olika former på våra enheter. När kostorganisationen bytt förvaltning 
kommer dessa forum att utvecklas ytterligare. 

Projektet som Rudsskolan i Karlstad har gjort är intressant och ett liknande tänk finns även i 
Tidaholm. Vi har inte byggt om en specifik matsal men i arbetet med att bygga nya skolor, renovera 
skolor har även matsalens miljö haft en viktig del.  

I dagsläget finns inga planer på att påbörja liknande projekt men i budget- och strategisk plan finns en 
investeringsplan för kommande 10 år och där finns medel avsatta för renovering av skolor där även 
matsalen finns med. Men oavsett om vi har nya eller äldre matsalar finns möjligheter att tänka kring 
hur miljön utformas med möblering, avskärmningar, ljud, ljus m.m. 

Detta är något som skolledning och personal ser över regelbundet, för våra barns/elevers bästa så de 
får förutsättningar att lyckas. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att Tidaholmsförslaget anses vara 
besvarat. 
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§ 138 Beslut om remittering av Tidaholmsförslag 
om bättre skolresultat och mindre matsvinn i 
skolan 
KS 2022/282 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet beslutar att remittera Tidaholmsförslaget till samhällsbyggnadsnämnden 

och barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till 
kommunstyrelsen senast 2023-02-28. 

Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av beslutsnummer 1.9 i kommunstyrelsens delegationsordning att kommunstyrelsens 
arbetsutskott har på delegation att besluta om remittering av motioner och e-förslag 
(Tidaholmsföslag) om inte kommunfullmäktige har beslutat om annat. 

Kommunstyrelsen antog 2020-01-08 riktlinje om beredning av motioner och e-förslag. Samtliga 
nämnder och kommunstyrelsen ska följa det som står i riktlinjen vid beredning och besvarande av 
motioner och e-förslag. 

Det framgår av stycke 3.3 i riktlinjen att nämnd eller annan instans som har fått en motion eller 
ett e-förslag skickat till sig på remiss och som ombeds yttra sig över denna/detta i sitt yttrande ska 
lämna sin syn på motionen/e-förslaget. Yttrandet ska inkludera information som är viktig att känna 
till för att ett korrekt beslut ska kunna fattas i ärendet. 

Nämnden/instansen ska även lämna förslag till beslut, detta beslut ska följa förslagen som redovisas 
i riktlinjen. Det ska även finnas en motivering till det förslag till beslut som lämnas. 

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att remittera Tidaholmsförslaget till 

samhällsbyggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Yttrandet ska 
ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2023-02-28. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Remittering av Tidaholmsförslag om bättre skolresultat och mindre 

matsvinn i skolan”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-11-08. 
 Tidaholmsförslag - Bättre skolresultat och mindre matsvinn i skolan, 2022-10-20. 

Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden  
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2023-02-06 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 4 Beslut om svar på skrivelse gällande besparingar 
grundskolan 
BUN 2023/13 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att överlämna framtaget 

svar till avsändaren.  

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har mottagit en skrivelse från en av kommunens medborgare. 
Skrivelsen rör besparingar inom grundskolan. Nämnden tog del av skrivelsen vid sammanträdet 
den 19 januari 2023 och beslutade då uppdra till presidiet att till kommande sammanträde med 
barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott skriva ett förslag till svar. Ett förslag till svar har 
tagits fram. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att överlämna framtaget svar 

till avsändaren.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar på skrivelse gällande besparingar grundskolan”, skolchef 

Anneli Alm, 2023-01-25. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 1/2023 ”Information om inkomna beslut och 

skrivelser”, 2023-01-19. 
 Skrivelse till barn- och utbildningsnämnden gällande besparing grundskolan, 2023-01-05. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2023/13 

2023-01-25 Barn- och utbildningsnämnd 
Handläggare: Anneli Alm, skolchef 

Tjänsteskrivelse – Beslut om svar på skrivelse 
gällande besparingar grundskolan 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att överlämna framtaget svar till avsändaren.  

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har mottagit en skrivelse från en av kommunens medborgare. 
Skrivelsen rör besparingar inom grundskolan. Nämnden tog del av skrivelsen vid sammanträdet 
den 19 januari 2023 och beslutade då uppdra till presidiet att till kommande sammanträde med 
barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott skriva ett förslag till svar. Ett förslag till svar har 
tagits fram. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet syftar till att besvara en inkommen skrivelse och bedöms inte i direkt mening röra barn. 
Dock bedrivs all nämndens verksamhet främst i syfte att arbeta förebyggande och främjande till 
förmån för barn och elever i Tidaholms kommun. Skrivelsen rör ekonomiska besparingar som kan 
påverka barn och elevers skolgång. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 1/2023 ”Information om inkomna beslut och 

skrivelser”, 2023-01-19. 
 Skrivelse till barn- och utbildningsnämnden gällande besparing grundskolan, 2023-01-05. 

Sändlista 
Avsändaren 
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Från: Åsa Sjögren
Till: Åsa Sjögren
Ärende: Sparar in på viktiga resurser i skolan
Datum: den 12 januari 2023 09:14:06

Från:  
Skickat: den 5 januari 2023 20:12
Till: Anneli Alm <anneli.alm@tidaholm.se>
Ämne: Sparar in på viktiga resurser i skolan
 
Hej,
 
När jag trodde att det inte kunde bli värre förhållanden och förutsättningar, så hade jag fel. När
vår son äntligen, efter lång väntan fått en resurs, som han så väl behöver, så tas tjänsten nu bort.
Detta efter att vår son endast påbörjat att skapa en relation till personen i fråga som bara varit
på skolan i några veckor. Och jag blir så otroligt upprörd och ledsen över att det dras in på skolan
där det redan finns svårigheter och där det är så viktigt att satsa för en långsiktighet. Vi vill inte
ha hemmasittande elever som känner sig misslyckade och otillräckliga, och vi vill inte ha utbränd
personal, och vi vill inte ha ledsna barn samt föräldrar som följd av att förutsättningar för en
lyckad skolgång inte ges till alla barn. Min son berättar att han känner oro över hur det ska gå för
honom nu när hans resurs inte ska vara kvar  och detta får mig att gråta. Jag förstår att han såg
möjligheten att klara av skolan, kanske till och med tycka om att gå dit, med den hjälp han skulle
få med en personlig resurs som skapade struktur, vägledning och hjälp med skoluppgifter i
ämnen som han idag ligger ett eller två år efter i (han går i 3:an). Och det är ju inte så att
problematik och svårigheter för de barn som verkligen behöver extra stöd försvinner, utan
självklart kommer lärare behöva täcka upp och försöka lösa en ekvation, som faktiskt inte går att
lösa. Detta skapar ju en stressig arbetssituation och ohållbar arbetsmiljö för alla lärare. Och det
är ju inte bara de barnen som behöver extra stöd, och nu inte får det, som påverkas. Varenda
elev som får mindre tid från lärare som behöver täcka upp på flera ställen, som extra stöd, som
lärare för en större grupp i klassrummet, som extra stöd till elever som behöver det på rasten
och även rastvakt för en stor grupp med barn m.m. Så alltså påverkas de allra flesta inom
skolverksamheten på varenda skola i kommunen, och jag tar upp kampen för min son och alla
andra barn, alla lärare som behöver ringa till ledsna och uppgivna föräldrar som får veta att just
deras barn inte längre ska få någon resurs och den hjälp som så väl behövs, alla lärare som går på
knäna för att få ihop varje dag för varje enskild elev.
 
Barnen har rätt till att de förutsättningar som krävs finns för att de ska lyckas med och må bra
under skolgången och lärarna har rätt till en god och hållbar arbetsmiljö.
 
Jag skickar detta till dig, men ser gärna att du skickar det vidare till BUN.
 
Ha en trevlig Helg!
 
Mvh

Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam 
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Svar på skrivelsen ”Sparar in på viktiga resurser i skolan” daterad 12/1 – 2023  

 

Tack för din personliga skrivelse till barn- och utbildningsnämnden. Vi beklagar att din son inte har 

tillgång till samma resurspersonal som innan besparingarna. Vi beklagar även att du känner dig ledsen 

över situationen och hoppas att kunna ge dig svar men framför allt mer hopp och framtidstro. Du ska 

förhoppningsvis känna av att vi gör allt vi kan för att alla barn och unga ska lyckas i Tidaholms skolor.  

 

Som fritidspolitiker i barn- och utbildningsnämnden är det vår uppgift att fördela den påse pengar vi får 

från bland annat skatteintäkter och statsbidrag. Den påsen är alltid begränsad. Vi i politiken skapar en 

budget, mål och förutsättningar som sedan våra verksamheter har som uppgift att leva upp till. Det är 

alltså professionens/barn- och utbildningsförvaltningens uppgift att fördela resurser utifrån budget och 

att resurserna används så effektivt som möjligt samt att arbetsmiljön säkerställs. Vilken personal som 

jobbar med vilka barn är därmed en verksamhetsfråga som skolledningen ansvarar för. Även vilka olika 

arbetsuppgifter personal i skolan har eller får är något som skolledningen ansvarar för.  

 

Just i år är det speciellt tufft inom det ekonomiska området då alla kommuner i Sverige är tvungna att 

betala ut pensionsavtalet KPA. För Tidaholms kommun blev det 20 miljoner kronor dyrare än beräknad. 

12 miljoner av dess 20 miljoner kronor ska barn- och utbildningsnämnden spara in. Det är bra för 

personalen som får en förbättrad pension men drabbar våra verksamheter i stor utsträckning.  

 

Vi lever i en tuff verklighet som vi behöver förhålla oss till. Det är en utmanande situation för många 

men skolledningen har fått i uppdrag att göra allt vad de kan för att hålla ambitionsnivån så högt som 

det bara är möjligt med de förutsättningarna vi har.  

 

Barn- och utbildningsnämnden tillsammans med skolledningen arbetar ständigt med att fler behörig 

personal i våra skolor ska se till att varje barn lyckas utifrån sina förutsättningar och behov.  

 

Tidaholm den 31 januari 2023 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2023-02-06 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 5 Beslut om presentation av projektet Utredning 
ytterskolornas roll i skolorganisationen 
BUN 2021/243 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta uppdra till förvaltningen 

att skyndsamt boka Ernst & Young till ett kommande nämndsammanträde för 
presentation av Utredning ytterskolornas roll i skolorganisationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat uppdra till barn- och utbildningsnämnden att i samråd 
med berörda nämnder förutsättningslöst utreda ytterskolornas roll inom skolorganisationen i 
dialog med medborgare i Tidaholms kommun och att detta sker under kommande treårsperiod. 
 
Arbetet har skett i projektform och företaget Ernst & Young har haft uppdraget att genomföra 
utredningen. Utredningen utmynnade i en rapport som presenterades för den förra nämnden 
under tidigare mandatperiod. 

Ordföranden har initierat ärendet på nytt i syfte att även låta den nya nämnden ta del av Ernst & 
Youngs presentation av utredningen. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta uppdra till förvaltningen att 

boka Ernst & Young till ett kommande nämndsammanträde för presentation av Utredning 
ytterskolornas roll i skolorganisationen. 

- Roger Lundvold (KD) föreslår att ordet ”skyndsamt” läggs till i beslutstexten. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett förslag om tillägg från 
Lundvold. Arbetsutskottet beslutar att bifalla dessa. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om presentation av projektet Utredning ytterskolornas roll i 

skolorganisationen”, skolchef Anneli Alm, 2023-01-27. 
 Rapport ”Tidaholms kommun - Utredning av ytterskolornas roll i skolorganisationen”, 

2022-10-13. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2021/243 

2023-01-27 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, skolchef 

Tjänsteskrivelse – Beslut om presentation av 
projektet Utredning ytterskolornas roll i 
skolorganisationen 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar uppdra till förvaltningen att boka Ernst & Young till ett kommande 
nämndsammanträde för presentation av Utredning ytterskolornas roll i 
skolorganisationen.  

Ärendet 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat uppdra till barn- och utbildningsnämnden att i samråd 
med berörda nämnder förutsättningslöst utreda ytterskolornas roll inom skolorganisationen i 
dialog med medborgare i Tidaholms kommun och att detta sker under kommande treårsperiod. 
 
Arbetet har skett i projektform och företaget Ernst & Young har haft uppdraget att genomföra 
utredningen. Utredningen utmynnade i en rapport som presenterades för den förra nämnden 
under tidigare mandatperiod. 

Ordföranden har initierat ärendet på nytt i syfte att även låta den nya nämnden ta del av Ernst & 
Youngs presentation av utredningen. 

Barnrättsbedömning 
Under utredningen har gällande lagar och regler som bland annat rör barns utbildning beaktats. 
Detta innefattar exempelvis barns rätt till kostnadsfri, tillgänglig och likvärdig utbildning men även 
förebyggande och hälsofrämjande elevhälsa.  

Beslutsunderlag 
 Rapport ”Tidaholms kommun - Utredning av ytterskolornas roll i skolorganisationen”, 

2022-10-13. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2023/59 

2023-02-14 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, skolchef 

Tjänsteskrivelse - Beslut om uppdrag att utreda 
Fröjereds skola  
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att: 
o skyndsamt redovisa professionens önskemål och bedömning med för- och nackdelar 

om Fröjereds skola från och med läsåret 2023/2024 ska vara en permanent F-3, F- 5 
eller F-6 skola. 

o skyndsamt utreda och beskriva såväl de ekonomiska såsom verksamhetsmässiga 
konsekvenser för grundskolans verksamhet i sin helhet i Tidaholms kommun om 
Fröjered skola permanent blir en F-3 skola med start från läsåret 2023/2024. 

o skyndsamt utreda och beskriva såväl de ekonomiska såsom verksamhetsmässiga 
konsekvenser för grundskolans verksamhet i sin helhet i Tidaholms kommun om 
Fröjered skola permanent blir en F-5 skola med start från läsåret 2023/2024. 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande vill att barn- och utbildningsnämnden ska ge 
förvaltningen i uppdrag att utreda Fröjereds skola enligt följande: 
 

o skyndsamt redovisa professionens önskemål och bedömning med för- och nackdelar 
om Fröjereds skola från och med läsåret 2023/2024 ska vara en permanent F-3, F- 5 
eller F-6 skola. 

o skyndsamt utreda och beskriva såväl de ekonomiska såsom verksamhetsmässiga 
konsekvenser för grundskolans verksamhet i sin helhet i Tidaholms kommun om 
Fröjered skola permanent blir en F-3 skola med start från läsåret 2023/2024. 

o skyndsamt utreda och beskriva såväl de ekonomiska såsom verksamhetsmässiga 
konsekvenser för grundskolans verksamhet i sin helhet i Tidaholms kommun om 
Fröjered skola permanent blir en F-5 skola med start från läsåret 2023/2024. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet syftar till att uppdra till förvaltningen att genomföra en utredning och bedöms därmed 
inte i direkt mening röra barn. Barn kan dock komma att påverkas i ett senare skede då 
utredningen är klar och slutligt beslut fattas. På vilket sätt barn kan komma att påverkas kommer 
att framgå av utredningen. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2023/60 

2023-02-14 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, skolchef 

Tjänsteskrivelse - Beslut om uppdrag att utreda 
lokaler Valstads förskola 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att: 
o utreda lämpliga alternativa lokaler, även externa sådana för förskolans behov 

samt de praktiska och ekonomiska konsekvenserna vid dessa.  
o kontakta ägaren missionskyrkan och undersöka möjligheten att hyra denna lokal 

och om detta är möjligt även dess lämplighet för verksamheten samt utreda 
praktiska och ekonomiska konsekvenser.   

o Inkludera statistik och underlag gällande Madängsholms förskola i utredningen. 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande vill att barn- och utbildningsnämnden ska ge 
förvaltningen i uppdrag att utreda Valstads förskolas lokaler enligt följande: 

o utreda lämpliga alternativa lokaler, även externa sådana för förskolans behov 
samt de praktiska och ekonomiska konsekvenserna vid dessa.  

o kontakta ägaren missionskyrkan och undersöka möjligheten att hyra denna lokal 
och om detta är möjligt även dess lämplighet för verksamheten samt utreda 
praktiska och ekonomiska konsekvenser.   

o Inkludera statistik och underlag gällande Madängsholms förskola i utredningen. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet syftar till att uppdra till förvaltningen att genomföra en utredning och bedöms därmed 
inte i direkt mening röra barn. Barn kan dock komma att påverkas i ett senare skede då 
utredningen är klar och slutligt beslut fattas. På vilket sätt barn kan komma att påverkas kommer 
att framgå av utredningen. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2023/61 

2023-02-14 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, skolchef 

Tjänsteskrivelse - Beslut om uppdrag att utreda 
lättillgängliga mensskydd i Tidaholms skolor 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att: 
o utreda de ekonomiska förutsättningarna för förslaget om att sätta upp behållare 

eller lådor med mensskydd vid en till två skoltoaletter på Tidaholm kommuns 
samtliga hög- och mellanstadieskolor och gymnasium.   

o utreda, i likhet så som Anstalten Tidaholm har gjort, att införa tillgänglig 
mensskydd genom behållare anpassad för mensskydd vid en till två skoltoaletter 
på Tidaholms kommuns samtliga hög- och mellanstadieskolor och gymnasium. 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande vill att barn- och utbildningsnämnden ska ge 
förvaltningen i uppdrag att utreda lättillgängliga mensskydd i Tidaholms skolor enligt följande: 

o utreda de ekonomiska förutsättningarna för förslaget om att sätta upp behållare 
eller lådor med mensskydd vid en till två skoltoaletter på Tidaholm kommuns 
samtliga hög- och mellanstadieskolor och gymnasium.   

o utreda, i likhet så som Anstalten Tidaholm har gjort, att införa tillgänglig 
mensskydd genom behållare anpassad för mensskydd vid en till två skoltoaletter 
på Tidaholms kommuns samtliga hög- och mellanstadieskolor och gymnasium. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet syftar till att uppdra till förvaltningen att genomföra en utredning och bedöms därmed 
inte i direkt mening röra barn. Barn kan dock komma att påverkas i ett senare skede då 
utredningen är klar och slutligt beslut fattas. På vilket sätt barn kan komma att påverkas kommer 
att framgå av utredningen. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2023/62 

2023-02-14 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, skolchef 

Tjänsteskrivelse - Beslut om uppdrag att undersöka 
behov av porrfilter i datorer inom förskola och 
skola 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att: 
o utreda vad verksamheterna anser om att införa porrfilter på samtliga offentliga 

datorer, läsplattor och nätverk i förskolor och skolor i Tidaholms kommun. 
o utreda möjligheten och beskriva kostnader för detta att införa ett filter som 

blockerar pornografi i samtliga offentliga datorer, läsplattor och nätverk i 
förskolor och skolor i Tidaholms kommun.   

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande vill att barn- och utbildningsnämnden ska ge 
förvaltningen i uppdrag att undersöka behov av porrfilter i datorer inom förskola och skola enligt 
följande: 

o utreda vad verksamheterna anser om att införa porrfilter på samtliga offentliga 
datorer, läsplattor och nätverk i förskolor och skolor i Tidaholms kommun. 

o utreda möjligheten och beskriva kostnader för detta att införa ett filter som 
blockerar pornografi i samtliga offentliga datorer, läsplattor och nätverk i 
förskolor och skolor i Tidaholms kommun.   

Barnrättsbedömning 
Ärendet syftar till att uppdra till förvaltningen att genomföra en utredning och bedöms därmed 
inte i direkt mening röra barn. Barn kan dock komma att påverkas i ett senare skede då 
utredningen är klar och slutligt beslut fattas. På vilket sätt barn kan komma att påverkas kommer 
att framgå av utredningen. 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2023-02-06 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 6 Beslut om verksamhetsberättelse för barn- och 
utbildningsnämnden avseende år 2022 
BUN 2023/6 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att: 

o godkänna upprättad verksamhetsberättelse samt att överlämna den till 
kommunstyrelsen. 

o godkänna upprättad rapport med redovisning av avtalssamverkan samt att 
överlämna den till kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt en verksamhetsberättelse för år 2022 samt en rapport med 
redovisning av avtalssamverkan år 2023.  

Vid arbetsutskottets sammanträde fördes dialog kring statistiken från år 2021. Förvaltningen 
uppmanas se över möjligheten till att uppdatera med färsk statistik till dess att 
verksamhetsberättelsen behandlas i kommunfullmäktige senare under året. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att: 

o godkänna upprättad verksamhetsberättelse samt att överlämna den till 
kommunstyrelsen. 

o godkänna upprättad rapport med redovisning av avtalssamverkan samt att 
överlämna den till kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om verksamhetsberättelse för barn- och utbildningsnämnden 
avseende år 2022”, skolchef Anneli Alm, 2023-01-25. 

 Verksamhetsberättelse 2022 (Barn- och utbildningsnämnd). 
 Avtalssamverkan 2023 (Barn- och utbildningsnämnd). 
 Begäran om redovisning av avtalssamverkan 2023. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2023/6 

2023-01-25 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, skolchef 

Tjänsteskrivelse - Beslut om verksamhetsberättelse 
för barn- och utbildningsnämnden avseende år 2022 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att: 
o godkänna upprättad verksamhetsberättelse samt att överlämna den till 

kommunstyrelsen. 
o godkänna upprättad rapport med redovisning av avtalssamverkan samt att 

överlämna den till kommunstyrelsen. 
 

Ärendet 
Förvaltningen har sammanställt en verksamhetsberättelse för år 2022 samt en rapport med 
redovisning av avtalssamverkan år 2023.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet behandlar de årligen återkommande rapporterna om avtalssamverkan samt 
verksamhetsberättelse. Nämndens verksamhet bedrivs främst i syfte att arbeta förebyggande och 
främjande till förmån för barn och elever samt bidra till utveckling inom förskola och skola.  

Verksamhetsberättelsen utgör en viktig del av nämndens framtida utvecklingsarbete och rapporten 
bygger på allas delaktighet; vårdnadshavare, elever, pedagoger och rektorer genom enkäter och 
det systematiska kvalitetsarbetet. Genom att ta del av verksamhetsberättelsen och dess innehåll 
skapas förutsättningar för nämnden att i samverkan med förvaltningen fortsätta arbeta för barnens 
bästa. 

Ärendet ligger i linje med artikel 28 och 29 i FN:s barnkonvention som handlar om utbildning och 
skola. Artikel 28 slår fast att barn har rätt till utbildning och att grundskolan ska vara obligatorisk, 
kostnadsfri och tillgänglig för alla. Artikel 29 säger att skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och 
lära barnet om mänskliga rättigheter.  

Beslutsunderlag 
 Verksamhetsberättelse 2022 (Barn- och utbildningsnämnd). 
 Avtalssamverkan 2023 (Barn- och utbildningsnämnd). 
 Begäran om redovisning av avtalssamverkan 2023. 
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1 Inledning 
Denna verksamhetsberättelse avser perioden 1 januari – 31 december år 2022. I 

samband med kommunens årsredovisning upprättar nämnden en 

verksamhetsberättelse. 

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. 

118



Barn- och utbildningsnämnd, Verksamhetsberättelse 2022 4(55) 

2 Sammanfattning 
Vårterminens första del präglades fortsatt av pandemin vilket speciellt märktes i form 

av hög sjukfrånvaro både bland barn/elever och personal. Svårigheter med att hitta 

vikarier utmynnade i ett ansträngt läge för verksamheterna. Nu talas det om 

"coronaskuld" som innefattar både personal och elever. För personalens del visar det 

sig i form av trötthet hos många. För elevernas del är det både tid och kunskap som 

behöver hämtas i kapp eftersom de har fått göra stora anpassningar för att tillgodogöra 

sig undervisningen under pandemin. De elever som avslutade åk 9 och åk 3 på 
gymnasiet har alla haft en högstadie- respektive gymnasietid som varit helt olik tidigare 

elevkullars. 

Förskolan Rosenberg öppnade vid årsskiftet 2021/2022 och det är positivt med en ny 

förskola som har goda förutsättningar för lärande och omsorg. 

Under våren har flera utvecklingsområden förberetts för att startas upp höstterminen 

2022, till exempel: 

Mycket tid har ägnats åt fortbildning inom de nya läroplanerna, LGR-22, i grundskolan. 

Gymnasiet har också varit berörda. 

Den av politiken beslutade utredningen av ytterskolornas roll inom grundskolan i 

Tidaholm har också fått mycket fokus. Många var involverade i olika intervjugrupper 

samt för att ta fram underlag till utredarna. Rapporten presenterades under senare 

delen av hösten i barn- och utbildningsnämnden och kommer under våren 2023 

behandlas i kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige. 

Under våren har förstudier inför kommande projektering av nya förskolelokaler i 

Madängsholm och Ekedalen förberetts i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Arbetet har fortsatt under hösten. 

Fokus har också varit på skolledarnas arbetsmiljö samt deras förutsättningar att 

hantera sitt uppdrag. Några rektorsbyten har skett under året. Med start hösten 2022 

trädde en ny organisation gällande f-9 i kraft. Främst handlade det om att bilda två 

skolområden inom f-6 där ytterskolor kopplades till en central skola och med 

skolledarteam som ansvarar för flera enheter tillsammans. Syftet är att stärka 

likvärdigheten men också att skapa hållbara skolledaruppdrag. Det kostar alldeles för 

mycket, i både kompetens, kunskap och resurser att byta skolledare. 

Senare delen av hösten ägnades åt budgetarbete inför 2023. Årets prognos var positiv 

men den tilldelade ramen inför 2023 gjorde att det fanns behov av flera anpassningar. 

Politiken tog beslut om inom vilka områden anpassningarna skulle göras och 

grundskolan fick den största utmaningen. Det har resulterat i personalnedskärningar 

och direkt varsel inom utvalda personalkategorier. Ett tufft arbete för rektorerna att 

avsluta 2022 med likväl som att starta upp 2023 med.  
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3 Förvaltningsberättelse 

3.1 Nämnd 

Reglemente 

Enligt reglementet för barn - och utbildningsnämnden ska nämnden fullgöra 

kommunens uppgifter enligt skollagen (2010:800). Nämnden har under år 2022 

ansvarat för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, 

grundsärskola, träningsskola, gymnasieskola, elevhälsa, kommunal vuxenutbildning, 

utbildning i svenska för invandrare samt kommunal kulturskola. Barn- och 

utbildningsnämnden ansvarar även för KAA (kommunala aktivitetsansvaret) för 

ungdomar i åldrarna 16–19 år som har valt att inte studera på gymnasiet eller avbrutit 

sina studier samt samhällsorienteringen för vissa nyanlända invandrare inom ramen för 

lag (2010:197) om etableringsansvar för nyanlända invandrare. Vidare ansvarar 

nämnden för skolskjuts i Tidaholms kommun samt utövar tillsyn över verksamheten 
som bedrivs i den fristående pedagogiska omsorgen Daretorps Lantis. 

 

Utöver skollagen är kommunallagen (2017:725), arbetsmiljölagen (1977:1160) och 

diskrimineringslagen (2008:567), liksom FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, i 

synnerhet Barnkonventionen, av central betydelse för nämndens verksamhetsområden 

och det arbete som barn- och utbildningsförvaltningen utför. 

Organisation 

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, grundsärskola (träningsskola, 1–6 och 7-9), 

gymnasieskolan Rudbecksgymnasiet, Kulturskolan Smedjan samt KompetensCentrum 

som anordnar vuxenutbildning. 
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Händelser av väsentlig betydelse 

Den första delen av 2022 präglades fortsatt av pandemin och hög sjukfrånvaro både 

bland barn/elever och personal. Även om pandemin har upphört är det fortfarande 

mycket sjukfrånvaro som i hög grad påverkar de flesta verksamheterna. 

Stort fokus har legat på arbetet med uppföljning och analys av utvecklingsområden och 

mål inom det systematiska kvalitetsarbetet. Detta arbete har gett resultat och blir ett 

bra stöd i den fortsatta utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet. 

Arbetet med trygghet och lekro/studiero i alla verksamheter har också gett fint 

resultat i form av en god grund och hållbara strukturer. Bevis för detta kan utläsas i 

nöjdhetsindex från medborgare i Tidaholm men också i Skolinspektionens skolenkät. 

Siffrorna visar att Tidaholms grundskolor har goda förutsättningar för trygga lärmiljöer. 

En hel del arbete har ägnats åt organisationsförändringar inom bland annat skolledarnas 

uppdrag, förändrade skolområden samt det centrala resursteamet. Detta för att hitta 

effektivare och hållbarare strukturer som ska gynna verksamheten. 

Under året har det även upphandlats ett nytt elevadministrativt system, vilket har varit 

en komplicerad process. Implementeringen startade i början av läsåret. 

3.2 Vision och mål i Tidaholms kommun 

3.2.1 Vision 

Kommunfullmäktige har antagit en vision som beskriver hur Tidaholms kommun ska 

utvecklas på lång sikt. Visionen ligger till grund för de mål som kommunfullmäktige och 

nämnder har antagit. Visionen lyder: 

I Tidaholms kommun ska vi kunna leva och bo i en god livsmiljö som skapar trygghet, 

omtanke och utveckling för både individ och företag. 

Tidaholms kommun ska vara trygg och säker att bo, vistas och verka i och ge samma 

möjligheter för alla invånare. Därför är samverkan med andra aktörer i samhället viktigt. 

Omtanken är vår ledstjärna i vardagen för våra medborgare, vår miljö, vårt klimat, nästa 

generation och vår framtid. Gemensamt ansvar och samarbete mellan kommuninvånare, 

beslutsfattare, förvaltning, organisationer/föreningar och lokala företagare ger förutsättningar 

för en stark handlingskraft och utveckling för individer och företag. 

Så här arbetar kommunen med mål 

Kommunfullmäktiges vision för Tidaholms kommun kompletteras av sex målområden 

år 2022: Attraktiv kommun, Medborgaren i fokus, Ett miljömässigt hållbart samhälle, Ett 

starkt och växande näringsliv, Attraktiv Arbetsplats samt God ekonomi. 

För varje målområde har kommunfullmäktige antagit strategiska mål med tillhörande 

strategier och indikatorer. Strategierna konkretiserar hur kommunen ska gå till väga 

för att uppnå målen. Indikatorerna ger underlag för bedömningen av måluppfyllelsen. 

En väl vald indikator beskriver förhållanden som förändras i takt med att kommunen 

närmar sig målet. Varje nämnd har antagit verksamhetsmål som konkretiserar hur 

nämndens arbete ska bidra till att de strategiska målen uppnås. 
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Åk 8 i Tidaholm ligger också över rikets indexvärde när det gäller frågeområdet 

“stöd”, pojkarna 6,7 är mer nöjda än flickorna 5,7. 

 

 

Gymnasiet ligger på samma nivå för frågeområdet “stöd” som riket 6,0 och har tappat 

något jämfört med tidigare år då gymnasiet i Tidaholm låg strax över rikets 

medelvärde. 
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Diagrammet nedan visar resultatet för andelen elever i åk 6 som uppnått 

kunskapskraven i alla ämnen som eleven läser. Resultatet visar på en mycket positiv 

trend mellan 2018 och 2021 då Tidaholms resultat var högre än rikets. 2022 är 

resultatet fortfarande högre än rikets men sjunker till 73,4% och följer därmed trenden 

för riket. 

 

 

Diagrammet nedan visar resultatet för andelen elever i åk 9 som uppnått 

kunskapskraven i alla ämnen. Tidaholms resultat är det lägsta 65,9% sedan 1998 88,0%. 

Rikets medelvärde har också gått ned men Tidaholms resultat ligger 8,6 

procentenheter under. 

 

 

Diagrammet nedan visar 2022 års meritvärde 206,5p av 340p för Tidaholms elever i åk 

9. Resultatet visar på en fortsatt negativ trend, en trend som inte bara gäller Tidaholm 

utan hela Sverige och nästan alla ämnen. Elever med ett lågt meritvärde riskerar att 

inte komma in på de gymnasieprogram de helst önskar vilket sannolikt borde påverka 

antal avhopp på gymnasiet. Gapet mellan pojkar och flickors meritpoäng har ökat ännu 

mer jämfört med föregående år, pojkarna har i genomsnitt 186,5p och flickor 227,9p av 

340p. 
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Diagrammet nedan visar andelen gymnasieelever inom kommunal regi som tagit 

examen inom tre år, inklusive IM. Resultatet har de senaste åren varit både sämre och 

bättre än riket för att 2021 vara på samma nivå som riket och 2022 vara strax över. 

 

  

Här presenteras statistik för andelen behöriga lärare från förskolan till gymnasiet. 

Statistiken visar genomsnittet för alla verksamheter. Skillnader i och mellan förskolor 

och skolor kan vara stor. Det finns i dagsläget ingen kartläggning av Tidaholms 

kommuns nuläge och framtida behov beroende på pensionsavgångar. 

Diagrammet nedan visar andel anställda årsarbetare med förskollärarlegitimation i 

kommunala förskolor. Även om en liten ökning har skett 2021, en procentenhet till 

35%, så ligger Tidaholms förskolor fortfarande under rikets resultat.  Dock ska tilläggas 

att rikets resultat också är lågt där inte ens hälften av de anställda har 

förskollärarlegitimation. Statistik för 2022 redovisas under våren 2023. 
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Diagrammet nedan visar hur Tidaholms grundskolor står sig i jämförelse med riket 

gällande lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i 

grundskola åk 1–9. Tyvärr fortsätter Tidaholms nedåtgående trend. 2022 års statistik 

redovisas våren 2023. 

 

 

Nedan visas andel årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen. 

Behörigheten i Tidaholm ligger fortsatt över riket men följer dock den negativa 

nationella trenden. Knappt hälften av personalen som arbetade i Tidaholms fritidshem 

2021 hade pedagogisk högskoleexamen (förskollärar-, fritidspedagog- respektive 

lärarutbildning). Statistik för 2022 redovisas under våren 2023. 

 

 

Diagrammet nedan visar andel lärare i grundsärskola, omräknat till heltidstjänster, med 

lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen och med utfärdat 

examensbevis. Tidaholm ligger fortfarande högt över snittet för riket trots ett tapp på 

2,7 procentenheter. Statistik för 2022 redovisas våren 2023. 
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Diagrammet nedan visar en positiv trend för Tidaholm samt att gymnasiet har hög 

andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. Statistik för 2022 

redovisas våren 2023. 

 

 

Diagrammet nedan visar andel lärare på grundläggande nivå inom komvux som har 

lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. Trenden för Tidaholm är positiv och 

fortsätter uppåt, dock fortfarande en bra bit under snittet för riket. Statistik för 2022 

redovisas våren 2023. 

 

 

Diagrammet nedan visar andel lärare (heltidstjänster) i komvux på gymnasial nivå med 

pedagogisk högskoleexamen. Endast fem kommuner av de som finns registrerade i 

Koladas databas har lägre andel lärare med pedagogisk högskoleexamen än Tidaholm. 

Statistik för 2022 redovisas våren 2023. 

 

  

Värdering: Förvaltningens sammanlagda bedömning är att målet inte är uppnått på 

grund av att måluppfyllelsen för betyg och meritvärde är låg. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Efter analys av kvalitetsredovisningar för 
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läsåret 2021/2022 samt första delen av höstterminen 2022 så framkommer ökad 

frånvaro bland barn och elever som ett ökande problem trots att restriktionerna för 

Covid–19 inte längre gäller. Elevfrånvaron inom förvaltningens verksamheter behöver 

kartläggas för att skapa ett underlag för vilka åtgärder som behöver göras för att 

komma till rätta med problematiken. Det finns ett behov av att fortsätta utveckla 

särskilt stöd (rätt stöd vid rätt tillfälle), anpassningar på grupp- och individnivå samt 

undervisningens kvalitet för ökad måluppfyllelse. Att arbeta systematiskt med kollegialt 

lärande och ett relationellt förhållningssätt till eleverna i en organisation som skapar 

förutsättningar för samverkan är åtgärder som kan bidra till ökad elevnärvaro. 

Skolinspektionens enkät visar att Tidaholms elever i stort är mycket nöjda med den 

undervisning som sker och att de anser att det finns tillgång till elevhälsa i stor 

utsträckning. Personalen upplever att tillgången till elevhälsan, samverkan och det 

faktum att eleverna skyndsamt får sina behov tillgodosedda är långt mer positivt än 

riket. Elevernas enkät påvisar dock ett behov av en mer varierad och differentierad 

undervisning där alla får möjlighet att utveckla och utmanas så långt det är möjligt vilket 

är viktigt för att kunna höja studieresultaten. 

Förvaltningens verksamheter har fortsatt behov av utveckling av det kollegiala lärandet 

för att skapa förutsättningar för ett systematiskt kvalitetsarbete som utgår från 

verksamhetsnära problem.  Analysarbetet behöver prioriteras och utvecklas för att 

hitta orsaker och samband till resultaten och rektorerna ska ges ännu bättre 

förutsättningar för att analysera resultat både på individ- och gruppnivå. 

 

Verksamhetsmål: Barn och elever i alla skolverksamheter upplever 

trygghet, studiero/lekro och utsätts inte för kränkningar. 

 

Analys: Enligt skollagen ska alla elever tillförsäkras en trygg och stödjande skolmiljö. 

Det är skolan och ytterst rektorns ansvar att skapa trygghet och studiero. Rektorn 

ansvar också för den pedagogiska utvecklingen och lärmiljön på skolan. Studieron och 

lärmiljön behöver utvärderas kontinuerligt som en del i skolans systematiska 

kvalitetsarbete. (Skolverket) 

För att följa upp målet är 12 indikatorer som fokuserar på elevers trygghet och 

studiero utvalda. Frågorna är hämtade från Skolinspektionens enkät. Inför 2022 gjorde 

Skolinspektionen en översyn av skolenkäten vilket innebär att frågor har reviderats och 

en respondentgrupp har växlat från årskurs 9 till årskurs 8. Detta betyder att de 

indikatorer som grundas på resultatet från skolenkätens tidigare frågor inte längre är 

aktuella och kan uppdateras. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har sedan 2017 arbetat intensivt för ökad trygghet 

och studiero inom samtliga verksamheter från förskola till gymnasium. En satsning som 

bygger på kunskap som vilar på en vetenskaplig grund med hjälp av Hélène Jenvén (fil 

dr i pedagogik) som också är deltidsanställd i Tidaholm. Arbetet är främjande, 

förebyggande samt akut åtgärdande och syftet är att skapa optimala lärmiljöer präglade 

av trygghet och studie-/lekro. Det intensiva arbetet har gett resultat då årets 

reviderade enkät visar på väldigt fina siffror för Tidaholm där samtliga frågor om 
trygghet och studiero har ett bättre indexvärde än riket. De skolenkäter som 

genomfördes 2016 och 2018 har indexvärden som är både högre, lägre eller lika med 

rikets. År 2020 är däremot samtliga indexvärden högre än rikets vilket glädjande nog 

höll i sig 2022. Hélène Jenvéns arbete har uppmärksammats av Skolverket som har valt 

att spela in en informationsfilm om hennes arbete i Tidaholm. 
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Kommunerna svarar på Skolenkäten vartannat år vilket betyder att Tidaholms resultat 

jämförs med hälften av Sveriges kommuner. I den jämförelsen är Tidaholms kommun 

bäst i Sverige på följande frågor: 

- Elever i åk 5: Litar du på att de vuxna i skolan gör tillräckligt om någon elev blir illa 

behandlad? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del" 91%. 

- Elever i åk 8: Känner du dig rädd för någon lärare eller annan vuxen i skolan? Andel 

som svarat "Aldrig" eller "Sällan" 96%. 

- Elever i åk 8: Tycker du att de vuxna i skolan har koll på vad som händer på rasterna? 

Andel som svarat "Alltid" eller "Ofta" 54%. 

  

Resultat (indexvärden) Skolenkäten 2022 frågeområde "Trygghet och studiero": 

 

Tabellen nedan visar Skolenkätens resultat åk 5 2022 för studiero, trygghet och att 

förhindra kränkningar. 
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Tabellen nedan visar Skolenkätens resultat åk 8 2022 för studiero, trygghet och att 

förhindra kränkningar. 
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Tabellen nedan visar Skolenkätens resultat för gymnasiet år 2 2022 gällande studiero, 

trygghet och att förhindra kränkningar. 
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Tabellen nedan visar index för samtliga frågeområden gymnasiet år 2 2022. I samtliga 

frågeområden har flickorna lägre resultat än pojkarna i jämförelse med Tidaholm och 

riket. Samtliga av flickornas resultat ligger under genomsnittet i riket för flickor medan 

samtliga av pojkarnas resultat ligger över rikets resultat för pojkar. Skillnaderna mellan 

pojkar och flickors upplevelser blir där med mycket stora. 

 

 

Värdering: Målet bedöms som uppnått då Tidaholms samtliga indexvärden för 

frågeområdena "Trygghet och studiero" ligger över rikets indexvärden.  

Lärdomar och förslag på åtgärder: För att bibehålla den positiva utvecklingen 

behöver förvaltningen skapa kvarhållande strukturer både lokalt på skolorna och 

förvaltningsövergripande så att Utbildningskonceptet Trygghet och Studiero blir befäst 

och en självklar del av helthetsidén. Utifrån skolenkätens stora skillnader mellan pojkar 
och flickors resultat på gymnasiet har ett utvecklingsarbete för att öka jämställdheten 

på Rudbecksgymnasiet påbörjats. Slumpvis utvalda elevgrupper har intervjuats med 

fokus på fyra områden: stimulans, kritiskt tänkande, inflytande samt förhindra 

kränkningar. Resultatet har delgivits rektor och personal som nu ska påbörja 

förbättringsarbetet. 

 

 

 

  

133



Barn- och utbildningsnämnd, Verksamhetsberättelse 2022 19(55) 

Medborgaren i fokus 

Kommunens verksamheter och service för medborgare präglas av delaktighet, hög 

kvalitet och effektivitet. 

 

Verksamhetsmål: Barn och elever i alla skolverksamheter upplever att de 

får en utbildning av god kvalitet och att kunskaperna bedöms på ett 

likvärdigt och rättssäkert sätt. 

 

Analys: 21 indikatorer har valts ut för att analysera verksamhetsmålet varav de flesta 

rör resultat från nationella prov. De nationella proven har på grund av covid-pandemin 

varit inställda under 2020 och 2021, ersättningsprov har genomförts men ej 

registrerats därav inget resultat. 2022 finns resultat att tillgå igen och andelen elever i 

åk 3 som deltagit i alla delprov och som klarat alla delprov för ämnesprovet i 

matematik har ökat till 65%, ett resultat som är det tredje bästa under en tioårsperiod. 

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov och som klarat alla delprov för ämnesprovet i 

svenska och svenska som andraspråk följer rikets nedåtgående trend och ligger på 68%. 

Andelen elever i åk 6 som fått ett högre eller lägre betyg än provbetyg för 

ämnesproven i svenska, matematik och engelska ligger ungefär på samma nivåer som 

rikets resultat. Dock skiljer sig andelen elever i åk 6 som fått ett lägre betyg än 

provbetyg för ämnesprov i engelska något då 8,1% av eleverna i Tidaholm har fått ett 

lägre betyg jämfört med riket där 17,6% av eleverna har fått ett lägre betyg än 

provbetyget. 

Andelen elever i åk 9 som fått ett högre eller lägre betyg än provbetyg för ämnesprov i 

svenska, matematik och engelska ligger också på jämförbara nivåer med riket. I det här 

fallet sticker dock betyget i engelska ut där 13,3% av eleverna i Tidaholm får ett högre 

betyg jämfört med rikets 34,5%. 

Däremot skiljer sig Tidaholms och rikets resultat åt när det gäller relationen mellan 

prov och betyg i svenska 1 och matematik 1 på gymnasiet. Andelen gymnasieelever i 

Tidaholm som fått ett högre betyg än provbetyg för ämnesprov i matematik är 78,1% 

jämfört med rikets 47,2%.  Även i svenska 1 är skillnaderna stora. Andelen 

gymnasieelever som fått ett lägre betyg än provbetyg för ämnesprov i svenska är 28,6% 

i Tidaholm jämfört med riket där 4,0% har fått ett lägre betyg. Andelen gymnasieelever 

som fått ett högre betyg än provbetyg för ämnesprov i svenska är 14,3% i Tidaholm 

jämfört med rikets 42,0%. 

Skillnaderna mellan provbetyg och betyg påvisar ett behov av ökad samverkan mellan 

ämnen och inom ämnen både på och mellan skolor för att öka likvärdigheten och 

rättssäkerheten i arbetet med betyg och bedömning. Det behöver skapas 
förutsättningar för samplanering och sambedömning där kollegialt lärande ses som ett 

viktigt verktyg för ökad samsyn. Något som dock försvårar möjligheterna att göra 

likvärdiga och rättssäkra bedömningar är den ökande elevfrånvaron. 

Grundskolan och särskolan har fokuserat på de ändringar i läroplaner och kursplaner 

som gäller från 1 juli 2022. Det finns ändringar i alla kursplaner på grundskolenivå. Det 

har också kommit nya formuleringar om sexualitet, samtycke och relationer och annat 

värdegrundsarbete i läroplanernas inledande delar. För lärare som sätter betyg införs 

också en ny princip för betygssättning i skollagen. De nya bestämmelserna ska leda till 

att betygen speglar elevernas kunskaper bättre. Begreppet kunskapskrav byter namn till 

betygskriterier. I samband med ändringarna har Skolverket tagit fram nya allmänna råd 
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om betyg och prövning. Rektorerna i Tidaholm har bjudit in sakkunnig Anna Karlefjärd 

för att föreläsa för pedagogisk personal samt vara behjälplig i att tolka de ändringar 

som genomförts. Dessa fortbildningsinsatser och diskussioner gynnar förutsättningarna 

för ökad bedömarkompetens och i sin tur likvärdig och rättssäker bedömning och 

betygsättning. 

I 2020 års skolenkät fick pedagoger i Tidaholms grundskolor ta ställning till hur skolan 

arbetar med området "Bedömning och betygsättning". Resultatet blev ett indexvärde 

på 7,6 en ökning med 0,7 sedan 2018 och något högre än riket som var 7,3 2020. 2022 

ligger grundskolorna i Tidaholm kvar på ett indexvärde strax över rikets. Även 

pedagoger i gymnasieskolan tog ställning till hur skolan arbetar med området 

"Bedömning och betygsättning" och resultatet blev ett indexvärde på 7,7 en ökning 

med 1,3 sedan 2018. Rikets resultat för 2020 låg på indexvärdet 7,2. 2022 har 

indexvärdet i Tidaholm sjunkit till ett värde 0,4 under rikets. 

I Skolinspektionens reviderade enkät 2022 ställs frågan "Hur nöjd är du med din 

skola?". Där svarar Tidaholms elever enligt följande: 

Åk 5 

 

Åk 8 

 

Gymnasiet år 2 

 

 

2020 formulerades frågorna i stället "Jag är nöjd med min skola som helhet" och "Jag 

skulle rekommendera min skola". Andel elever som angav något av alternativen 

"stämmer helt och hållet" eller "stämmer ganska bra" som svar på påståendena såg ut 

enligt följande: 

Åk 5, medelvärdet för riket står inom parentes. 
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Åk 9, medelvärdet för riket står inom parentes. 

 

Gymnasiet år 2, medelvärdet för riket står inom parentes. 

 

De två enkäterna visar att årets elever i åk 5 är mer nöjda (i jämförelse med riket) med 

sin skola än eleverna i åk 5 var 2020. Högstadieeleverna är fortsatt mer nöjda med sin 

skola jämfört med riket. Gymnasieeleverna är däremot något mindre nöjda med sin 

skola 2022 jämfört med riket. 

Värdering: En sammanvägning av mestadels positiva trender samt insatser under 2022 

gör att målet värderas gult, det vill säga delvis uppfyllt. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Skolinspektionen gjorde 2018 en granskning av 

rektorers och huvudmäns arbete gällande rättvis och likvärdig betygsättning i 

grundskolan och kom fram till slutsatser som barn- och utbildningsförvaltningen 

instämmer i. Inom det systematiska kvalitetsarbetet behöver huvudmännen och 

rektorerna lägga större vikt vid att analysera skolornas betygsresultat, sett ur 

perspektivet rättvis och likvärdig betygssättning. Det kan exempelvis innebära att 

jämföra betygsresultat på olika nivåer, till exempel mellan skolor, lärare och klasser. 

När det gäller förutsättningar för lärares samverkan i arbetet med en rättvis och 

likvärdig betygssättning, både inom och mellan skolor, behöver organiserade former 

för samverkan skapas i betydligt större omfattning. Inte minst gäller det lärares 

samverkan mellan skolenheter. Det framstår som tydligt att huvudmännen och 

rektorerna i ökad omfattning behöver undersöka vilka behov av kompetensutveckling 

som lärare har. Andelen obehöriga lärare kan förväntas öka på många skolor. Därför är 

det viktigt - i de fall obehöriga lärare måste anställas för att undervisa och därmed ska 

fatta beslut om betyg, tillsammans med en legitimerad lärare – att planera för att dessa 

lärare ges de förutsättningar som behövs i arbetet med betygssättning. För de ämnen 

där det finns nationella prov, bör huvudmän och rektorer undersöka hur elevers 

ämnesbetyg korrelerar med provbetygen. Detta ska göras i syfte att identifiera 

avvikelser i skolornas betygsresultat och därmed uppmärksamma risker och 

svårigheter i lärares arbete med betygssättning. 
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Verksamhetsmål: Barn och elever i alla skolverksamheter är delaktiga i 

utbildningens och undervisningens utformning och utveckling, känner 

motivation och meningsfullhet och vill aktivt lära sig mer 

 

Analys: Tre år har gått med utvecklingsarbetet DiTiS - Delaktighet i Tidaholms skolor. 

Tre lärorika, intensiva år som synliggjort många verksamhetsnära problem men också 

större organisatoriska utmaningar. Sakkunnig Erik Andersson, filosofie doktor och 

docent i pedagogik, har varit navet i utvecklingsarbetet som skapat stabilitet när 

osäkerheten gjort sig påmind. Erik har under utvecklingsarbetet DiTiS stöttat hela 

organisationen in i det kollegiala lärandet för hållbara skol- och 

undervisningsförbättringar på vetenskaplig grund. En utveckling som varit nödvändig 

och krävt mycket av alla. Samtliga i organisationen behöver fortsatt öva och träna på 

arbetssättet kollegialt lärande och 3-U modellen för att det ska bli ett självklart 

verktyg, först då skapas en lärande organisation, en organisation som arbetar med 

ständiga förbättringar på vetenskapligrund som leder till beprövade erfarenheter, 

säkerhet och stabilitet. 

Erik Andersson har också påvisat under arbetets gång att organisationen saknar en 

tydlig gemensam riktning, en helhetsidé. En helhetsidé utformas under noggranna 

överväganden utifrån frågorna; Vad och vilka önskar vi att bli? Varför finns vi? Vad tror 

vi på? Vad ska vi uppnå? Hur ska vi göra? Grundfrågeställningen är; Hur ska vi skapa en 

god och likvärdig utbildning för alla barn och elever i Tidaholms kommun? En 

helhetsidé skapar samsyn, tillit, gemenskap och handlingsutrymme. Arbetet med att ta 

fram en helhetsidé har startats under senare delen av höstterminen. Att Erik 

Andersson finns med och stödjer utvecklingen i rätt riktning är en kvalitetssäkring och 

förutsättning för stabilitet och säkerhet. 

En viktig och uppskattad DiTiS-halvdag genomfördes i maj. Cirka 70 

förbättringsarbeten inom framför allt delaktighet och inflytande men också andra 

områden presenterades i 25 tvärgrupper från förskola till vuxenutbildning. Många goda 

exempel spreds under denna halvdag och i utvärderingen lyftes bland annat det 

kollegiala lärandet och 3-U modellens möjligheter till förbättringar och ökad kvalitet. 

Att få arbeta i tvärgrupper från olika stadier och skolor sågs av de flesta deltagare som 

mycket värdefullt och lärorikt, ett arbetssätt som önskades mer av enligt 

utvärderingen. Det kollegiala lärandet är ett krävande arbetet som utgår från 

synliggjorda gemensamma komplexa problem där samband mellan undervisning och 

lärande undersöks. Arbetet genomsyras av systematik, dokumentation, analys och 

kritisk granskning, den vetenskapliga grunden och att förhålla sig till lagar och regler är 

en förutsättning. 

DiTiS startades upp hösten 2020 med gemensam föreläsning och workshop. DiTiS 

utvecklingsarbete har bidragit till att det nu kan ses positiva utvecklingsresultat både i 

skolenkäten och senaste utvärderingen av DiTiS. Att förändra en kultur tar tid och 

organisationen är på väg mot en lärande kultur. En lärande kultur som bidrar till 

skolans kvalitetssäkring i det dagliga arbetet, en kultur som har eleven i fokus och 

samtidigt bidrar till en kollegial delandekultur vilket i sin tur bidrar till en god 

arbetsmiljö. 
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Tabellen från skolenkäten nedan visar att elever i åk 5 i Tidaholms kommun är 

betydligt mer nöjda (7,2) än genomsnittet för riket (6,0). 

 

 

Tabellen från skolenkäten nedan visar att elever i åk 8 i Tidaholms kommun är mer 

nöjda (5,4) än riket (4,7). Det är dock en ganska stor andel elever som svarar att de 

har ganska liten påverkan på lektionsarbetet. 

 

 

Tabellen från skolenkäten nedan visar att elever år 2 på gymnasiet Tidaholms kommun 

(5,5) liksom genomsnittet (5,6) i riket får var med och påverka och bli lyssnade på i 

ganska liten utsträckning. 

 

 

Tabellen nedan visar att grundskolans pedagogiska personal i Tidaholms kommun (6,8) 

i jämförelse med riket (6,2) upplever att de skapar något mer utrymme för 

elevdelaktighet än genomsnittet i riket. Detta resultat stämmer väl överens med 

elevernas resultat för åk 5 och åk 8. 
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Tabellen från skolenkäten nedan visar att gymnasieskolans pedagogiska personal i 

Tidaholms kommun (7,0) i jämförelse med riket (6,5) upplever att de skapar mer 

utrymme för elevdelaktighet än genomsnittet i riket. Detta resultat stämmer inte 

överens med elevernas upplevelse år 2 gymnasiet. 

 

 

Värdering: Bedömningen är att förvaltningen nått målet. Målet värderas till grönt. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Organisationen har lärt nya arbetssätt; 

kollegialt lärande och 3-U modellen för hållbara skol- och undervisningsförbättringar. 

Kollegialt lärande är en tydlig framgångsfaktor enligt Skolverket och forskning. 

Organisationen har inom ramen för utvecklingsarbetet startat upp ett framtagande av 

en helhetsidé. DiTiS utvecklingsarbete har gett betydligt mer än vad som beskrivs i 

DiTiS-planens syfte och mål. 

Enligt Skolinspektionens enkät har förvaltningens verksamheter blivit bättre på att 

lyssna och låta elever vara med och påverka i skolan. Den senaste utvärderingen av 

DiTiS visade också att organisationen har genomfört en kunskapsresa. 

Lärdomar som kan dras från arbetet med DiTiS är att rektor är nyckeln till ett lyckat 

utvecklingsarbete, rektor behöver en god grund att stå på för att kunna leda utveckling. 

Här behöver en översyn göras och kompetensförstärkande insatser genomföras. 

Under arbetets gång har synliggjorts att skolorna i Tidaholms kommun behöver arbeta 

fram en tydlig riktning, en "helhetsidé" vilket har påbörjats under senare delen av 

höstterminen. Det är viktigt att rektorerna blir nyckelpersoner och att de får direkt 

handledning av sakkunnig. I samband med utvecklingsarbetet behöver organisationen 

fortsätta arbetet för att skapa en stabil och lärande organisation som håller över tid. 

Organisationen behöver också fortsatt arbeta med att stärka det kollegiala lärandet 

och elevers delaktighet. 
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Ett miljömässigt hållbart samhälle 

Tidaholms kommun utvecklas till ett mer miljömässigt hållbart samhälle. 

 

Verksamhetsmål: Verksamheter inom barn- och utbildningsförvaltningen 

minskar sin negativa miljöpåverkan genom att minska antalet utskrifter och 

kopior 

 

Analys: Utifrån det inhämtade resultatet av antal utskrifter år 2022 kan det 

konstateras att antalet utskrifter har minskat med hela 854 518 sedan 2020 (1 995 476 

- 1 140 958). Det betyder att förvaltningens miljöpåverkan minskat något samt att 

kostnaden för utskrifter har minskat med 145 000 kr under 2022. 

Värdering: Bedömningen är att förvaltningen nått målet för 2022. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Genom kvalitetsarbetet har det framkommit 

att miljömålet behöver skrivas om så att fler problem kan arbetas med för att minska 

den negativa miljöpåverkan. Målet är nu omskrivet enligt följande i verksamhetsplanen 

för 2023; Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter arbetar för att minska sin 

negativa miljöpåverkan. 

 

Ett starkt och växande näringsliv 

Tidaholms kommun skall vara en aktiv och främjande kraft för näringslivet och 

civilsamhället. 

 

Verksamhetsmål: Barn och elever förbereds för att kunna göra välgrundade 

val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning samt för att vara 

anställningsbara i arbetslivet 

 

Analys: Skaraborg står inför omfattande och betydelsefulla förändringar på 

arbetsmarknaden. Nyetableringar, expansioner i befintliga verksamheter samt 

omställningar i arbetslivet kommer att ha mycket stor påverkan på arbetsmarknaden 

och samhällsutvecklingen i Skaraborg de kommande åren. 

I det uppstartade STF-rådet (samverkan Tidaholms future) och SSA-arbetet (samverkan 

skola-arbetsliv) ingår nyckelfunktioner som tillsammans kan mötas och gemensamt 

hitta lösningar på utmaningar och komplexa problem inom kompetensförsörjning och 

kompetensomställningsområdet. 

Avsiktsförklaring för STF: STF är ett SSA-forum som syftar till att öka samverkan 

mellan skola och arbetsliv. Genom att skapa forum för samverkan mellan skola och 

arbetsliv bidrar kommunen till en förbättrad matchning mellan utbildning och 

arbetslivet. Arbetsgivare kan berätta vilken kompetens (inkluderar de mjuka värdena) 

de efterfrågar och utbildningsanordnare kan skapa ett innehåll som matchar behoven 

på dagens arbetsmarknad och elever kan göra välgrundade studie- och yrkesval 

baserade på kunskap om arbetsmarknadens behov och tillgängliga utbildningar. 

Elevernas kontakter med arbetslivet utvecklar deras kunskap om samhället och lägger 

grunden för deras framtida studie- och yrkesval. Deras val blir avgörande för 

kompetensförsörjningen i kommunen. 
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STF forumet syftar till: 

• Bidra till att Tidaholms kommun är en aktiv och främjande kraft för näringslivet 

och civilsamhället. 

• Att eleverna i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning förbereds för att 

kunna göra välgrundade val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning samt för 

att vara anställningsbara i arbetslivet. 

• Förbereda elever för att kunna göra välgrundade studie- och yrkesval, baserade 

på självkännedom, valkompetens samt på kunskap om arbetsmarknadens behov 

och tillgängliga utbildningar. 

• Ökar möjligheten för arbetslivet att få relevant arbetskraft. 

• Möjlighet för företagen på orten att marknadsföra sig. 

• Stärkt samverkan mellan Tidaholms kommun och näringslivet. 

• Skapa meningsfullhet och motivation för elever genom samverkan med 

arbetslivet och riktiga projekt. 

• Bredda möjligheterna för samverkan, utöver prao och praktik också möjliggöra 

för studiebesök, mentorskap, föreläsningar med mera. 

• Sprida goda exempel. 

• Agera bollplank och spridning av samverkansprojekt såsom yrkesmässa och UF-

samarbeten (Ung företagsamhet). 

• Skapa en mer gemensam bild kring hur arbetslivets vardag ser ut och vad som 

efterfrågas. 

• Framtidsspaning kring arbetsmarknadens omställningsbehov. 

• Synliggöra utbildningssamverkan som görs inom Tidaholms kommun och på 

Skaraborgsnivå, exempelvis teknikcollege, Kriminalvårdens expansion och 

Nobias nedläggning. 

Ett flertal samverkansmöten STF och SSA har genomförts under året. En SYV/SSA-plan 

har tagits fram och förankrats i verksamheterna. Komptensnavet, Teknikcollege från 

Skaraborgs kommunalförbund, Ung företagsamhet och Ungdrive har varit på besök. 

Många kontakter har knutits och alla har fått en uppdaterad bild på vad som är på gång 

i Skaraborg. 

Diagrammet nedan visar att fler elever år 2021 (senaste resultatet 80,4) kom in på sitt 

förstahandsval till gymnasiet än år 2020 (75,2). Kommunens resultat 2021 ligger lika 

med riket (81,8), alla kommuner ovägt medel (81). Resultat för 2022 publiceras vecka 

10 2023. 
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Diagrammet nedan visar att något fler gymnasieelever nådde behörighet till universitet 

och högskola inom 3 år 2022 (45,2) än året innan (42,3). Tidaholms kommun ligger 

över resultatet för alla kommuner ovägt medel (39,1) och under resultatet för riket 

(54,1). 

 

Diagrammet nedan visar att gymnasieelever i Tidaholms kommun och riket ligger lika 

och har i genomsnitt 14,4 betygspoäng. Alla kommuner (ovägt medel) ligger strax 

under på 14,1. 

 

Diagrammet nedan visar andelen invånare med eftergymnasieutbildning. Tidaholms 

kommun har ökat från (27,1) 2021 till (28) 2022. Genomsnittet för riket (45,1) och alla 

kommuner ovägt medel (35,0). 

 

Ny statistik för andelen ungdomar som etablerat sig på arbetsmarknaden 2021 

publiceras under våren 2023. 
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Värdering: Målet bedöms grönt. En organisation för framtidens 

kompetensförsörjning/omställningsutmaningar håller på att ta form och stabilisera sig. 

Indikatorerna för målet visar på en positiv trend. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Det tar lång tid att bygga upp en stabil 

organisation som ska klara av att hantera komplexa frågor. För att samverkansarbetet 

ska hålla över tid behövs ekonomiska ramar tilldelas. Under uppbyggnaden har 

ledarskapet delats i gruppen, en tydlig fördelning av ansvar och roller behöver ses över. 

 

Attraktiv arbetsplats 

Tidaholms kommun skall vara en attraktiv arbetsplats. 

 

Verksamhetsmål: Personalen i alla skolverksamheter upplever arbetsglädje, 

meningsfullhet och delaktighet och arbetar gemensamt för att nå 

uppställda mål 

 

Analys: Åtta indikatorer är utvalda för analys av detta verksamhetsmål, sju av dessa 

indikatorer uppdateras våren 2023. Diagram som visar trenden för dessa sju 

indikatorer under tidigare år redovisas under målet "Barn och elever i alla 

skolverksamheter upplever att de lyckas genom att verksamheterna är anpassade 

utifrån var och ens behov". 

Nationellt beräknas ett stort rekryteringsbehov av lärare och förskollärare de 

närmaste åren, så även för Tidaholm och då främst till förskolorna och ytterskolorna. 

Ett arbete är påbörjat med att ta fram en strategisk kompetensförsörjningsplan för 

barn- och utbildningsförvaltningen. 

Indikatorn som visar hur stor andel av rektorerna i skolledningsgruppen som har 

genomgått rektorsutbildning är nyligen uppdaterad och visar att 71% av rektorerna har 

rektorsutbildning, en minskning med 16 procentenheter sedan hösten 2021, en rektor 

påbörjar sin utbildning till våren 2023. Minskningen beror på att några rektorer har valt 

att börja arbeta i andra kommuner samtidigt som det är en utmaning att rekrytera 

rektorer med rektorsutbildning. Positivt är att två nya rektorer börjar i förvaltningen 

efter årsskiftet, båda har rektorsutbildning. Det innebär att andelen rektorsutbildade 

rektorer kommer höjs något under våren 2023. 

Analys av läsåret 2021/2022 samt höstterminen 2022 visar att skolorna vill fortsätta 

pågående utvecklingsarbete med kollegialt lärande för att ytterligare öka samsynen 

bland personal och hitta en "röd tråd". För att skapa bättre möjligheter till samarbete 

mellan och inom verksamheterna behöver skolorna delvis omorganiseras. En sådan 

omorganisation genomfördes under hösten, då tre grundskoleområden blev två med 

två huvudansvariga rektorer och två biträdande rektorer på varje område. 

Under hösten påbörjade förvaltningen ett övergripande utvecklingsarbete med att ta 

fram en helhetsidé. En helhetsidé som beskriver verksamheternas gemensamma 

strävan för en god utbildning med hög undervisningskvalitet. Helhetsidén ska driva 

verksamheternas arbete i en gemensam riktning och bidra till en stabil grund för det 

systematiska kvalitetsarbetet samt vara en ram för det kollegiala lärandet och 

hanteringen av komplexa problem. 
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Värdering: Bedömningen är att förvaltningen delvis nått målet. Arbetet med att ta 

fram en helhetsidé som ska tydliggöra riktningen för förvaltningens har startat och 

kommer att fortsätta hela 2023 och längre. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar 

fram en helhetsidé för att skapa en gemensam strävan om god utbildnings- och 

undervisningskvalitet som får all personal att arbeta i samma riktning. En tydlig riktning 

och gemensamma mål bör bidra till meningsfullhet och delaktighet inom förvaltningen. 

 

God ekonomi 

Tidaholms kommun har ett resultat motsvarande minst 2 procent av skatter, generella 

statsbidrag och kommunal utjämning. 

 

Tidaholms kommun har en god soliditet, vilket innebär minst 30 procent. 

 

Verksamhetsmål: Barn- och utbildningsnämnden har en budget i balans 

 

Analys: Syftet med att mäta effektivitet är att hitta system och modeller för en 

tydligare organisering, styrning och ledning som kan leda till ökad effektivitet. 

Effektivitetsresultaten är på så sätt ett av flera analysunderlag som stödjer 

beslutsfattare i att hitta effektiva fungerande system och modeller för ökad kvalitet och 

nöjdhet. Resultaten av effektivitet kan ses som omdöme/betyg på hur förvaltningen 

omvandlat tillgängliga resurser till tjänster med hög kvalitet. Effektivitetsresultaten kan 

vara viktiga att ha med som underlag vid prioriteringar av fortsatta förbättringsarbeten. 

Effektivitet = kvalitet x volym / resurs 

Förskolan 

Diagrammet nedan visar den totala effektiviteten för Tidaholms förskolor. 
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Diagrammet nedan visar att kvaliteten i Tidaholms förskola under längre tid har legat 

under genomsnittet för riket. Kvalitetsindexet baseras på andel med 

förskollärarlegitimation, andel barn 1–5 år i kommunen inskrivna i förskolan samt 

personaltäthet i förskola. 

 

  

Diagrammet nedan visar att förskolan fortsatt är resurseffektiva. Förskolan i Tidaholm 

närmar sig riksgenomsnittet med anledning av att det tillsatts mer resurser under de 

senaste åren.  

 

Diagrammet nedan visar kostnaden per inskrivet barn i förskolan. Trenden följer riket 

men Tidaholm har under flera år tilldelat förskolan mindre medel än genomsnittet för 

rikets kommuner. 
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 Grundskolan 

Diagrammet nedan visar att effektiviteten har minskat i grundskolan mellan 2020 och 

2021. 

 

 

Diagrammet nedan visar att kvaliteten i Tidaholms grundskolor en längre tid legat över 

genomsnittet för riket. Kvalitetsindexet baseras på avvikelse från modellberäknat värde 

för meritvärde, andel elever som når målen i alla ämnen och behöriga till yrkesprogram 

samt ett elevenkätsindex. 

 

 

Diagrammet nedan visar att grundskolan tilldelats mer medel än genomsnittet i riket 

under ett antal år. Trots denna tilldelning ökar inte kvaliteten i verksamheterna. 
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Diagrammet nedan visar att Tidaholm har högre kostnad/elev i grundskolan än 

genomsnittet i riket. Den strukturjusterade kostanden i Tidaholm är 114 313 kr/elev 

och genomsnittet i riket är 104 997 kr/elev. Den strukturjusterade kostanden per elev 

i kommunal grundskola F-9 justeras genom att statsbidragen räknas av och resultatet 

multipliceras med en referenskostnadskvot. Referenskostnadskvoten är lika med 

genomsnittlig referenskostnad för grundskola per invånare 6–15 år i riket. 

 

 

Diagrammet nedan visar kostnad /elev i grundskolan åk 1–9. Där kostnaden i Tidaholm 

är 128 266 kr/elev och genomsnittet för riket är 122 017 kr/elev. Kostnaden visar den 

totala kostnaden per elev för grundskola åk 1–9 för valt år. I statistiken ingår kostnader 

för lokaler och inventarier, måltider, elevhälsa, undervisning, lärverktyg, utrustning och 

skolbibliotek samt övriga kostnader till exempel verksamhet inom studie- och 

yrkesvägledning, skolskjuts ingår inte. 

 

 

Diagrammet nedan visar storleken på Tidaholms grundskolor i jämförelse med riket. 
Varje streck är en skola och de svarta strecken är en skola i Tidaholm. Uppräknat från 

vänster Fröjered, Valstad, Ekedalen, Forsen 4–6, Rosenberg f-3, Rosenberg 4–6, Forsen 

f-3 och Hellidsskolan. 
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En förklaring till att Tidaholms grundskola kostar mer/elev än riksgenomsnittet är att 

elevantalet/skola f-6 är lägre. Det innebär att personella resurser (lärare, kuratorer, 

specialpedagoger och rektorer) sprids ut på fler fysiska platser något som påverkar 

tillgång, kvalitet och kostnader. 

 

 

Diagrammet nedan visar att gymnasieskolan i Tidaholm har ökat sin effektivitet 2021 

och ligger över genomsnittet för riket. 

 

Diagrammet nedan visar att gymnasieskolans kvalitet ökat 2021 och ligger över 

genomsnittet för riket. 
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Diagrammet nedan visar att gymnasieskolans resursanvändning och genomsnittet för 

riket är mycket lika. 

 

  

Diagrammet nedan visar programvalsjusterad kostnad utifrån kommuner med liknade 

socioekonomi. I denna jämförelse ligger Tidaholms resultat stabilt. 

 

Värdering: Barn- och utbildningsnämnden har en budget i balans. Målet värderas 

därav till grönt. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Tidaholms kommun lägger mer resurser 

per/elev på grundskolan än genomsnittet i riket, trots det ökar inte kvaliteten 

(måluppfyllelsen). Ett flertal elever gick ur åk 9 utan behörighet att söka 

gymnasieskolans yrkesförberedande eller högskoleförberedande program. För att 

matcha arbetsmarknaden behövs en fullgjord gymnasieexamen annars finns risk för att 

hamna utanför arbetsmarknaden. På sikt kan den negativa kunskapsutvecklingen leda till 

problem. Vad händer om företag inte hittar kompetent, engagerad och motiverad 

arbetskraft? 

Det innebär ofta mycket personligt lidande när elever hamnar i en negativ spiral, ett 

personligt lidande som i sin tur kostar samhället resurser. Att elever får stöd i att 
utveckla sina sociala färdigheter och förmågor att kommunicera och fatta egna beslut 

kan göra stor skillnad. Ju mer involverade och aktiva de är, desto bättre blir oftast 

övergången till vuxenlivet. Hur kan vi tillsammans bygga en god utbildning med kvalitet 

för alla barn och elever i Tidaholms kommun? Vilka beslut behöver huvudman fatta för 

att så många elever som möjligt ska lyckas i skolan och bidra till samhällets utveckling 

och framtid? 
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3.3 Kvalitet 

3.3.1 Driftuppföljning 

Fritidshemmet 

Analys: De indikatorer som grundas på resultatet från Skolinspektionens skolenkät är 

inte längre aktuella och kan inte heller uppdateras eftersom Skolinspektionen inför 

2022 gjorde en översyn av skolenkäten och frågorna reviderades. Årets reviderade 

enkätfrågor är dock snarlika och visar på gott betyg för fritidshemmen i Tidaholm både 

från vårdnadshavare i förskoleklass och grundskola där medelvärdet på samtliga frågor 

ligger över rikets. 

Resultat Skolenkäten 2022 vårdnadshavare förskoleklass: 

 

Resultat Skolenkäten vårdnadshavare grundskola: 
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Indikatorn för antal inskrivna barn per årsarbetare visar att Tidaholms kommun har tre 

barn färre per årsarbetare jämfört med genomsnittet för riket. Tidaholm har sedan 

2007 haft färre barn per årsarbetare jämfört med riket, förutom 2019 då det var ett 

barn mer än riket per årsarbetare. Uppdaterade siffror för 2022 kommer under våren 

2023. 

 

 Trots att det är färre barn per årsarbetare så är det svårt att rekrytera behörig 

personal. Sedan 1 juli 2019 är det krav på lärarlegitimation och behörighet för att få 

undervisa och ansvara för undervisning i fritidshemmet. Andelen anställda med 

pedagogisk högskoleexamen sjunker i hela riket, dock är det positivt att andelen är 

högre i Tidaholm än genomsnittet för riket. Uppdaterade siffror för 2022 kommer 

under våren 2023. 

 

  

Även om andelen anställda med pedagogisk högskoleexamen är högre i Tidaholm än 

riket så ser det olika ut mellan fritidshemmen inom kommunen. Det har varit och är 

svårt att rekrytera fritidspedagoger till verksamheten. Något arbetslag kan till exempel 

vara helt utan utbildad fritidspedagog men istället bestå av andra pedagogiska 

utbildningar och kompetenser. Brist på behörig personal skapar oro då elever som är i 

behov av extra anpassningar/särskilt stöd på fritidshemmet inte kan erbjudas det i den 

mån det är önskvärt. Flera anpassningar av verksamheten görs för att möta elevers 

olika behov. Detta kan i sin tur upplevas begränsa möjligheterna till att bedriva 

fritidsverksamhet på det sätt som man önskar till exempel färre praktiska inslag och 

förflyttningar utanför skolans område. En väl fungerade fritidsverksamhet gynnar 

tryggheten, trivseln samt elevernas kunskapsutveckling likväl som sociala utveckling. 

Undervisningen på fritids upplevs generellt som god. Personalen på de olika 

fritidsavdelningarna har god kompetens om ledning och stimulans som kommer 

eleverna till gagn i det dagliga arbetet. För att få syn på fritidshemmets verksamhet på 
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ett mer övergripande plan kommer samtliga fritidshem under läsåret att arbeta med 

Skolverkets fritidshemsmodul. 

Trots hög arbetsbelastning har pedagogerna på några av fritidshemmen lyckats arbeta 

kollegialt enligt 3U-modellen för att öka elevernas delaktighet i planeringen av 

fritidsverksamheten men också i värdegrundsarbetet. På ett fritidshem har 

värdegrundsarbetet dagligen utvärderats av eleverna. Detta har sedan sammanställts i 

ett diagram vilket eleverna har varit med och diskuterat, pedagogerna har sett en 

minskning av konflikter och eleverna leker lugnare. Eleverna har varit delaktiga och 

positiva till detta arbetssätt och det har bidragit till ett bättre arbetsklimat för samtliga. 

På ett annat fritidshem har mellanstadieeleverna varit svårmotiverade till att delta i de 

teman som erbjuds. För att öka elevers delaktighet har personalen då kontinuerligt 

arbetat med fritidsråd tillsammans med eleverna där aktuella frågor har lyfts och teman 

diskuterats. Personalen har använt kollegialt lärande, där personal och elever gör en 

upptäckt, tillsammans undersöker och utvärderar för att påverka den undervisning som 

bedrivs på fritidshemmet. 

  

Lärdomar och förslag på åtgärder: Från och med hösten 2022 gäller en ny 

organisation för f-6 då tre skolområden blivit två. Valstad skola och Forsenskolan är ett 

skolområde och Ekedalens skola, Fröjereds skola och Rosenbergsskolan är ett. Varje 

skolområde har en rektor och två biträdande rektorer. Den nya organisationen är 

bland annat skapad för att öka möjligheterna till samverkan och kollegialt lärande 

enheterna emellan och borde på så vis också gynna möjligheterna till en gemensam röd 

tråd och ökad likvärdighet. Det finns också ett behov av att öka samverkan mellan 

skola och fritidshem för att optimera förutsättningarna för elever med särskilda behov, 

samtidigt som det är viktigt att respektera och ge fritidspersonalen möjlighet att behålla 

sin planeringstid för att kunna upprätthålla en god kvalitet i fritidshemmen. 

  

Elevhälsan 

Analys: Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, 

psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst arbeta 

hälsofrämjande och förebyggande och även stödja elevernas utveckling mot 

utbildningens mål. 

Det totala elevunderlaget för grundskolan i Tidaholm har ökat något det senaste året 

men elevhälsans personal har inte utökats i samma omfattning. Undantaget är SYV 

(studie- och yrkesvägledare) som utökades med 50%, en utökning som bidrog till 

positiva konsekvenser i form av fler aktiviteter för att stärka elevernas valkompetens. 

Denna utökning har i och med budgetarbetet inför 2023 dragits tillbaka som en 

besparingsåtgärd. Ett ökat elevunderlag har inneburit en högre arbetsbelastning för 

elevhälsopersonalen och till viss del har det förebyggande och hälsofrämjande arbetet 

fått bortprioriteras. Utbildade specialpedagoger är svårrekryterade och när personal 

med rätt kompetenser inte går att få tag på ökar arbetsbelastningen på de 

specialpedagoger som finns i organisationen. På grund av situationen har även 
utvecklingsarbete till viss del fått skjutas på framtiden. För att skapa en mer stabil 

elevhälsa skulle CRT (Centrala resursteamet) behöva utökas med en kurator, en 

skolsköterska och en specialpedagog. I jämförelse med kostnad/elev för elevhälsa i 

kommuner med liknande socioekonomi satsar Tidaholms kommun cirka 500 kr/elev 

mindre på elevhälsan (se text och diagram för grundskolan nedan). 

Skolfrånvaron har ökat i alla åldrar. Omfattande frånvaro kan få svåra konsekvenser för 
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elever, både på kort och lång sikt, skolan ska motverka detta genom att systematiskt 

främja närvaro. Att det förebyggande och hälsofrämjande arbetet till viss del har 

bortprioriteras på grund av ökad arbetsbelastning kan vara dyrbart på sikt både för 

individ och kommun. Det behövs ofta många och tidskrävande åtgärder för att skolan 

ska lyckas vända en omfattande skolfrånvaro, oavsett vilka orsaker som ligger bakom. 

Ju längre tid elever är frånvarande, desto mer riskerar de att komma efter i skolarbetet 

och hamna utanför den sociala gemenskapen. På lång sikt löper elever med oavslutad 

gymnasieutbildning en högre risk att drabbas av psykisk ohälsa och arbetslöshet. 

Diagrammet nedan visar att Tidaholms kommun minskat kostnaden per elev för 

elevhälsa på gymnasieskolan med 1 106 kr mellan åren 2020 och 2021. Resultatet för 

2021 ligger strax under riket 3 313kr och betydande under alla kommuner (ovägt 

medel) 4 789kr. Tidaholms kommun ligger också strax under resultatet för kommuner 

med liknande socioekonomi 3 634kr. 

 

Diagrammet nedan visar att Tidaholms kommun har ökat kostanden per elev för 

elevhälsa på grundskolan med 1 025 kr mellan åren 2020 och 2021. Resultatet för 

2021, 4 692 kr, ligger över rikets 4 200 kr och lika med alla kommuner (ovägt medel) 

4 584 kr. Tidaholms kommun ligger betydligt lägre än kommuner med liknande 

socioekonomi 5 154kr. 

 

Skolinspektionens skolenkät för 2022 visar att elever i åk 5, åk 8 och åk 2 på gymnasiet 

i genomsnitt är mer nöjda med elevhälsan än riket. Frågorna som ställdes i enkäten var; 

"Känner du att det finns någon vuxen i skolan som bryr sig om hur du mår?" och "Hur 

lätt eller svårt är det att hjälp av elevhälsan, till exempel skolsköterskan?" 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Bristen på utbildade specialpedagoger är ett 

stort problem, det innebär att det är mycket svårt att rekrytera kompetent 

specialpedagogisk personal. Ett förslag är att göra en intern rekryteringssatsning, det 
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vill säga att studera på arbetstid. Ytterligare ett förslag är att säkra upp genom att 

specialpedagoger handleder personal som inte besitter specialpedagogisk kompetens. 

Elevhälsan ser ett behov av att anställa en skolsköterska, en specialpedagog och en 

kurator för en mer stabil organisation. 

Ett kartläggningsarbete för att ta reda på vad den ökade elevfrånvaron beror på 

behöver göras. Utifrån analysen av kartläggningen behöver ett utvecklingsarbete startas 

för att öka elevnärvaron. 

Nyanländas lärande 

Analys: I Tidaholms skolor finns elever med 24 olika språk där 14 av språken talas av 

färre än fem elever. Om vårdnadshavare önskar att barnet ska läsa modersmål måste 

språket vara ett aktivt språk i hemmet och att minst fem elever i kommunen tillhör 
samma språkgrupp. Eftersom modersmålsundervisningen ligger utanför ordinarie 

timplan gör det att vårdnadshavare och elever ibland väljer bort den möjligheten. 

Under hösten 2022 har modersmålsundervisning genomförts i arabiska, bosniska, 

polska, thailändska, tyska och nederländska. Kommunen är enligt lag också skyldiga att 

anordna modersmålsundervisning i engelska och albanska, det har dock inte kunnat 

genomföras på grund av rekryteringssvårigheter. 

15 av de elever som avslutade åk 9 på Hellidsskolan våren 2022 hade utländsk 

bakgrund (elever som har minst en förälder som är född utanför Sverige). Samtliga 15 

elever läste svenska som andraspråk istället för svenska. Det genomsnittliga 

meritvärdet för eleverna var 203 meritpoäng.  Det genomsnittliga meritvärdet för 

elever med utländsk bakgrund för samtliga huvudmän i Västra Götaland var 188,4. Det 

innebär att resultatet för eleverna i Tidaholms kommun var mycket bra detta år. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: En utmaning läsåret 22/23 är att rekrytera 

personal till modersmålsundervisning och studiehandledning för de språk som 

kommunen saknar personal till. 

 

KAA - Kommunens aktivitetsansvar för ungdomar 

Analys: Från delårsuppföljningen till uppföljning av helåret 2022 har 20 ungdomar 

tillkommit till KAA (Kommunalt aktivitetsansvar). I december 2022 omfattades 57 

ungdomar av Kommunalt aktivitetsansvar. Uppgifterna om ungdomarna kommer från 

Interkommunala ersättningssystemet (IKE) som uppdateras varje dag gentemot bland 

annat Skatteverkets folkbokföring och betygsdatabasen (Beda). Genom det kommunala 

aktivitetsansvaret är kommunerna skyldiga att uppmärksamma och erbjuda insatser till 

ungdomar under 20 år som inte studerar i gymnasieskolan eller genomför någon 

motsvarande utbildning. 

Av de totalt 57 ungdomarna har tio inte gått att få kontakt med, nio har avslutat 

gymnasieskolan med studiebevis (fullföljt 3 år men utan att uppnått examen) i juni 

2022, tre ungdomar har ej påbörjat gymnasiestudier efter grundskolan, för fem saknas 

det uppgifter om skolbakgrund och resterande har avbrutit sina gymnasiestudier på 

nationellt program eller introduktionsprogram. Ett flertal av ungdomarna har haft 

samtal med studie- och yrkesvägledare och några är ute på praktik. Rörligheten bland 

ungdomarna är stor och förändringarna sker snabbt från att vara hemma till att vara i 

praktik och tvärt om. 

Samarbetet med AME (Arbetsmarknadsenheten) har varit gynnsamt för att slussa in 

ungdomarna till aktiviteter och praktik. Även dialogmötena med AME, socialtjänst och 
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LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har varit bra forum för att 

”provtänka” kring olika avidentifierade ärenden samt utbyta erfarenheter. Vidare har 

närheten och samarbetet med Komvux varit gynnsamt för de ungdomar som vill 

återuppta sina studier. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Ungdomarna som omfattas av KAA kan få flera 

olika typer av stöd, till exempel hjälp med att hitta praktikplats, stöd i att söka jobb och 

skriva ansökningshandlingar, studie- och yrkesvägledning, stöd i kontakt med andra 

myndigheter. Vissa ungdomar önskar dock inget stöd från KAA, vilket är en utmaning 

men kan också bero att de har arbete. Ytterligare en utmaning är att motivera 

ungdomarna tillbaka till studier eftersom många har negativa erfarenheter av sin 

tidigare skolgång. 

Eftersom KAA-ansvariga arbetar som studie- och yrkesvägledare på gymnasiet och 

vuxenutbildningen finns goda förutsättningar för att slussa ungdomar vidare mot 

fortsatta studier i en lämplig skolform. Det ger också möjlighet att träffa ungdomarna i 

förebyggande syfte innan ungdomarna eventuellt kommer att omfattas av KAA. 

 

Introduktionsprogram 

Analys: Introduktionsprogrammen (IM) ska ge obehöriga elever möjlighet att komma 

in på ett nationellt program, eller leda till att de kan få ett arbete. Enligt statistiken för 

IM avslutar procentuellt fler elever sina studier med examen eller studiebevis inom 4 år 

i Tidaholm jämfört med genomsnittet för riket. 

Det finns fyra inriktningar på introduktionsprogrammen: programinriktat val, 

yrkesintroduktion, individuellt alternativ samt språkintroduktion. Under läsåret 21/22 

läste totalt 34 elever på IM. Under hösten 2022 har några skrivits ut och några 

tillkommit, vid höstterminens slut var det 36 elever på programmet. Huvudregeln är 

att inga elever som är behöriga till ett nationellt gymnasieprogram ska gå ett 

introduktionsprogram. På introduktionsprogrammen är den individuella studieplanen 

mycket viktig eftersom det inte finns något examensmål eller någon programstruktur, 

utan det är studieplanen som visar vad utbildningen ska innehålla. 

Under året har rektor och arbetslag arbetat systematiskt för att säkerställa kvaliteten 

på utbildningen. I kvalitetsarbetet har organisation för att följa elevers 

kunskapsutveckling identifierats som ett utvecklingsområde. Genom att fortsätta 

arbetet på den inslagna vägen säkerställs att varje elev får det stöd den har rätt till och 

behov av. 

En ny mötesstruktur har framarbetats och prövats under höstterminen, det innebär att 

arbetslaget för IM fått en egen tid för EHM (elevhälsomöten) en gång per månad där 

elevers kunskapsutveckling följs upp på ett systematiskt och metodiskt sätt. Arbetslaget 

har också träffat skolpsykolog och diskuterat elevers utveckling tre gånger per termin. 

Det har också gjorts en revidering av utbildningsplanen som verkställdes under hösten 

2022. 

Under hösten har det varit stor rörelse i arbetslaget vilket varit en utmaning. Rörelsen 

i arbetslaget har inneburit sammanslagning av grupper och nya scheman, detta har 
påverkat eleverna negativt. Tack vare arbetslagets gemensamma kraftsamling har de 

flesta eleverna ändå följt sin individuella studieplan. 
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Diagrammet nedan visar att antalet IM elever minskade mellan 2016–2019, de senaste 

åren ses däremot en ökning igen. Resultat för 2022 redovisas under våren 2023. 

 

Diagrammet nedan visar gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år. 

Resultatet för Tidaholm 2021 var 45,5% och genomsnittet för riket var 22,1%. Inget 

resultat för 2022 har rapporterats på grund av för få elever och därav sekretess. 

 

  

Lärdomar och förslag på åtgärder: En uppföljning och utvärdering av 

programmets kvalitet och den förändrade mötesstrukturen behöver genomföras för 

att säkerställa att förändringarna gett den effekt som avsågs, det vill säga att elevers 

kunskapsutveckling har stärkts genom den nya mötesstrukturen med tätare samverkan 

med elevhälsan och tätare uppföljningar med elev och vårdnadshavare. 

 

Vuxenutbildningen 

Analys: Vuxenutbildningen ska förmedla kunskaper och stödja eleverna så att de kan 

arbeta och verka i samhället. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier ”En 

andra och en annan chans”. Vuxenutbildningen ska förmedla sådana kunskaper som 

utgör den gemensamma referensramen i samhället och som utgår från de 

grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna. På 

KompetensCentrum i Tidaholm erbjuds kurser och utbildningar inom många områden 

och på olika nivåer. 

 

156



Barn- och utbildningsnämnd, Verksamhetsberättelse 2022 42(55) 

5,5% av de vuxna invånarna 20–64 år i Tidaholm deltog 2021 i vuxenutbildning, något 

mindre än 2020 då det var 6,2%. Siffror för 2022 finns ännu inte tillgängliga. 

 

Antal elever i kommunal vuxenutbildning i Tidaholm har minskat sedan 2020 och under 

2022 har 293 elever studerat på KompetensCentrum, siffror som ännu inte är 

sammanställda på nationell nivå. 

 

 

Andel elever som läser grundläggande vuxenutbildning har minskat de senaste tre åren 

och ligger nu på 15,1% medan de elever som läser gymnasial vuxenutbildning har ökat 

till 84,9%. 
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De övergripande målen för utbildningen har utökats. Utbildningen ska utgöra en bas 

för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och ge en god 

grund för elevernas fortsatta utbildning. Kommunerna i Skaraborg har beslutat att 

samverka om kommunal vuxenutbildning. Målsättningen är att skapa en sammanhållen 

vuxenutbildning utifrån arbetslivets behov, individens förutsättningar och efterfrågan. 

För att möta elevernas behov samt riksdagens beslut om att bättre möta vuxnas behov 

av utbildning i olika skeden av livet har fler gymnasiala kurser lagts som närdistans. 

Genom närdistans borde fler elever kunna kombinera arbete och studier eftersom 

tiden för studierna blir flexibel. Samarbetet i Skaraborg 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. Målen är att: 

• Få fler att fullfölja sina studier och få betyg inom utsatt tid 

• Minska antal avbrott 

• Få ökad kvalitet av undervisningen 

Under oktober månad fick samtliga elever som läser på KompetensCentrum besvara 

en nöjdhetsenkät. Vid tidpunkten för enkätinsamlingen var 197 elever aktiva i studier, 

av dessa svarade 89 elever på enkäten vilket genererar en svarsfrekvens på ca 45%. 

• 92,1% trivs bra eller mycket bra på KompetensCentrum, 6,7% svarar ”varken 

eller” och 1,1% är ”missnöjd”. 

• 97,6% är nöjda eller mycket nöjda med den kontinuerliga återkopplingen av sina 

studieresultat. 2,3% svarar ”stämmer ganska dåligt, 0% svarar ”stämmer dåligt”. 

• 89,9% är nöjda med kursutbudet, 9% svarar ”varken eller” och 1,1% är 

”missnöjd”. 

• 80,9% är nöjda med lokalerna, 11% svarar ”varken eller”, 4,5% är ”missnöjd” 

och 3,4% är mycket missnöjd. Det som kan utläsas från kommentarerna är att 

flertalet elever som har studerat i stadshotellets lokaler har varit missnöjda. 
Från och med hösten 2022 har dessa elever flyttats från hotellet till 

Smedjegatan.  

• 96,7% är nöjda med det pedagogiska stöd de får av lärarna. 

• 97,7% känner sig trygga på KompetensCentrum. 

Många av eleverna når sina mål och kommer ut i arbetslivet eller till vidare studier. 

Majoriteten trivs bra på KompetensCentrum och trivs med såväl kursutbud såsom det 

pedagogiska stödet från lärarna, detta ses som bidragande faktorer till att många når 

sina mål. 

Nedan finns den procentuella andelen elever som gjorde avbrott (eller som avbröts) 

från en eller flera kurser under 2022 på respektive utbildningsnivå. De avbrott som är 
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gjorda på grund av att eleverna har fått arbete anses som positiva avbrott medan de 

avbrotten på grund av inaktivitet är negativa. 

• Grundläggande nivå: Under 2022 gjordes totalt 22 avbrott vilket motsvarar 

ca 24% av samtliga elever som läste på grundläggande nivå, ca 55% av dessa 

elever avbröt på grund av inaktivitet och 18% avbröt på grund av arbete. 

• Gymnasial nivå: Under 2022 gjorde totalt 131 elever avbrott vilket 

motsvarar ca 20% av samtliga elever som läste på gymnasial nivå, ca 26% av 
dessa elever avbröt på grund av inaktivitet och 20% avbröt på grund av arbete. 

• SFI: Under 2022 gjorde totalt 24 elever avbrott vilket motsvarar ca 39% av 

eleverna på SFI, ca 21% av dessa avbröt på grund av inaktivitet och 29% avbröt 

på grund av arbete. 

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 kunskapsfokus. På lokal nivå finns stora utmaningar vad 

gäller ekonomi och kvalitet, att öka kunskap och förståelse för vikten av att få de båda 

delarna att fungera parallellt. Även omställning av Nobia kommer att påverka 

KompetensCentrum. Nobia flyttar sin verksamhet till Jönköping och ca 100 av 700 

anställda kommer att stanna i Tidaholm på ”Träcenter”, resten flyttar med ner till 

fabriken i Jönköping. Många av de som inte har möjlighet att flytta med kommer att 

behöva omskola sig. 

I och med det oroliga världsläget så spås arbetslösheten öka framöver. Oroligt läge i 

världen just nu påverkar inflationen och priser på el, bensin och mat fortsätter stiga. 

Detta kan i sin tur medföra ökad arbetslöshet. Dessutom är det ca 20% i varje 

generation av unga vuxna som inte tagit gymnasieexamen/studentexamen. Utmaningen 
framåt är då att få fler utbildningsplatser så att fler kan komma i arbete. Detta gynnar 

inte bara personen i fråga utan även kommunens budget och är en samhällsekonomisk 

insats både socialt och ekonomiskt. 

Lärdomar och förslag på åtgärder:  

• Under hösten 2022 fattade kommunfullmäktige beslut om att 

KompetensCentrum kommer att få utbilda yrkesförare i egen regi tillsammans 

med Rudbecksgymnasiet. Denna satsning kräver såväl inköp, anställning av 

personal som renoveringar och byggnationer. Under våren 2023 kommer 

renoveringar göras på Smedjegatan 11 och byggnation av körplan och truckplan 

kommer genomföras.  

• Under hösten 2023 kommer en ny lärlingsutbildning att startas upp, en 

svetsutbildning som är inriktad mot industri. 

• Att alla pedagoger är trygga med innehållet i förändringarna i läroplanens 

inledande delar och de nya kurs- och ämnesplanerna och kan därmed förmedla 

det till eleverna. Uppföljning kommer att ske under 2023. 

• Att alla pedagoger är trygga med den digitala utvecklingen. 

• Att samsyn råder bland lärarna så att kunskaperna bedöms på ett likvärdigt och 

rättssäkert sätt. 

• Att stärka pedagogernas specialpedagogiska kompetens så att kvalitén på 

undervisningen ökar likväl som genomströmningen av elever samt att avhoppen 

minskar. 

• Att upprätta en plan för sammanhållen utbildning för nyanlända med 

utbildningsplikt. 
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Kulturskolan 

Analys: Kulturskolan har cirka 265 elever fördelade på undervisning i blåsinstrument, 

stråkinstrument, slagverk, piano, gitarr, ensemblespel och körsång. De flesta 

instrumentalelever har en lektion i veckan, individuellt eller i liten grupp, samt en 

orkester- eller ensemblelektion i veckan. Kulturskolan undervisar i en mängd 

musikstilar och ger grundläggande kunskap för elevernas vidare musicerande. 

Kulturskolan har också dramaundervisning för två grupper med cirka 10 elever i varje. 

Enligt nedanstående diagram har andelen elever i Tidaholms kulturskola (6–19 år) ökat 

under 2021 (11,4%) och ligger på samma nivå som riket (11,9%). Resultat för 2022 är 

ännu inte tillgängligt. 

 

På grund av Covid-restriktioner genomfördes undervisning enskilt eller i små grupper 

men efter sportlovet då restriktionerna hävdes kunde även undervisning i större 

grupper och ensembler genomföras. Under vårterminen har lärare från kulturskolan 

besökt samtliga klasser i årskurs 2 för instrumentinformation, sång och rytmik men 

även information om kulturskolan. Pedagoger från kulturskolan möter regelbundet 

barn inom barnomsorgen, åk 1 och åk 2. Barn- och elevgrupperna möter två 

pedagoger från kulturskolan vid varje tillfälle och under ett år möter kulturskolan 

ca 600 barn och elever på detta vis. Genom projektet "Hela skolan sjunger" nås också 

alla elever i förskoleklass och åk 3. Kulturskolans personal undervisar även åtta elever 

på Rudbecksgymnasiet i kursen instrument/sång inom det individuella valet. 

Kulturskolan i Tidaholm har under hösten 2022 tillsammans med sex andra kommuner 

deltagit i ett pilotprojekt för utvecklad samverkan mellan skola och kulturskola. 

Projektet genomfördes gemensamt av SKR, Kulturskolerådet och Kulturskolecentrum 

och syftade till att skapa en modell för utvecklad samverkan mellan skola och 

kulturskola i Sveriges kommuner. Projektet är inriktat på samverkan exempelvis 

avseende dialog, organisering och planering för barns och ungas rätt till både 

skolundervisning och kulturutövande. SKR, Kulturskolerådet och Kulturskolecentrum 

kommer, när modellen är klar, att ta fram ett erbjudande för att stötta andra 

kommuner i Sverige till förbättrad samverkan. 

Kulturskolan har ett väletablerat samarbete med skolan och övriga kulturlivet i 

kommunen vilket innebär medverkan vid skolavslutningar, vårparad, nationaldagsfirande 

och andra tillställningar. Utöver detta anordnas aktiviteter i egen regi. 

Kostnaden för kulturverksamhet har minskat de senaste åren från 2 006 kr/inv 

2019, 1 930 kr/inv 2020 och 1 899 kr/inv 2021. Kostnaden för kulturverksamhet kr/inv 

innebär bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och 

regioner inom kulturområdet (stöd till föreningar, bibliotek, musikskola etc.) per 

invånare den 31/12. Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, 

bibliotek samt musik- och kulturskola, en kostnad som inte enbart rör kulturskolan. 
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Lärdomar och förslag på åtgärder: Kulturskolans verksamhet 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. 

Utifrån en utökad budget har rekrytering av ny medarbetare skett och inför hösten 

2022 kunde Kulturskolan återigen erbjuda solosång och en utökad körverksamhet. 

 

Grundsärskolan 

Analys: Regeringen har fattat beslut om att grundsärskolan byter namn till anpassad 

grundskola och benämningen träningsskola tas bort för att markera att skolformen är 

en del av den anpassade grundskolan. Ändringarna börjar gälla den 2 juli 2023. I 

Tidaholm finns träningsskola åk 1–9 och grundsärskola åk 1-6 på Forsenskolan samt 

grundsärskola åk 7-9 på Hellidsskolan. 

Vårdnadshavare med barn i träningsskolan och grundsärskolan har deltagit i 

Skolinspektionens skolenkät 2022 och resultatet är mycket positivt. I samtliga 

frågeområden ligger Tidaholms grundsärskola på ett resultat över riket. Två 

frågeområden sticker ut lite extra, "Information från skolan" har ett indexvärde på 2,0 

mer än riket och "Anpassning efter elevens behov" 1,9 mer än riket. 
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Hösten 2020, då grundsärskolan delades och åk 7–9 flyttade med till Hellidsskolan som 

då blev renodlad högstadieskola, påbörjades också ett arbete med att utveckla 

samarbetet mellan grundskolan och grundsärskolan. På Hellidsskolan underlättas 

samarbetet då särskolan åk 7–9 har sina lokaler placerade mitt i skolan samt att 

grundsärskolans personal ingår i arbetslaget för Resursenheten tillsammans med 

Drivhuset och skolans mindre undervisningsgrupp 7-9:2. Personalen har i och med 

denna anslutning till grundskolan också likvärdig tillgång till professionerna i EHT 

(elevhälsoteam) och gemensamma EHM (elevhälsomöten). För elevernas del innebär 

samarbetet att de nu har tillgång till samma rastaktiviteter som övriga elever samt att 

de har högstadiets ämneslärare i praktiskestetiska ämnen. Grundsärskolans elever och 

personal deltar i skolans planerade aktiviteter i den mån det upplevs gynnsamt. 

Pandemin har skapat en fördröjning vad gäller gemensamma aktiviteter, men dessa 

börjar nu ta form på Hellidsskolan. En del som påverkats negativt och nästan helt 

stannat av är utvecklingen av samarbetet med Forsens särskola F-6. För att bibehålla en 

röd tråd och likvärdighet är det önskvärt att skapa tillfälle för att möjliggöra detta 

riktade samarbete mellan grundsärskolans olika grupper. 

Forsenskolan har successivt minskat uppdelningen mellan fritidshem och skola f-3, 4–6 

samt särskola. Nu finns en känsla av att arbeta tillsammans med förhållningssättet "olika 

är bra" som driver personalen framåt. Dock har pandemin påverkat möjligheten till 

ökat samarbete och integrering i den mån det var tänkt och vissa avdelningar och 

paralleller har varit mer isolerade än före pandemin. Tack vare att restriktionerna har 

upphävts är nu särskolan med på samma aktiviteter som övriga verksamheter på 

skolan. Samarbetet har återupptagits och då till en början bland personalen. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Rektorerna är uppmärksamma på och kommer 

att hantera behovet av ökat samarbete både inom och mellan de två olika 

skolenheterna. 

 

3.4 Förväntad utveckling 

Här nedan beskrivs några olika påverkansfaktorer som behöver tas hänsyn till vid 

beslut och fortsatt planering. Fler påverkansfaktorer kan bli aktuella beroende på 

samhällets fortsatta utveckling. 

 

Likvärdig skola 

Skolan ska enligt skollagen vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög 

kvalitet. Att utbildningen ska vara likvärdig innebär inte att den ska genomföras på 

samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Tvärtom innebär 

skolans kompensatoriska uppdrag att resurser ska riktas dit de bäst behövs. 

Skolstatistiken visar att föräldrarnas utbildningsnivå fick ökad betydelse för elevens 

skolresultat i samband med distansundervisningen under pandemin. Bland Tidaholms 

elever i åk 9 vars föräldrar ej har eftergymnasial utbildning minskade andelen elever 

med gymnasiebehörighet från 82,1% år 2020 till 66,7% år 2022. Bland elever vars 

föräldrar har eftergymnasial utbildning minskade andelen behöriga elever med 1,2 

procentenheter från 91,2% år 2020 till 90% år 2022. Föräldrarnas utbildningsnivå hade 

år 2022 en större betydelse för elevens skolresultat än elevens kön och härkomst. 

Likvärdighetsuppdraget i dagens förskola och skola är komplext och kräver att alla 

aktörer inom utbildningsystemet tar ansvar. Det är centralt att hitta en balans mellan 
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kravet på en jämlik kvalitetsstandard som bidrar till måluppfyllelse och kravet på 

respekt för barns och elevers olikheter. 

Strävan efter likvärdighet i förskola och skola påverkas av olika faktorer såsom 

personalens kunskaper, sociala, ekonomiska och kulturella förhållanden, organisation, 

ledarskap samt skolpersonalens och elevernas arbetsmiljö. På ett mer generellt plan 

påverkar även politiska beslut som direkt rör familjernas socioekonomiska situation, 

ökad valfrihet, migranters rättigheter samt rekrytering av behöriga lärare. I arbetet 

med likvärdighet behöver man ta hänsyn till dessa faktorer. 

 

Nationellt kvalitetssystem 

Ett nationellt kvalitetssystem håller på att växa fram. Ett kvalitetssystem för att följa 

upp och utveckla kvalitet och likvärdighet i Sveriges skolformer. Kvalitetssystemet 

består av nationella målsättningar, delmål, indikatorer och framgångsfaktorer. Det 

övergripande nationella målen för alla skolformer är att öka undervisningens kvalitet 

och likvärdighet. Arbetet visas i en modell här nedan. 

 

Framgångsfaktorerna kan användas i det systematiska kvalitetsarbetet som ett 

kontinuerligt och systematiskt stöd i planering, genomförande och uppföljning av 

verksamheten. De kan då användas för att beskriva vad en verksamhet kan arbeta med 

för att nå ännu bättre kvalitet och likvärdighet utifrån de specifika behov som 

skolverksamheten har. 

Framgångsfaktorer: 

• Förtroendefullt klimat 

• Hälsofrämjande skolmiljö 

• Kompensatoriska insatser 

• Kompetent ledarskap 

• Professionell utveckling  

• Systematiskt kvalitetsarbete med undervisningen i fokus  

• Tydlig roll- och ansvarsfördelning 

163



Barn- och utbildningsnämnd, Verksamhetsberättelse 2022 49(55) 

Framgångsfaktorerna beskriver hur hela styrkedjan kan arbeta tillsammans. Det är 

huvudmannens ansvar att skapa förutsättningar för alla nivåer att arbeta mot en 

likvärdig utbildning och undervisning av hög kvalitet, därför vänder sig 

framgångsfaktorerna i första hand till huvudmannanivån. Med huvudmannanivån avses 

till exempel skolchef och politisk nämnd, flera nämnder eller styrelse. 

Huvudmannanivån kan även inkludera att exempelvis ekonom, controller och 

utvecklingsledare i arbetet. (Källa: Skolverket) 

 

Kompetensförsörjning 

Sällan eller aldrig har huvudmän och rektorer ställts inför större utmaningar än nu, när 

det gäller skolans och förskolans kompetensförsörjning. Bristen på behöriga lärare och 

förskollärare är stor och förväntas bli långvarig. Därför är det i nuläget extra viktigt att 

arbeta systematiskt och långsiktigt med kompetensförsörjning för att kunna erbjuda 

elever och barn en likvärdig utbildning av god kvalitet. 

För att främja en likvärdig utbildning behöver både huvudmän och rektorer enligt 

Skolverket kontinuerligt analysera måluppfyllelsen i förhållande till skolans och 

förskolans förutsättningar. I detta ingår bland annat att fortlöpande se över: 

• resursfördelningen så att verksamheter med särskilt svåra förutsättningar får 
tillgång till de mest erfarna och välutbildade lärarna och förskollärarna, 

• skolans och förskolans organisation och arbetssätt och 

• behovet av relevant kompetensutveckling.  

 

 

Skolfrånvaro 

Skolfrånvaro är ett ökande hot mot likvärdigheten och som orsakas av olika faktorer. 

Skolfrånvarons komplexitet kräver systematiska kartläggningar av dessa faktorer samt 

välutvecklad samverkan mellan olika aktörer på olika nivåer enligt forskningen. 

Oavsett motiv för skolfrånvaro, så är den problematisk när den eskalerar och blir ett 

hinder för likvärdighet eftersom den riskerar att barns och ungas akademiska 

prestationer hämmas och leder till långvarig psykisk och fysisk ohälsa. 

Den statliga utredningen "Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera" 

kategoriserar orsaksfaktorerna och definierar problematisk frånvaro som: 

/…/frånvaro i sådan omfattning att frånvaron riskerar att ha negativ inverkan på elevens 

utveckling mot utbildningens mål. Det här innefattar all frånvaro, det vill säga både giltig 

och ogiltig frånvaro samt sammanhängande och upprepad frånvaro. (SOU: 2016:94, s. 

21) 

Sverige saknar offentlig nationell statistik av skolfrånvaro registrerad på regelbunden 

basis. De svenska styrdokumenten reglerar inte heller skolfrånvaro. Emellertid 

164



Barn- och utbildningsnämnd, Verksamhetsberättelse 2022 50(55) 

förväntas samtliga elever närvara i skolan och delta i den verksamhet som skolan 

erbjuder dem, enligt Skolverket 2021. 

Tillit 

Tillitstyrning ett viktigt bidrag för likvärdighet i krissituationer. Allvarliga krissituationer 

hotar alla barns rätt till likvärdighet. I kristider kan skolledningen behöva göra en 

omställning av sin verksamhet med kort varsel. Skolledarna behöver 

kompetensutveckling i hantering av stora kriser innan kriserna inträffar för att vara 

handlingskraftiga och innovativa när krisen väl uppstår. 

Att utveckla kunskap om tillitstyrning kan vara en nödvändig förutsättning för att 

utrusta skolledare inför stora förändringsprocesser där aktörer både inom och utanför 

skolorganisationen behöver involveras på kort tid. På detta sätt kan ledarskap baserad 

på tillit bidra till att garantera likvärdighet även i perioder som präglas av oväntade 

kriser. (Källa: Skolverket) 

 

Regional planering och dimensionering av gymnasial utbildning 

 

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen. Lagen kommer att ställa krav på att 

kommuner samverkar och väger in arbetsmarknadens behov när utbildningar inom 
gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå planeras, dimensioneras och erbjuds. 

Skolverket har i uppdrag att ta fram regionala planeringsunderlag som stöd för 

huvudmäns planering, dimensionering och erbjudande av utbildning. 

Ändringarna ska 

• öka det tillgängliga utbudet av utbildning på gymnasial nivå 

• underlätta ungdomars och vuxnas etablering på arbetsmarknaden och 

• förbättra kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv. 

När huvudmän som bedriver utbildning på gymnasial nivå bestämmer vilka utbildningar 

som ska erbjudas ska de bland annat väga in både elevers efterfrågan och 

arbetsmarknadens behov. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2023 och tillämpas 

första gången i fråga om utbildning som påbörjas 2025. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2023/72 

2023-01-19 Samtliga nämnder 
Handläggare: Elinor Stenberg, kommunjurist 

Begäran om redovisning av avtalssamverkan 2023 
I 9 kap. 37-38 §§ kommunallagen (2017:725) finns bestämmelser om avtalssamverkan. Kommuner 
har därmed en möjlighet att ingå avtal om att någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras 
av en annan kommun eller en annan region. Kommunstyrelsen ska årligen rapportera om 
kommunens avtalssamverkan till fullmäktige.  

Kommunstyrelsen beslutade därför 2019-11-27 (§ 211/2019) att samtliga nämnder i samband med 
årsredovisningen ska redovisa samverksavtal enligt framtagen matris. Därefter rapporterar 
kommunstyrelsen vidare till kommunfullmäktige.  

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en rapport i Stratsys som ska användas av nämnderna 
för rapporteringen. I rapporten anges avtalen samt information om avtalen. Rapporten finns under 
planering 2023. 

Nämnden ska besluta om redovisningen i en särskild beslutspunkt i ärendet om 
verksamhetsberättelse. Beslutet och rapporten ska senast den 2 mars 2023 inkomma till 
kommunstyrelsen. Det betyder att rapporten ska vara klarmarkerad i Stratsys senast samma 
datum.  
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 7 Information om återkoppling från möte med 
Valstads föräldraförening 
BUN 2023/23 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lägga informationen till 

handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 
Valstads föräldraförening bjöd in och har haft möte med politiker från barn- och 
utbildningsnämnden för samtal om bland annat kösituationen till Valstads förskola. 

Vid arbetsutskottets sammanträde förs en dialog och återkoppling från mötet med 
föräldraföreningen. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lägga informationen till 

handlingarna 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om återkoppling från möte med Valstads föräldraförening”, 

skolchef Anneli Alm, 2023-01-26. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2023/23 

2023-01-26 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, skolchef 

Tjänsteskrivelse – Information om återkoppling från 
möte med Valstads föräldraförening 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna 

Ärendet 
Valstads föräldraförening har bjudit in politiker till dialogmöte. 

Vid nämndens sammanträde återkopplar ordföranden med information till ledamöterna om vad 
som togs upp vid mötet. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet syftar till att återkoppla information till nämnden om vad som framförts vid möte med 
Valstads föräldraförening. Synpunkter och förslag som delges nämnden är värdefulla att ta med i 
det framtida arbetet för att tillgodose barnens bästa. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/438 

2023-02-09 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Johanna Aldén, nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Information från skolchef 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Skolchefen lämnar information vid sammanträdet. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/439 

2023-02-09 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Johanna Aldén, nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse – Information från ordförande 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Ordföranden lämnar information vid sammanträdet. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
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