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Kallelse Barn- och utbildningsnämnden 

2022-03-17 Kl. 08:30 
Plats: Sessionssalen, Stadshuset 

Justerare: Georgos Moschos (S)  

Gruppmöten kl. 08:00 i Sessionssalen och lokal Gälleberg. 

Kallade 
Ledamöter 
Björn Yngvesson (KD) ordförande, Lena Andersson (S) vice ordförande, Ann-Sofie Hagenvind (-), 
Georgos Moschos (S), Kristina Spetz-Larsson (S), Lisbeth Ider (V), Stig Emanuelsson (MP), Jenny 
Svensson (L), Elisabeth Alfredsson (-), Johan Liljegrahn (M), Marika Lund (SD). 

Ersättare 
Othmar Fiala (S), Jessica Kjellgren (S), Christoffer Axelsson (S), Pia Blomqvist (S), Ulf Persson (C), 
Per-Erik Vrang (M), Christina Forsling (SD). 
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Ärenden 
1 Information om inkomna beslut och skrivelser 2022/14 

2 Information om delegationsbeslut 2022/6 

3 Beslut om Rudbecksgymnasiets organisation - program och 
inriktningar läsåret 2022/2023 

2022/62 

4 Information om samverkansprojekt mellan barn- och 
utbildningsnämnden och social- och omvårdnadsnämnden 

2022/63 

5 Information om SAM-KRAFT 2022/79 

6 Beslut om månadsrapport för barn- och utbildningsnämnden 
avseende januari – februari år 2022 

2022/64 

7 Beslut om yttrande angående förslag till revidering av riktlinje för 
internhyresmodell 

2022/15 

8 Beslut om redovisning av utförda kontroller enligt barn- och 
utbildningsnämndens interna kontrollplan för år 2021/2022 

2021/399 

9 Beslut om ansökan om folkhälsomedel 2022/61 

10 Beslut om förstudie investeringsprojekt förskolan Ekedalen 2020/343 

11 Information från skolchef 2022/2 

12 Information från ordförande 2022/3 

13 Återkoppling arbetsmiljön 2022/17 

 
Sändlista 
Lärarförbundet 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/14 

2022-03-02 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Johanna Aldén, Nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Information om inkomna beslut 
och skrivelser 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
Information om inkomna beslut och skrivelser. 

• Polismyndigheten 
BUN 2022/56. Polisanmälan om ofredande då en person olovligen gått in på Hellidsskolan. 
Förundersökning inleds inte då förfarandet som anmälts inte är brottsligt. 
 

• Tidaholms kommuns dataskyddsombud 
BUN 2022/81. Information om granskningsplan för dataskyddsombudet första halvåret 
2022 med begäran om redovisning gällande behandling av personuppgifter vid överföring 
till tredje land. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet syftar till att informera nämnden om inkomna beslut och skrivelser och bedöms därmed 
inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 - 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/6 

2022-03-10 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Johanna Aldén, Nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Information om delegationsbeslut 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendet 
 

Beslutsdatum Besluts-
nummer Ärende/beslut 

Ärende- 
nummer 

Ansvarig 

2022-02-16 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
292486 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-02-17 5.1 
Beslut om placering vid annan 
skolenhet än den vårdnadshavaren 
önskar (omfattar åtta elever) 

BUN 
2022/73 
2022/72 
2022/71 
2022/70 
2022/69 
2022/68 
2022/67 
2022/66 

Rektor 
Ulrika Eskilsson 

2022-02-22 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
294344 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-02-23 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
294731 
294812 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-02-24 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
295064 
295283 
295317 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-02-25 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
295473 
295474 
295502 
295506 
295569 

Skolchef 
Anneli Alm 
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295575 
295593 

2022-02-28 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
295625 
295627 
295879 
295921 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-03-01 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
296000 
296027 
296150 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-03-04 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
297459 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-03-07 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
297737 
297747 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-03-07 5.18 Beslut om att ta emot elev i 
grundsärskola 

BUN 
2022/89 

Verksamhetschef 
CRT  
Nina Kindbom 

2022-03-08 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
298315 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-03-08 1.3 Avge yttrande till tillsynsmyndighet BUN 
2021/455 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-03-09 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
298682 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-03-10 1.1 Brådskande beslut 
BUN 
2022/95 

Ordförande 
Björn Yngvesson 

 

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

Beslutsunderlag 
 - 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-03-07 

Sida 1 av 4 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 24 Beslut om Rudbecksgymnasiets organisation - 
program och inriktningar läsåret 2022/2023 
BUN 2022/62 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att stoppa antagningen på 

vård- och omsorgsprogrammet höstterminen 2022 och ändrar antalet platser enligt 
tabellen ”förslag på ny organisation”. 

• Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att utreda 
förutsättningarna tillsammans med social- och omvårdnadsförvaltningen samt VO-college 
om nystart av vård- och omsorgsprogrammet på Rudbecksgymnasiet läsåret 23/24. 

Sammanfattning av ärendet 
Anpassningar av program och antalet platser efter första sökomgången till Rudbecksgymnasiet 
hösten 2022. 

Enligt samverkansavtalet Utbildning Skaraborg skall anordnande kommun senast den 1 april anmäla 
till antagningskansliet om man önskar stoppa antagningen till ett eller flera program/inriktningar. 
Mindre korrigeringar av utbildningsplatser per program/inriktningar kan skickas in efter 
omvalsperioden dock senast 25 maj. När det gäller antalet elever i statistiken nedan så kan det 
komma till elever som inte tillhör kommunens antagningskansli, då företrädesvis på ES, NA och SA 
programmen (klasser för ungdomar med högfungerande autism). 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-03-07 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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 Summa 126 94 108 

Barn och fritidsprogrammet   BF 12 5 12 

 inr Pedagogiskt och socialt arbete       
Ekonomiprogrammet EK 14 4 10 

 inr Ekonomi       
El- och energiprogrammet EE 10 6 10 

 inr Elteknik       
Estetiska programmet   ES 10 4 10 

 inr Bild och formgivning       
Fordons- och transportprogrammet FT 14 27 14 

 inr Lastbil och mobila maskiner, lärling       

 inr Personbil       

 inr Transport       
Industritekniska programmet  IN 8 15 8 

 inr Produkt- och maskinteknik, lärling       

 inr Svetsteknik, lärling       
Naturvetenskapsprogrammet   NA 14 11 16 

10 inr Naturvetenskap       

 inr Naturvetenskap och samhälle       
Samhällsvetenskapsprogrammet   SA 24 13 20 

 inr Samhällsvetenskap       

 inr Beteendevetenskap       
Teknikprogrammet TE 10 5 8 

 inr Produktionsteknik       

 inr Informations och medieteknik       
Vård- och omsorgsprogrammet VO 10 4 0 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-03-07 

Sida 3 av 4 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Inga elever som sökt vård- och omsorgsprogrammet i första hand är behöriga. Det är endast en 
elev som är preliminärt antagen på programmet men den eleven har sökt annan utbildning i första 
hand. Det är 3 elever från Tidaholm som sökt vård- och omsorgsutbildningen hos annan 
huvudman. Förvaltningen behöver samverka med social- och omvårdnadsförvaltningen och VO-
college inför beslut om organisation 2023. Tidaholms kommun är en stor arbetsgivare för elever 
som slutför sin utbildning från vård- och omsorgsprogrammet varför det anses angeläget att i 
framtiden kunna attrahera ungdomar till denna utbildning och kunna erbjuda det i Tidaholms 
kommun. 

Antal elever per årskurs och program HT-22 
  

    

Program Åk1(sökande 
09 feb-2022) Åk2 Åk3 

Barn och fritidsprogrammet  5 11 10 
El- och energiprogrammet 6 10 7 
Ekonomiprogrammet  4   10 
Estetiska programmet bild & form  4 10 1 
Fordons- och transportprogrammet  27 12 14 
Industriprogrammet  15 8 7 
Naturvetenskapsprogrammet 11 4 10 
Samhällsvetenskapsprogrammet 13 9 21 
Samhäll/Naturv. programmet  X 6 8 
Teknikprogrammet 5 4 10 
Vård- och omsorgsprogrammet  4     
Summa 94 74 98 

    
Sökande 1 februari aktuellt år 94 80 105 
Preliminärt antagna februari aktuellt år 55 46 75 

 

Utifrån elevernas förstahandsval och befintliga elever så görs bedömning att antagningen på vård- 
och omsorgsprogrammet bör stoppas. I kolumnen ”förslag på ny organisation” framgår det vilka 
program som anses kunna förändra antalet platser. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att stoppa antagningen på 

vård- och omsorgsprogrammet höstterminen 2022 och ändrar antalet platser enligt 
tabellen ”förslag på ny organisation”. 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-03-07 

Sida 4 av 4 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att utreda förutsättningarna 
tillsammans med social- och omvårdnadsförvaltningen samt VO-college om nystart av 
vård- och omsorgsprogrammet på Rudbecksgymnasiet läsåret 23/24. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om Rudbecksgymnasiets organisation - program och inriktningar 

läsåret 2022/2023”, rektor Daniel Larsson och rektor Ci Olofsson, 2022-02-05. 
 Tidigare beslutad organisation i barn- och utbildningsnämnden. 
 Sökstatistik från Antagningskansliet, Skaraborgs kommunalförbund. 
 Sammanställning av antalet elever läsåret 22/23 fördelat per årskurs och program. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/62 

2022-02-05 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Daniel Larsson, rektor 
                    Ci Olofsson, rektor  

Tjänsteskrivelse - Beslut om Rudbecksgymnasiets 
organisation - program och inriktningar läsåret 
2022/2023 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att stoppa antagningen på vård- och 
omsorgsprogrammet höstterminen 2022 och ändrar antalet platser enligt tabellen ”förslag 
på ny organisation”. 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utreda förutsättningarna tillsammans med 
social- och omvårdnadsförvaltningen samt VO-college om nystart av vård- och 
omsorgsprogrammet på Rudbecksgymnasiet läsåret 23/24. 

Ärendet 
Anpassningar av program och antalet platser efter första sökomgången till Rudbecksgymnasiet 
hösten 2022. 

Utredning 
Enligt samverkansavtalet Utbildning Skaraborg skall anordnande kommun senast den 1 april anmäla 
till antagningskansliet om man önskar stoppa antagningen till ett eller flera program/inriktningar. 
Mindre korrigeringar av utbildningsplatser per program/inriktningar kan skickas in efter 
omvalsperioden dock senast 25 maj. När det gäller antalet elever i statistiken nedan så kan det 
komma till elever som inte tillhör vårt antagningskansli, då företrädesvis på ES, NA och SA 
programmen (våra klasser för ungdomar med högfungerande autism). 
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 Summa 126 94 108 

Barn och fritidsprogrammet   BF 12 5 12 

 inr Pedagogiskt och socialt arbete       
Ekonomiprogrammet EK 14 4 10 

 inr Ekonomi       
El- och energiprogrammet EE 10 6 10 

 inr Elteknik       
Estetiska programmet   ES 10 4 10 

 inr Bild och formgivning       
Fordons- och transportprogrammet FT 14 27 14 

 inr Lastbil och mobila maskiner, lärling       

 inr Personbil       

 inr Transport       
Industritekniska programmet  IN 8 15 8 

 inr Produkt- och maskinteknik, lärling       

 inr Svetsteknik, lärling       
Naturvetenskapsprogrammet   NA 14 11 16 

10 inr Naturvetenskap       

 inr Naturvetenskap och samhälle       
Samhällsvetenskapsprogrammet   SA 24 13 20 

 inr Samhällsvetenskap       

 inr Beteendevetenskap       
Teknikprogrammet TE 10 5 8 

 inr Produktionsteknik       

 inr Informations och medieteknik       
Vård- och omsorgsprogrammet VO 10 4 0 
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Inga elever som sökt vård- och omsorgsprogrammet i första hand är behöriga. Det är endast en 
elev som är preliminärt antagen på programmet men den eleven har sökt annan utbildning i första 
hand. Det är 3 elever från Tidaholm som sökt vård- och omsorgsutbildningen hos annan 
huvudman. Förvaltningen behöver samverka med social- och omvårdnadsförvaltningen och VO-
college inför beslut om organisation 2023. Tidaholms kommun är en stor arbetsgivare för elever 
som slutför sin utbildning från vård- och omsorgsprogrammet varför vi anser det angeläget att i 
framtiden kunna attrahera ungdomar till denna utbildning och kunna erbjuda det i vår kommun. 

Antal elever per årskurs och program HT-22 
  

    

Program Åk1(sökande 
09 feb-2022) Åk2 Åk3 

Barn och fritidsprogrammet  5 11 10 
El- och energiprogrammet 6 10 7 
Ekonomiprogrammet  4   10 
Estetiska programmet bild & form  4 10 1 
Fordons- och transportprogrammet  27 12 14 
Industriprogrammet  15 8 7 
Naturvetenskapsprogrammet 11 4 10 
Samhällsvetenskapsprogrammet 13 9 21 
Samhäll/Naturv. programmet  X 6 8 
Teknikprogrammet 5 4 10 
Vård- och omsorgsprogrammet  4     
Summa 94 74 98 

    
Sökande 1 februari aktuellt år 94 80 105 
Preliminärt antagna februari aktuellt år 55 46 75 

 

Barnrättsbedömning 
Då det finns ett rikt utbud av utbildningar inom samverkansområdet så tillgodoses ungdomarnas 
möjligheter att söka de utbildningar de önskar. 

Utredningens slutsatser 
Utifrån elevernas förstahandsval och våra befintliga elever så bedömer vi att vi bör stoppa 
antagningen på vård- och omsorgsprogrammet. I kolumnen ”förslag på ny organisation” framgår 
det vilka program vi anser att man kan förändra antalet platser. 
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Beslutsunderlag 
 Tidigare beslutad organisation i barn- och utbildningsnämnden. 
 Sökstatistik från Antagningskansliet, Skaraborgs kommunalförbund. 
 Sammanställning av antalet elever läsåret 22/23 fördelat per årskurs och program. 

Sändlista 
Antagningskansliet, Skaraborgs kommunalförbund 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-03-07 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 29 Information om samverkansprojekt mellan 
barn- och utbildningsnämnden och social- och 
omvårdnadsnämnden 
BUN 2022/63 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lägga informationen till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Utifrån KPMG:s rapport 2018-11-25 ”Granskning av samverkan barn och unga i behov av stöd” så 
lämnas information om vilka insatser som berör både barn- och utbildningsnämnden samt social- 
och omvårdnadsnämnden. 

o Partssamverkan, en delregional ledningsgrupp med ett antal arbetsgrupper med 
representanter från bl.a. förskola, skola, gymnasium, elevhälsa och socialtjänst. 

o SIP, (samordnad individuell plan) som är en arbetsform för samverkan mellan hem, 
skola, socialtjänst och externa verksamheter. Ingår i Partssamverkan. Se ovan. 

o Konsultationsteam, där representanter ingår från elevhälsa, socialtjänst samt LSS. 

o SAM-kraft, riktad verksamhet mot förskolan med kompetenserna, förskollärare, 
specialpedagog samt socialpedagog. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lägga informationen till 

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om samverkansprojekt mellan barn- och 

utbildningsnämnden och social- och omvårdnadsnämnden”, skolchef Anneli Alm, 2022-02-
21.  
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/63 

2022-02-21 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, skolchef 

Tjänsteskrivelse - Information om 
samverkansprojekt mellan barn- och 
utbildningsnämnden och social- och 
omvårdnadsnämnden 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
Utifrån KPMG:s rapport 2018-11-25 ”Granskning av samverkan barn och unga i behov av stöd” så 
lämnas information om vilka insatser som berör både barn- och utbildningsnämnden samt social- 
och omvårdnadsnämnden. 

o Partssamverkan, en delregional ledningsgrupp med ett antal arbetsgrupper med 
representanter från bl.a. förskola, skola, gymnasium, elevhälsa och socialtjänst. 

o SIP, (samordnad individuell plan) som är en arbetsform för samverkan mellan hem, skola, 
socialtjänst och externa verksamheter. Ingår i Partssamverkan. Se ovan. 

o Konsultationsteam, där representanter ingår från elevhälsa, socialtjänst samt LSS. 

o SAM-kraft, riktad verksamhet mot förskolan med kompetenserna, förskollärare, 
specialpedagog samt socialpedagog. 

 
Barnrättsbedömning 
Ärendets ändamål är att informera nämnden om samverkansprojekt mellan barn- och 
utbildningsnämnden och social- och omvårdnadsnämnden och bedöms därför inte i direkt mening 
röra barn. Dock bedrivs dessa projekt i syfte att genom samverkan arbeta förebyggande och 
främjande till förmån för barn och elever samt bidra till utveckling inom förskola och skola. 

Projekten ligger i linje med artikel 29 i barnkonventionen där det bland annat framgår att skolan 
ska hjälpa barn att utveckla sina fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och 
psykisk förmåga.     

Beslutsunderlag 
- 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-03-07 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 30 Information om SAM-KRAFT 
BUN 2022/79 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lägga informationen till 

handlingarna. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Vid nämndsammanträdet närvarar elevhälsochef för att informera om SAM-KRAFTs arbete. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lägga informationen till 

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om SAM-KRAFT”, skolchef Anneli Alm, 2022-02-24.  
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/79 

2022-02-24 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, skolchef 

Tjänsteskrivelse – Information om SAM-KRAFT 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
Vid nämndsammanträdet närvarar elevhälsochef för att informera om SAM-KRAFTs arbete. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet syftar till att informera nämnden om SAM-KRAFT och bedöms därför inte i direkt 
mening röra barn. Dock bedrivs SAM-KRAFTs arbete med fokus på och i syfte för att verka för 
barns bästa. 

Beslutsunderlag 
- 
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0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/64 

2022-03-08 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Marie Vitenberg, ekonom 

Tjänsteskrivelse - Beslut om månadsrapport för 
barn- och utbildningsnämnden avseende januari – 
februari år 2022 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad månadsrapport samt att 
överlämna den till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Ekonomisk månadsrapport för barn- och utbildningsnämnden avseende januari-februari år 2022. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Månadsrapport februari 2022 (Barn- och utbildningsnämnd). 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 28/2022 ”Beslut om 

månadsrapport för barn- och utbildningsnämnden avseende januari – februari år 2022”, 
2022-03-07. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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1 Inledning 
Varje månad behandlar nämnden en rapport som följer upp utvecklingen vad gäller 

nämndens ekonomi, verksamhet och personal. I mars, september och november 

innehåller rapporten endast den ekonomiska helårsprognosen vilken beskriver ett 

förväntat utfall i förhållande till nämndens budget. Vid avvikelser mot budget skall 

nämnden besluta om en åtgärdsplan. 
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2 Sammanfattning 
Starten på vårterminen var mycket tuff utifrån det rådande läget kring pandemin. De 

första veckorna präglades av ett högt smittoläge och en mycket påfrestande frånvaro 

av personal. Nu är fokus på att planera för hur kompensation ska ges till elever med 

hög frånvaro. 

Förskolan Rosenberg har öppnat, positivt med en ny förskola med goda lärmiljöer. 

Utfallet för Barn- och utbildningsnämnden under perioden januari – februari 2022 är 

ett underskott mot budget på 1,8 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 3 procent av 
periodens budget och beror till största delen på intäkter som betalas ut terminsvis i 

efterskott i form av statsbidrag och inter kommunala ersättningar som ännu inte 

inkommit. 

Helårsprognosen för nämnden är en budget i balans. 
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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 2021 

ansvarat för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, 

grundsärskola, 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. 

Händelser av väsentlig betydelse 

Starten på vårterminen var mycket tuff utifrån det rådande läget kring pandemin. de 

första veckorna präglades av ett högt smittoläge och en mycket påfrestande frånvaro 
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av personal. under några perioder var ett antal enheter rejält påverkade. Detta läge 

höll i sig fram till sportlovet v. 7, därefter har det varit mycket lugnare. Nu är fokus på 

att planera för hur kompensation ska ges till elever med hög frånvaro. 

Förskolan Rosenberg har öppnat, positivt med en ny förskola med goda lärmiljöer. 
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4 Ekonomi 

4.1 Budgetram och investeringsmedel 

Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och 

investeringsmedel. Budgetramen är de medel som tilldelas en nämnd för dess 

driftsbudget. 

Nämndens verksamhetsplan redogör för hur nämnden har beslutat att fördela 

driftsbudgeten till nämndens olika verksamheter under året. Fördelningen benämns 

detaljbudget. 

Nämndens investeringsbudget anger hur nämnden har beslutat att fördela dess 

investeringsmedel under året. 

Nämnden ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelat 
budgetram. Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den budget som 

kommunfullmäktige har fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och 

oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och 

omfördelningar inom tilldelad budget. 

Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen 

som nämnden själv beräknar och de prioriteringar som nämnden själv vill göra, för att 

utifrån kommunfullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv 

verksamhet och ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en långsiktighet i sina 

prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig 

utveckling måste beaktas. 

4.2 Redovisning 

Utfallet för Barn- och utbildningsnämnden under perioden januari – februari 2022 är 

ett underskott mot budget på 1,8 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 3 procent av 

periodens budget. 

Helårsprognosen för Barn- och utbildningsnämnden motsvarar en budget i balans. 

  Jan Feb Mar Apr Maj 
Ju

n 
Jul Aug Sep Okt Nov 

De

c 

Helårs-

prognos 
X 

352 6

18 
          

Budgetr

am 
 

352 6

18 
          

Avvikels
e 
(mnkr) 

 0           

Avvikels
e (%) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.2.1 Preliminärt utfall 

Nämndens resultat 

  Utfall 2022 Budget 2022 Avvikelse 

mot budget 
Utfall 2021 
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2022 

     

Verksamhetens intäkter 6 819 11 545 -4 726 9 825 

Verksamhetens kostnader -71 832 -74 732 2 900 -74 432 

- varav personal kostnader -50 247 -50 029 -218 -50 864 

Verksamhetens 

nettokostnader 
-65 013 -63 187 -1 826 -64 607 

Budgetram 63 187 63 187 0 61 888 

Nämndens avvikelse -1 826 0 -1 826 -2 719 

Avvikelsen för perioden beror till största delen på intäkter som betalas ut terminsvis i 

efterskott i form av statsbidrag och inter kommunala ersättningar. 

   Ack. 202201 - 202202  
Helår 

2022 
 

Verksamhet 

procentfördelad(3) 

 Utfall Budget Avvikelse %*  Budget Prognos 

Nämnd- och 

styrelseverksamhet 

 68 169 100 7%  1 012  

Musikskola / 

kulturskola 

 673 868 195 15%  4 626  

Förskola  15 331 15 460 129 17%  88 643  

Fritidshem  3 404 3 400 -3 18%  19 413  

Grundskola inkl. 

FK 

 28 614 28 196 -418 18%  154 954  

Obligatorisk 

särskola 

 1 945 1 677 -267 21%  9 363  

Gymnasieskola 

inkl. boendet 

 11 509 10 536 -973 20%  57 969  

Gymnasiesärskola  862 929 68 15%  5 572  

KC  2 607 1 951 -656 24%  11 067  

Totalt  65 013 63 187 -1 827 18%  352 618  

Exported 2022-03-07                                                                                                            

*Accumulerat utfall för perioden. Riktmärke februari = 17% 

Under perioden januari – februari avviker nämndens utfall mot budgeten för samma 

period på följande sätt: 

• Avvikelsen för grundskoleverksamheten är ett underskott motsvarande 0,4 

miljoner kronor. Underskottet orsakas till största delen av att statsbidraget för 

likvärdig skola betalas ut två gånger per år. Verksamheten har förväntade 

intäkter för perioden motsvarande 0,8 miljoner kronor. 

• Avvikelsen för gymnasieverksamheten är ett underskott motsvarande 1 miljon 

kronor. Underskottet orsakas till största delen av att avgiften för 

ungdomsboendet betalas i efterskott terminsvis.   

• Avvikelsen för Kompetenscentrum är ett underskott motsvarande 0,7 miljoner 

kronor. Underskottet orsakas av att statsbidrag för gymnasial vuxenutbildning 

som vi söker gemensamt i Skaraborg betalas ut terminsvis i efterskott utifrån 

producerade poäng. 
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4.2.2 Helårsprognos nämnd 

  
Prognos 

2022 
Budget 2022 

Avvikelse 

Prognos -

 Budget 

Utfall 2021 

Verksamhetens intäkter 68 716 68 716 0 92 353 

Verksamhetens kostnader -421 334 -421 334 0 -432 816 

- varav personalkostnader -273 188 -273 188 0 -279 386 

Verksamhetens nettokostnader -352 618 -352 618 0 -340 463 

Budgetram 352 618 352 618 0 340 485 

Nämndens avvikelse 0 0 0 22 

Driftsbudgeten bygger på följande antaganden 

att 2022 är ett normalår – dvs inget pandemiscenario (intäktsbortfall eller 

merkostnader är inte budgeterade) 

att lönerevisionen för år 2022 är beräknad till 2,5 procent. 

att förskolan Rosenberg tas i bruk 1 januari 2022. 

att "nya" förskolan i Madängsholm tas i bruk år 2023. 

att verksamheterna ryms inom befintliga lokaler. 

att antalet program är oförändrat ht 2022 på Rudbecksgymnasiet. 

att riktade statsbidrag uppgår till 19 miljoner kronor för år 2022. 

att bidrag från migrationsverket uppgår till 1 miljon för år 2022. 

Åtgärdsplan 

Verksamhet Förändring 

Månad 

genomfö

rd 

Inklud

erad i 

progn

os 

(ja/nej

) 

2022 

(tkr) 

2023 

(tkr) 

2024 

(tkr) 

Beskriv hur 

åtgärden ska 

genomföras 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Totalt     
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4.3 Investeringar 

Investeringar är de medel som kommunfullmäktige avsatte i strategisk plan och budget 

för 2022 – 2025. 

I april beslutar kommunstyrelsen om ombudgetering av medel utifrån 

investeringsprojektens utfall år 2021. 

4.3.1 Investeringar per projekt 

Barn- och utbildningsnämnden 

  

Pr

oje

kt 

Nr 

Ack 

Utfall 

2022 

Budget 

2022 

Tilläggs

anslag 

& 

ombud

geterin

g 

Summa 

budget 

2022 

Progno

s 2022 

Avvikel

se 

Utfall / 

Budget 

Inventarier Kulturskolan 
900

10 
      

Inventarier Forsen skolområde 
900

97 
      

Inventarier CRT 
900

11 
      

Inventarier Treklövern 
900

15 
      

Inventarier Rudbecksgymnasiet 
900

17 
      

Inventarier 

KompetensCentrum 

900

18 
      

Inventarier Hökensås skolomr. 
900

98 
      

Inventarier Utbildningskontoret 
900

09 
      

Inentarier Rosenberg 
930

91 
      

Inventarier Förskolor 
901

18 
      

Summa        

Barn- och utbildningsnämnden har ännu inte fördelat ut sin investeringsbudget för 2022 

på 1 miljon kronor då vi inväntar äskande från verksamheten och eventuell 

ombudgetering av medel från 2021. 
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5 Personal 

5.1 Årsarbetare och sjukfrånvaro 

  
2022-01-01 - 2022-02-

28 

2021-01-01– 2021-12-

31 

2020-01-01 – 2020-12-

31 

Antal anställda 494 495 500 

- Kvinnor 405 405 418 

- Män 89 90 82 

Könsfördelning (andel 

kvinnor, %) 
82,0 81,8 83,6 

Könsfördelning (andel 

män, %) 
18,0 18,2 16,4 

    

Antal årsarbetare 488 489 494 

Genomsnittlig 

sysselsättningsgrad 

(%) 

98,8 98,8 98,8 

Sjukfrånvaro (%) 7,8 4,8 6,2 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-03-07 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 28 Beslut om månadsrapport för barn- och 
utbildningsnämnden avseende januari – februari år 
2022 
BUN 2022/64 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet beslutar att inte lämna något förslag till barn- och utbildningsnämnden 

eftersom det saknas underlag och arbetsutskottet därmed inte tagit del av informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomisk månadsrapport för barn- och utbildningsnämnden avseende januari-februari år 2022. 

Då februari månad ännu inte är avslutad kompletteras ärendet med underlag som skickas med i 
kallelsen till nämnd och presenteras vid dess sammanträde. 

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att inte lämna något förslag till barn- och 

utbildningsnämnden eftersom det saknas underlag och arbetsutskottet därmed inte tagit 
del av informationen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om månadsrapport för barn- och utbildningsnämnden avseende 

januari – februari år 2022”, förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 2022-02-22. 

30



Sida 1 av 2 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/15 

2022-03-08 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, skolchef 

Tjänsteskrivelse - Beslut om yttrande angående 
förslag till revidering av riktlinje för 
internhyresmodell 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avge yttrandet till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att föreslå kommunstyrelsen besluta revidera riktlinjen för 
internhyresmodell enligt upprättat förslag.   

Innan kommunstyrelsen behandlar ärendet önskas att de nämnder som berörs av förslaget lämnar 
sina synpunkter. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har granskat underlagen och barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott har kompletterat med synpunkter. Yttrande föreslås enligt nedan. 

Yttrande 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget till revidering av riktlinje för 
internhyresmodell. Barn- och utbildningsnämnden vill även framföra att utgångspunkt för 
förändringar under året bör vara att justering av hyra enbart ska göras vid investeringar som tas i 
bruk och som finns med i investeringsplan. Övriga hyror bör inte ändras under innevarande år 
utan ska läggas till nästkommande årsbudget. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn då barn- och utbildningsnämnden är remissinstans 
och väntas fatta beslut om att avge yttrande. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 27 ”Beslut om yttrande angående 

förslag till revidering av riktlinje för internhyresmodell”, 2022-03-07. 
 Tjänsteskrivelse ”Begäran om yttrande angående förslag till revidering av riktlinje för 

internhyresmodell”, kanslichef Anna Eklund, 2022-01-07. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 188/2021”Beslut om revidering av riktlinje för 

internhyresmodell”, 2021-12-16. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av riktlinje för internhyresmodell”, 

samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-11-03. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

 Förslag på reviderad riktlinje för internhyresmodell, 2021-11-03.  

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-03-07 

Sida 1 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 27 Beslut om yttrande angående förslag till 
revidering av riktlinje för internhyresmodell 
BUN 2022/15 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att avge yttrandet till 

kommunstyrelsen med följande tillägg: 
o Utgångspunkt för förändringar under året bör vara att justering av hyra enbart ska 

göras vid investeringar som tas i bruk och som finns med i investeringsplan. 
Övriga hyror bör inte ändras under innevarande år utan ska läggas till 
nästkommande årsbudget. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att föreslå kommunstyrelsen besluta revidera riktlinjen för 
internhyresmodell enligt upprättat förslag.   

Innan kommunstyrelsen behandlar ärendet önskas att de nämnder som berörs av förslaget lämnar 
sina synpunkter. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har granskat underlagen och föreslår yttrande enligt nedan. 

Yttrande 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget till revidering av riktlinje för 
internhyresmodell och har inga övriga synpunkter att delge. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att avge yttrandet till 

kommunstyrelsen. 
- Ordföranden föreslår att följande synpunkt läggs till yttrandet: 

o Utgångspunkt för förändringar under året bör vara att justering av hyra enbart ska 
göras vid investeringar som tas i bruk och som finns med i investeringsplan. 
Övriga hyror bör inte ändras under innevarande år utan ska läggas till 
nästkommande årsbudget.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande angående förslag till revidering av riktlinje för 

internhyresmodell”, skolchef Anneli Alm, 2022-02-28. 
 Tjänsteskrivelse ”Begäran om yttrande angående förslag till revidering av riktlinje för 

internhyresmodell”, kanslichef Anna Eklund, 2022-01-07. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 188/2021”Beslut om revidering av riktlinje för 

internhyresmodell”, 2021-12-16. 
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-03-07 

Sida 2 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av riktlinje för internhyresmodell”, 
samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-11-03. 

 Förslag på reviderad riktlinje för internhyresmodell, 2021-11-03.  
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tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2021/401 

2022-01-07 Barn- och utbildningsnämnden, Social- och 
omvårdnadsnämnden, Kultur- och 
fritidsnämnden 

Handläggare: Anna Eklund, Kanslichef 

Begäran om yttrande angående förslag till 
revidering av riktlinje för internhyresmodell 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att föreslå kommunstyrelsen besluta revidera riktlinjen för 
internhyresmodell enligt upprättat förslag.   

Innan kommunstyrelsen behandlar ärendet önskas att de nämnder som berörs av förslaget lämnar 
sina synpunkter. 

Yttrandet från nämnden ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2020-04-10. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 188/2021”Beslut om revidering av riktlinje för 

internhyresmodell”, 2021-12-16�  
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av riktlinje för internhyresmodell”, 

samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-11-03. 
 Förslag på reviderad riktlinje för internhyresmodell, 2021-11-03.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-12-16 
Samhällsbyggnadsnämnd 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/403 

§ 188 Beslut om revidering av riktlinje för internhyresmodell 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

• Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att 
revidera riktlinjen för internhyresmodell enligt upprättat förslag efter 
erforderlig remiss till övriga verksamhetsnämnder. 

 
Sammanfattning av ärendet 
En riktlinje för hur hanteringen av lokalkostnader skall ske inom Tidaholms 
kommun togs fram 2017 i form av en riktlinje för internhyresmodell. I 
beslutsunderlag framgår att riktlinjen bör utvärderas och revideras inom ett 
antal år. Samhällsbyggnadsnämnden har via tidigare initiativ och beslut 
föreslagit att en revidering nu är lämplig att genomföra. Utifrån det föreslås en 
reviderad riktlinje. 
 
Nämnden anser att huvudsyftet med införandet av internhyresmodellen 
uppfyllts, men att en revidering krävs då vissa oönskade effekter skapas av 
modellens utformning idag. 
 
Nämnden anser att med den reviderade riktlinjen finns bra möjligheter att 
vidare utveckla Tidaholms kommuns nyttjande av sitt fastighetsbestånd och 
vill framhålla att det krävs en fortsatt god dialog mellan nämnder och 
förvaltningar och en bra helhetssyn för att nå riktlinjens nya målsättningar. 
 
Den föreslagna revideringen bedöms besvara det uppdrag som nämnden gav 
förvaltningen enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut § 122/2020 ”Beslut 
om analys av internhyressystemet”. 
 
Förslag till beslut 

 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta att revidera riktlinjen för internhyresmodell 
enligt upprättat förslag efter erforderlig remiss till övriga 
verksamhetsnämnder. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 124/2021 ”Beslut 

om revidering av riktlinje för internhyresmodell”, 2021-12-02. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av riktlinje för 

internhyresmodell”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-11-03. 
✓ Förslag på reviderad riktlinje för internhyresmodell, 2021-11-03. 
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 122/2020 ”Beslut om analys av 

internhyressystemet”, 2020-10-01. 
✓ Kommunstyrelsens beslut § 115/2017 ”Beslut om att införa 

internhyror”, 2017-06-07. 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-11-03 
 
Ärendenummer 
2021/403 Samhällsbyggnadsnämnden 
   
Johan Elgh     
0502-60 60 85 
johan.elgh@tidaholm.se 
 
 
Beslut om revidering av riktlinje för internhyresmodell 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden initierar revideringar av riktlinje för 
internhyresmodell i Tidaholms kommun 
 
Beslutsunderlag 
✓ Förslag på reviderad riktlinje för internhyresmodell, 2021-11-03. 
✓ Kommunstyrelsens beslut § 115/2017 ”Beslut om att införa 

internhyror”, 2017-06-07. 
 
Utredning 
En riktlinje för hur hanteringen av lokalkostnader skall ske inom Tidaholms 
kommun togs fram 2017. I beslutsunderlag framgår att riktlinjen är ett första 
steg och att den lämpligen utvärderas och revideras inom ett antal år. 
Samhällsbyggnadsnämnden har via tidigare initiativ och beslut föreslagit att en 
revidering nu är lämplig att genomföra. Utifrån det föreslår nämnden för 
kommunstyrelsen en reviderad riktlinje. 
 
I tidigare utgåva av riktlinjen framgår vilket syfte med dokumentet som fanns 
då det skapades. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden anser att huvudsyftet med införandet av 
internhyresmodellen uppfyllts, men att en revidering krävs då vissa oönskade 
effekter skapas av modellens utformning idag. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden anser att med den reviderade riktlinjen finns bra 
möjligheter att vidare utveckla Tidaholms kommuns nyttjande av sitt 
fastighetsbestånd. 
 
Nämnden vill lyfta fram följande områden där analysen av befintlig riktlinje ger 
att en förändring lämpligen sker och varför: 
 

1. Ett utökat fokus på helhetssyn där samråd mellan 
verksamhetsnämnder och kommunstyrelsen föreslås som en ledande 
princip kring hur man på ett strategiskt sätt hanterar fastighetsfrågor. 
Det uppkommer ofta kommunövergripande frågor i lokalfrågor. 
Exempelvis kan inte en nämnd enskilt besluta sig för att gå ur en lokal 
utan att en övergripande analys om hur lokalen/byggnaden/fastigheten 
lämpligen nyttjas ur ett totalt kommunal perspektiv. Vissa fastigheter 
kan det finnas ett övergripande behov av att bibehålla i kommunal ägo 
varpå en enskild nämnds verksamhet är den bästa nyttjaren av 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

lokalen. Ett beslut som politiska nivåer som kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige kan behöva ta. Genom att tydliggöra dessa 
perspektiv i riktlinjen samtidigt som ett förvaltningsövergripande forum 
nyttjas nås syftet såväl i enskild nämnds effektiviseringsarbete så som 
kommunövergripande perspektiv. 

2. En princip som på ett bra sätt balanserar effektivitet i lokalutnyttjandet 
med detaljerade uppdelningar av lokalytor. Ambitionen är att fortsätta 
med att en verksamhetsnämnd äger och bär sina lokalkostnader men 
utan att skapa ett upplägg som ger onödiga administrativa bördor och 
kommersiella avtalsförhållanden inom samma juridiska enhet. Genom 
att införa en princip där man kan dela upp lokaler, dock ej utan kvm-
mätning bör denna balans uppnås. 

3. Hitta rätt i principerna kring när en ”tredje part” (i praktiken ”andra 
part”) nyttjar lokalerna. Genom att införa en tydlig skrivning om 
verksamheters möjlighet att vidare hyra ut sina internt ”hyrda” lokaler 
nås ett bra lokalnyttjande. 

4. Skapa förhållanden kring ”tider” som gynnar flexibilitet och 
effektivisering samtidigt som rätt incitament uppkommer inom 
respektive verksamhetsnämnds profession. Genom att införa nya 
upphörandetids-principer binder man inte upp lokalnyttjandet för länge 
samtidigt som tillräckligt med tid för eventuella omställningsprocesser 
medges. 

 
Nämnden har antagit verksamhetsmålet ”Ändamålsenliga lokallösningar som 
svarar mot framtidens kommunala verksamheter och dess behov”, och ser att 
riktlinjen blir ett bra verktyg i att nå målet. 
 
Nämnden framhåller att det krävs en fortsatt god dialog mellan nämnder och 
förvaltningar och en bra helhetssyn för att nå riktlinjens nya målsättningar. 
 
Förslaget om uppdaterad riktlinje har tagits fram i samråd mellan 
förvaltningschefer och ekonomichef. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn, då styrdokumentet endast 
hanterar ekonomiska fördelningar vad gäller exempelvis kommunala lokaler 
som nyttjas för skolverksamhet, och inte lokalernas beskaffenhet. 
 
Förslag till beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att 
revidera riktlinjen för internhyresmodell enligt upprättat förslag efter 
erforderlig remiss till övriga verksamhetsnämnder. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Bakgrund  
Tidaholms kommun införde internhyror 1992 men dessa togs bort fr o m 1997. 
Anledningen till att internhyrorna avvecklades var framförallt att hyresdiskus-
sioner tog mycken tid samt att metoden för beräkning av kapitalkostnaderna 
vid denna tid (real annuitetsmetod) bidrog att hyrorna ökade succesivt samti-
digt med anpassningsbeting för verksamheterna under en kraftig lågkonjunk-
tur. 
 
Uppdraget är nu att hitta en internhyresmetod som hållbar över tid. 
 
Ett avgörande antagande för utredningen är att Tidaholms kommun är kvar 
som ägare till sina lokaler. Andra lösningar förekommer i kommunsverige men 
då är det inte i formen av internhyresmodell. 
 
Övergripande syfte  
Övergripande syfte är att ta fram en internhyresprissättning som är enkel och 
målinriktad. Den ska även vara ej för administrativt betungande. 
 
Syfte 
Internhyran syftar till: 

- Fördela lokalkostnader på verksamheterna och som innebär en ökad 
kostnadsmedvetenhet i verksamheten, dvs uppnå en god hushållning 
med lokaler och därmed öka resurserna för kommunens kärnverksam-
heter. Internhyra skall utgöra en del av nämndernas kommunbidrag. 

- beskriva lokalkostnaderna så att det underlättar för verksamheten att 
väga kostnaderna för lokaler mot nyttan för verksamheten.  

- Säkra att kommunens fastighetsbestånd förvaltas så att fastigheternas 
värde bevaras samt att kommunen maximerar långsiktigt värde. 

- Säkerställa en god dialog och samverkan mellan hyresvärd och hyres-
gäster 

- Skapa en modell där även den totala kostnaden för kommunens fastig-
hetsbestånd över tid hanteras, inklusive fastigheter som kommunen vill 
eller måste fortsatt äga av andra skäl än direkt kopplade till kärnverk-
samheten. 

 
 

 
Riktlinjer 
Internhyresmodell 
 
Principer 

• De objekt som ingår i internhyresmodellen benämns Internhyresenhet 
(del av fastighetsenheten inom Samhällsbyggnadsförvaltningen) och 
innehåller primärt de av kommunen ägda verksamhetslokalerna. Krä-
ver kommunbidragsväxling. Se bilaga. Objekten som ingår i internhy-
resmodellen är de som ägs av kommunen och nyttjas av kommunal 
verksamhet. Objekten ska redovisas i en separat enhet.   
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• Självkostnadshyra (faktiska kostnader för respektive objekt) ska gälla 
som huvudregel för hyressättning för varje byggnad. Samtliga kostna-
der för ett objekt omfattas så som driftskostnader (el, värme, vatten, 
sop, försäkringar, skatt mm), fastighetsskötsel och lokalvård, underhåll, 
kapitalkostnader (avskrivning och intern ränta). 
 

• Inhyrda externa verksamhetslokaler hanteras (budgeteras och vidare-
faktureras) av fastighetsenheten med de villkor som är angivna i re-
spektive hyresavtal. Dessa kostnader bekostas av respektive verksam-
het idag. Kräver ingen kommunbidragsväxling. 

• Om det är administrativt hanterbart, ekonomiskt fördelaktigt och ratio-
nellt att dela på internhyran för ett objekt mellan två verksamhetsnämn-
der kan detta genomföras efter samråd. Nyttjandegraden av lokalen 
skall återspeglas i en schematisk uppdelning av lokalen (25,50,75%). 
Samma princip ger således att del av objekt kan hyras ut externt.  

• En strategi för kommunens fastigheter lägger en grund för framtida 
nyttjande av kommunala fastigheter  

 
Hyreshantering 

• Internhyran sätts utifrån föregående års utfall och räknas sedan upp 
med ett generellt index, motsvarande indexuppräkningen som är fast-
ställd i strategisk plan och budget. Senast juni varje år efter verksam-
hetsåret görs en avstämning av internhyran. 

• Vart 3:e år sker en översyn av internhyran per fastighet som bygger på 
utfall de senaste tre åren. Uppdateringen sker i samband med beslut 
av strategisk plan och budget. 

• Internhyran kan justeras under innevarande år för större förändringar. 
Detta gäller vid till exempel aktiveringar av större investeringar som 
skett i objektet under året.  

• Bashyran utgörs av budgeterade kostnader 2016 korrigerade med ka-
pitalkostnader enligt utfall/bokslut. Korrigering har även skett för helår-
seffekt för vissa lokalobjekt (t ex ny förskola Helliden). Se bilaga beräk-
ning av bashyra för respektive internhyresobjekt. 

• Årlig höjning av hyresbeloppen sker med samma procentsats som för 
övriga kostnader i budgetarbetet. 

• Internhyreskontrakt skrivs för respektive objekt. Hyresavier hanteras i 
Agresso affärssystem med avisering varje månad via automatik. 

• Senast mars varje år efter verksamhetsåret görs en avstämning av in-
ternhyresmodellen. 

• I det fall uthyrning till en extern part är del av en nämnds naturliga verk-
samhet har hyresgäst rätt att vidare upplåta lokaler. Exempelvis uthyr-
ning till föreningar, nyttjande av samlingssalar, aulor. Samråd med hy-
resvärd skall ske i det fall juridiska hyresavtalsförhållanden för lokaler 
uppstår.  

 
 
Hyresförändringar 
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• Hyrestiden ska vara 3 år med 9 månaders uppsägning. Avtalet skrivs 

så att sluttiden inträffar vid årsskifte, detta för att vi då vet vilka lokaler 
som eventuellt blir vakanta inför budgetarbetet kommande år. 

• Hyrestiden är löpande med uppsägningstid som bestäms av hyresvärd 
och hyresgäst i samråd. Ambitionen är att upphörandetiden skall vara i 
storleksordningen 12 månader. Om hyresgäst vill lämna lokalen sker 
samråd med hyresvärd i syfte att hitta ändamål för objektet. Till exem-
pel försäljning, rivning, eller nyttjande av annan hyresgäst, intern som 
extern. 

- Förändringar inom internhyresverksamheten samråds och planeras i 
ett förvaltningsövergripande beredningsform bestående av kommundi-
rektör, förvaltningschefer och ekonomichef. Ekonomiska principer un-
der upphörandetiden fastslås i beredningsforumet. Forumet rapporterar 
till Kommunstyrelsen. 
 

• Del av byggnad ska kunna sägas upp om den är klar avskiljbar från öv-
riga lokaler och att man då kan hyra ut den delen till annan verksamhet 
eller extern intressent. 

• Vakanta lokaler läggs i en lokalbank under fastighetsenheten (Out-
hyrda lokaler). 
 

 
Underhåll och investeringar 

• Investeringar för att upprätthålla fastighetens värde sker kontinuerligt 
och internhyran anpassas därefter. 

• Omfattande underhållsinvesteringar och rena verksamhetsinveste-
ringar som innebär påtagligt högre driftkostnader beslutas även av 
verksamhetsnämnden. 

• Planerade underhållsarbeten ska inte medföra ökad hyra, regleras 
inom kapitalkostnaderna över åren. 

• Av verksamheterna beställda arbeten som de anser behövs för att be-
driva verksamheten effektivare eller på annat sätt, utförs av fastighet-
senheten efter tilläggsavtal och godkänd tilläggshyra till bashyra. 

• Vid (större) investeringar skall när beslut tas om investeringsbelopp för 
en lokalinvestering samtidigt beslutas om internhyran. Fastighetsenhe-
ten skriver nytt hyresavtal med brukaren. 

 
Hyrans delar 

• Driftskostnader (el, värme, vatten, sop, försäkringar mm mm) 
• Fastighetskötsel och lokalvård 
• Driftunderhåll  
• Kapitalkostnader (Avskrivning och intern ränta) 

 
Kontrakt Dokument 

•  upprättas för varje internhyresobjekt med ytor enligt planritning tillhö-
rande kontraktet.  
Tillhörande bilagor: 
Följande dokument upprättas per verksamhetsnämnd. Utöver dessa 
gäller bilagor till denna riktlinje. 
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• En planritning innefattande varje objekts fördelning av ytor på en över-
gripande nivå. 

• En sammanställning av lokaler per verksamhetsnämnd. 
• Eventuella avsteg från generell gränsdragningslista. 

 
Organisation 

• Internhyresenheten skall vara skall vara en avskild enhet under Tek-
nisk förvaltning och hanteras som en egen resultatenhet. 

• Tekniska nämnden skall utse en ansvarig för Internhyresenheten (HV) 
• Varje nämnd skall samordna sina lokalfrågor till en ansvarig person 

(HG) 
• Eventuella internhyrestvister medlas via Kommunledningsförvalt-

ningen. 
• Vem beslutar om vad?? 

 
Bilagor: 
Bil 1 - Internhyreskontrakt 
Bil 1 - Allmänna villkor för Lokaler 
Bil 2 - Gränsdragningslista – Vem ansvarar för vad i våra fastigheter 
Bil 4 - Förteckning lokalobjekt fördelad på respektive nämnd för Internhyres- 
          enheten, inklusive Bashyra uppräknad till Budget 2018 års prisnivå 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-03-07 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 26 Beslut om redovisning av utförda kontroller 
enligt barn- och utbildningsnämndens interna 
kontrollplan för år 2021/2022 
BUN 2021/399 

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

av utförda kontroller enligt kontrollplanen för år 2021/2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunens riktlinje för intern kontroll ska varje nämnd se till att det årligen upprättas och 
fastställs en intern kontrollplan samt att det sker en uppföljning av de interna kontrollerna och de 
genomförda åtgärderna. 

Barn- och utbildningsnämnden har tidigare fastställt en intern kontrollplan för perioden 2021/2022 
(§ 134/2021) och förvaltningen har nu följt upp de kontroller som anges i planen. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna redovisning av 

utförda kontroller enligt kontrollplanen för år 2021/2022. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om redovisning av utförda kontroller enligt barn- och 

utbildningsnämndens interna kontrollplan för år 2021/2022”, skolchef Anneli Alm, 2022-
02-17. 

 Rapport Uppföljning av kontroller 2021-2022 (Barn- och utbildningsnämnd). 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2021/399 

2022-02-17 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, skolchef 

Tjänsteskrivelse - Beslut om redovisning av utförda 
kontroller enligt barn- och utbildningsnämndens 
interna kontrollplan för år 2021/2022 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisning av utförda kontroller 
enligt kontrollplanen för år 2021/2022. 

Ärendet 
Enligt kommunens riktlinje för intern kontroll ska varje nämnd se till att det årligen upprättas och 
fastställs en intern kontrollplan samt att det sker en uppföljning av de interna kontrollerna och de 
genomförda åtgärderna. 

Barn- och utbildningsnämnden har tidigare fastställt en intern kontrollplan för perioden 2021/2022 
(§ 134/2021) och förvaltningen har nu följt upp de kontroller som anges i planen. 

Barnrättsbedömning 
Arbetet med den interna kontrollplanen syftar till att identifiera, värdera, förebygga samt åtgärda 
olika risker som anses förekomma inom verksamheten. Då nämndens verksamhet främst arbetar 
för att främja barns utveckling och skolgång bedöms ärendet indirekt röra barn. Ärendet med 
förslag till beslut anses inte strida mot barnkonventionen. 

Beslutsunderlag 
 Rapport Uppföljning av kontroller 2021-2022 (Barn- och utbildningsnämnd). 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Uppföljning av kontroller 2021/2022 
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1 Inledning 
Intern kontroll är en process som utförs av kommunstyrelse, nämnd, bolagsstyrelse, 
förvaltningsledning och medarbetare där syftet är att säkerställa att verksamheten: 

• bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål, riktlinjer och uppdrag, 
• bedrivs enligt gällande lagar, förordningar och interna regelverk, 
• använder resurser på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, 
• har en tillförlitlig finansiell redovisning och rättvisande rapportering samt 
• upptäcker och förhindrar fel och brister i ett tidigt skede för att kunna förhindra 

oegentligheter och allvarliga konsekvenser för verksamheten. 
Intern kontrollens första del är att inventera vilka risker verksamheten utsätts för och vilken 
påverkan på verksamheten ett realiserande av dessa risker skulle ha. För de risker som 
bedöms som mer sannolika och där konsekvenserna för verksamheten skulle bli påtagliga 
eller medföra stora kostnader ska en internkontrollplan upprättas. Detta för att genom 
kontroller och åtgärder förhindra ett skadeutfall men även för att genom uppföljning erhålla 
kunskap för att kunna utveckla och förbättra verksamhetens olika processer. 
Enligt riktlinje för intern kontroll ska uppföljningen av kontroller och framtagna åtgärder som 
upptas i den interna kontrollplanen sammanfattas i en rapport till nämnden/ bolagsstyrelsen. 
Följande ska framgå av rapporten: 

• Risk och beskrivning av risken. 
• Bedömd sannolikhet och konsekvens samt sammantaget riskvärde. 
• Vad som har kontrollerats samt syftet med kontrollen. 
• Hur kontrollen har genomförts, det vill säga vilken metod som har använts (stickprov, 

intervjuer eller dylikt). 
• Resultatet av kontrollen med kommentarer. 
• Eventuella avvikelser från förväntat resultat av kontrollen samt eventuellt behov av 

åtgärd/åtgärder. 
• Framtagna åtgärder samt tidpunkt för när förbättringen ska vara genomförd. 

Efter beslut i nämnden/bolagsstyrelsen ska uppföljningsrapporten skickas till 
kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Detta ärende behandlas på kommunstyrelsens 
sammanträde i april. 
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2 Uppföljning av kontroll och åtgärder 

2.1 Verksamhetsrisker 

Sårbarhet vid liten enhet med få personal 

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde 
Sannolikhet 
4. Sannolik 
Konsekvens 
3. Kännbar 
Riskvärde 
12. Kritisk 

Kontroll 

Uppföljning av arbetsmiljö och kvalitet på utbildningskontoret 
 
Syfte med kontroll - VAD? 
Tillse att arbetsmiljön bland personalen är god och att arbetsuppgifter är möjliga att hinna med. Att information 
förmedlas till rätt personer samt inom rätt tid. 
Metod - HUR? 
Stämma av på gemensamma stabsmöten. 

 Avslutad - Åtgärd krävs inte 
 
Kommentar 
 
Under slutet av 2021 har det varit ett ganska lugnt läge. De flesta har arbetat på plats läget kan ganska snabbt 
förändras. 

 

Åtgärder Slutdatu
m 

Rutin saknas. 
 
 

 Pågående 
 
 
Kommentar 
 

2022-12-
31 

Risk att personal anställs innan utdrag ur belastningsregistret har uppvisats. 

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde 
Sannolikhet 
4. Sannolik 
Konsekvens 
4. Allvarlig/stor inverkan 
Riskvärde 
16. Kritisk 

Kontroll 

Undersökning/intervju med rektorer och verksamhetschefer 
 
Syfte med kontroll - VAD? 
Undersökningen ska ge svar på hur stor risken är att personal anställs innan registerutdrag har hunnit 
uppvisas. 
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Kontroll 
Metod - HUR? 
Rektorer och verksamhetschefer väljs ut så att de representerar samtliga verksamheter. 

 Pågående 
 
Kommentar 
 
Av tio tillfrågade rektorer och verksamhetschefer svarar sex stycken att det har hänt att de har anställt 
någon/skrivit anställningskontrakt eller att någon har börjat arbeta i verksamheten innan de har sett utdrag ur 
belastningsregistret. Detta har hänt vid ett fåtal tillfällen under de senaste åren och anledningen har varit akut 
personalbrist och att tid inte har funnits för att invänta utdraget ur belastningsregistret. Den som  anställts har 
sedan i närtid uppvisat registerutdrag. Ofta har de som anställts med kort varsel blivit rekommenderade för 
uppdraget, varit kända eller tidigare arbetat inom verksamheten. 
Rektorerna/verksamhetscheferna har fått svara på följande frågeställningar: 
- Har det hänt att du har anställt någon/skrivit anställningskontrakt innan du har sett utdrag ur 
belastningsregistret? 
- Har det hänt att någon har börjat arbeta i din verksamhet (vikarie, fastanställd osv) innan att du har sett 
utdrag ur belastningsregistret? 
- Om du har svarat JA på någon av ovanstående frågor, vad är anledningen och hur ofta bedömer du att det 
sker/har skett? 
Kontrollen genomfördes under januari 2022. 

 

Åtgärder Slutdatu
m 

Uppmärksamma risk  
Vid anställning av vikarier ska utdrag ur belastningsregister visas upp. Om det uppstår en 
nödsituation får riskerna tas i övervägande: att anställa utan uppvisande av utdrag mot att 
verksamhet står utan personal. 
 
 

 Pågående 
 
 
Kommentar 
 

2022-12-
31 

Rutin för registerkontroll av personal som tagits fram av Tidaholms kommun. 
 
 

 Pågående 
 
 
Kommentar 
 

2022-12-
31 

Arbetet med inrymningsplan för förskolor och skolor är inte tillfredsställande 

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
Konsekvens 
4. Allvarlig/stor inverkan 
Riskvärde 
12. Kritisk 

Kontroll 

Kontroll att inrymningsplan för förskolor, skolor och övriga verksamheter inom barn- och 
utbildningsförvaltningen är färdigställd. 
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Kontroll 
 
Syfte med kontroll - VAD? 
Kontrollera att det finns en skriftlig och fastställd inrymningsplan. 
Metod - HUR? 
Fråga tjänsteperson som är ansvarig för framtagande av inrymningsplan. 

 Pågående 
 
Kommentar 
 
Vid avstämning 2021-12-17 framgår att arbetet med framtagande av inrymningsplan pågår. Det är en grupp 
bestående av tre rektorer samt arbetsledare som arbetar med frågan. Inrymningsplanen ingår i en ny version 
av förvaltningens rutin och handlingsplan vid hot och våld. Vid avstämningstillfället finns utkast framtagna men 
inga färdigställda dokument. Arbetet med att färdigställa rutin och handlingsplan fortlöper och härnäst väntar 
också eventuellt beslut om att köpa in elektroniskt larm och kommunikationsverktyg. När rutin och 
handlingsplan är klara ska de förankras i skolledningsgruppen. 
Vid avstämning 2022-02-16 meddelar arbetsledaren att gruppens förslag till rutin och handlingsplan vid hot och 
våld (där inrymningsplan ingår) är klara. Dock kvarstår vissa frågor kring bland annat elektroniskt larm och 
kommunikationsverktyg. 

 

Åtgärder Slutdatu
m 

Inrymningsplan, digitalt system  
En revidering av handlingsplan vid hot och våld kommer att ske under våren 2022. Delen som 
avser inrymning och eventuell koppling till ett digitalt system behöver utredas mer samt extern 
kompetens behöver tas med. 
 
 

 Pågående 
 
 
Kommentar 
 

2022-12-
31 

I dagsläget finns ingen gemensam rutin för förvaltningen gällande inrymning. 
 
 

 Pågående 
 
 
Kommentar 
 

2022-12-
31 

Personal och elever på förskolor och skolor kan komma till skada för att de är osäkra 
på hur de ska agera vid situationer då hot och våld kan förekomma. 

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
Konsekvens 
4. Allvarlig/stor inverkan 
Riskvärde 
12. Kritisk 

Kontroll 

Undersöka barn, elever och personals kännedom om rutiner vid hot och våld. 
 
Syfte med kontroll - VAD? 
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Kontroll 
Undersöka om rutiner vid hot och våld är kända av de som dagligen vistas i barn- och utbildningsförvaltningens 
verksamheter. 
Metod - HUR? 
Stickprov bland slumpmässigt utvalda personer inom flera verksamheter. 

 Avslutad - Åtgärd krävs inte 
 
Kommentar 
 
Vid avstämning 2022-01-26 framgår att ett arbete pågår att uppdatera förvaltningens rutin och handlingsplan 
vid hot och våld. Det finns inplanerat i förvaltningens tidsplan för gemensamma utvecklingsprocesser att all 
personal ska informeras om den uppdaterade rutinen samt handlingsplanen under april och augusti 2022. 
Kartläggning av larmsystem inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter. 
 
Syfte med kontroll - VAD? 
Syftet är att kontrollera omfattning och kännedom av larmsystem. 
Metod - HUR? 
Genom att kontakta ansvarig chef för respektive verksamhet. 

 Pågående 
 
Kommentar 
 
Är en del av handlingsplan vid hot och våld där det behövs kompletteras med mer fakta och kunskap från 
externa delar. 

 

Åtgärder Slutdatu
m 

Larmsystem  
I samband med reviderad handlingsplan vid hot och våld ses möjligheter/behov av larmsystem 
över. 
 
 

 Pågående 
 
 
Kommentar 
 

2022-12-
31 

Det finns en handlingsplan vid hot och våld i förskolan och skolan. 
 
 

 Pågående 
 
 
Kommentar 
 

2022-12-
31 

2.2 Legala (juridiska) risker 

Personuppgiftsbiträdesavtal är inte tecknat med samtliga parter som behandlar 
personuppgifter för nämndens räkning. 

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde 
Sannolikhet 
4. Sannolik 
Konsekvens 
3. Kännbar 

54



 

 
9 

Riskvärde 
12. Kritisk 

Kontroll 

Avstämning och uppföljning av pågående arbete. 
 
Syfte med kontroll - VAD? 
Syftet är att säkerställa att tjänstepersoner som har i uppdrag att arbeta med att teckna avtal har tillräckligt med 
tid och resurser för uppgiften. 
Metod - HUR? 
Avstämning med tjänsteperson. 

 Pågående 
 
Kommentar 
 
Flera avtal har undertecknats under slutet av 2021. Fortsatt arbete pågår. Beroende på vad avtalet handlar om 
så är olika personer involverade. 

 

Åtgärder Slutdatu
m 

PUB avtal  
Fortsätta att se över om det finns PUB-avtal, både gällande nuvarande avtal och nya avtal. 
 
 

 Pågående 
 
 
Kommentar 
 

2022-12-
31 

Arbete med att teckna personuppgiftsbiträdesavtal pågår. 
 
 

 Pågående med avvikelse 
 
 
Kommentar 
 

2022-12-
31 

2.3 Informationssäkerhetsrisker 

Skyddade personuppgifter röjs och kommer obehöriga personer tillhanda. 

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
Konsekvens 
4. Allvarlig/stor inverkan 
Riskvärde 
12. Kritisk 

Kontroll 

Undersöka risken att barn- och elevuppgifter röjs vid skol- eller stadiebyten. 
 
Syfte med kontroll - VAD? 
Upptäcka eventuella brister i det elevadministrativa systemet. 
Metod - HUR? 
Dialog med administratörer. 
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Kontroll 

 Pågående 
 
Kommentar 
 
Detta är en del av arbetet med upphandling av nytt administrativt elevsystem. 
Kontrollera om det är inskrivet i avtal med skolfotoföretag hur skyddade personuppgifter ska hanteras. 
 
Syfte med kontroll - VAD? 
Syftet är att minimera risken för att skyddade personuppgifter röjs. 
Metod - HUR? 
Gå igenom befintliga avtal. 

 Avslutad - Åtgärd krävs inte 
 
Kommentar 
 
Handläggare har varit i kontakt (telefon) med skolfotoföretaget 2022-01-18.  En tydlig redogörelse (se nedan) 
utifrån olika senarior inkom från skolföretaget via mail 2022-01-19. 
Handläggarens samlade bedömning är att det är svårt att sia om var misstaget begåtts. Handläggaren 
konstaterar att skolfotoföretaget lik väl som skolan har tydliga rutiner för förfarandet. Handläggaren ser att det 
är mycket viktigt att rutinen på skolan är känd av all personal inför skolfotografering. Handläggarens 
bedömning är att ingen åtgärd krävs mer än att rektorer får informationen. 
Redogörelse från skolfotoföretaget 2022-01-19. 
Felet har uppkommit i katalogen, och handlar om ett namn under rubriken ”i klassen ingår även”. Namn finns 
alltså med, men inte bild på eleven ifråga. Det finns bara två teoretiska sätt som detta kan ha inträffat på. 

1. Namnet fanns med på klasslistan från början, och fotografen har, efter namnsättning fått ett par namn 
över (elever som inte var med på bilden). 

Detta är normalt förfarande, och elev med skyddad id skall naturligtvis inte ha varit med på de klasslistor som 
skolan skickat in till oss. 
Det har sedan inte upptäckts vid korrekturet. 
Till 99% skulle jag säga att detta är vad som hänt. 

1. Om eleven INTE varit med på klasslistan, så har fotografen inte känt till elev eller namn. Teoretisk sätt 
så skulle läraren kunnat säga…och så har vi eleven N N som var sjuk idag. 
Hen är visst inte med på klasslistan, så du får lägga till ” N N” som frånvarande. Alternativt att namnet 
lagts till vid korrekturet. Att en lärare skulle be fotografen att lägga till en elev med skyddad ID som 
frånvarande bedömer jag som osannolikt. 

2. Eleven porträttfotograferades när vi genomförde kompletteringsfotografering 22 dagar senare. Vi 
flaggade då eleven som med skyddad id i vårt porträttsystem, helt enligt våra rutiner. 
Fotografens uppgifter den dagen var att ta porträttbilder och funderade därmed inte på 
gruppbildsfotograferingen som ägt rum tre veckor tidigare. Dessutom så skickas ju katalogen på 
korrektur. 

Enligt fotochef så är detta något de råkar ut för, att elever med skyddad id är med i klasslistorna. 
Inför hösten 2021 infördes därför rutin, om de flaggar en elev med skyddad id vid porträttfotograferingen, 
automatiskt försvinner ifrån eventuell namnsättning av gruppbild. 
Detta innebär att det som hände i ert fall 2020, inte kunnat inträffa 2021. Helt enkelt som ett sätt att 
kompensera för att kommuner ibland skickar in klasslistor med skyddad id. 
 
Länk till instruktioner införskolfotografering: 
https://skola.exaktafoto.se/klasslista/uppladdning/80B4ED9E-CA49-AE45-A0AC-42B033DA36C2 

 

Åtgärder Slutdatu
m 

Skyddade personuppgifter  
Vid upphandling av nytt administrativt system är skyddande av personuppgifter med i de delar som 
särskilt prioriterats. 
 
 

 Pågående 

2022-12-
31 
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Åtgärder Slutdatu
m 

 
 
Kommentar 
 

Det finns en rutin framtagen för Barn- och utbildningsförvaltningen gällande hantering av 
skyddade personuppgifter. 
 
 

 Pågående 
 
 
Kommentar 
 

2022-12-
31 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-03-07 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 25 Beslut om ansökan om folkhälsomedel 
BUN 2022/61 

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

folkhälsomedel enligt förvaltningens upprättade förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Hellidsskolan har upprättat en ansökan om folkhälsomedel till folkhälsorådet. Ansökan gäller 
medel om 20 000 kronor för anordnande av föreläsning om psykiskt mående, ”Inte min Match” 
med föreläsare Erica Hellberg. 

Förhoppningen är att föreläsningen ska ge elever och personal ökad förståelse i att kunna hantera 
och möta elever med psykisk ohälsa. Satsningen kan kopplas till folkhälsorådets tre prioriterade 
områden "psykisk hälsa", "tidiga insatser" och "ett aktivt och delaktigt liv”. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att ansöka om 

folkhälsomedel enligt förvaltningens upprättade förslag. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ansökan om folkhälsomedel”, skolchef Anneli Alm, 2022-02-

17. 
 Ansökan om folkhälsomedel, Tf. rektor Andreas Cederqvist, 2022-02-15. 
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Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/61 

2022-02-17 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, Skolchef 

Tjänsteskrivelse - Beslut om ansökan om 
folkhälsomedel 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ansöka om folkhälsomedel enligt förvaltningens 
upprättade förslag. 

Ärendet 
Hellidsskolan har upprättat en ansökan om folkhälsomedel till folkhälsorådet. Ansökan gäller 
medel om 20 000 kronor för anordnande av föreläsning om psykiskt mående, ”Inte min Match” 
med föreläsare Erica Hellberg. 

Förhoppningen är att föreläsningen ska ge elever och personal ökad förståelse i att kunna hantera 
och möta elever med psykisk ohälsa. Satsningen kan kopplas till folkhälsorådets tre prioriterade 
områden "psykisk hälsa", "tidiga insatser" och "ett aktivt och delaktigt liv”. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet berör dels elever dels personal. Ansökan syftar till att ge dessa båda grupper verktyg och 
ökad förståelse i att kunna hantera frågor kring elever med psykisk ohälsa. Elevernas mående står i 
fokus och genom att erbjuda denna typ av föreläsningstillfälle främjas ökad kunskap inom området. 

Ärendet ligger i linje med artikel 29 i barnkonventionen där det bland annat framgår att skolan ska 
hjälpa barn att utveckla sina fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk 
förmåga. 

Beslutsunderlag 
 Ansökan om folkhälsomedel, Tf. rektor Andreas Cederqvist, 2022-02-15. 

Sändlista 
Folkhälsorådet 
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Ärendenummer: #2174 | Inskickat av: Tidaholms Kommun (Hellidsskolan) (ANDREAS CEDERQVIST) (signerad) | Datum: 2022-02-15 13:04Sida  av 1 3

 Vilket belopp vill ni söka ?
20000

Folkhälsomedel - ansökan
Ärendenummer: #2174 | Inskickat av: Tidaholms Kommun (Hellidsskolan) (ANDREAS CEDERQVIST) 

(signerad) | 2022-02-15 13:04

1. Ansökan

Sökt belopp

Vad är det ni ser som behöver utvecklas ?

Vi skulle vilja utveckla all personal och elever i frågor som rör psykisk mående, "maskrosbarn", 
"trasiga" familjerelationer.

Vad är syftet med satsningen ?

Syftet är att ge barnen och personalen verktyg att hantera frågeställningar som ovan.

Vad är målet med satsningen ?

Målet är en ökad förståelse i att kunna hantera och möta elever med psykisk ohälsa och i familjer 
som inte har det så bra.
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Ärendenummer: #2174 | Inskickat av: Tidaholms Kommun (Hellidsskolan) (ANDREAS CEDERQVIST) (signerad) | Datum: 2022-02-15 13:04Sida  av 2 3

Beskriv konkret vad ni avser göra samt under vilken tidsperiod

Vi skulle vilja ha en föreläsare (Erika Hellberg) som också är en prislönad poddare i podcasten 
"inte min match". Där hon föreläser tillsammans med en förredetta elitidrottare som också haft 
svåra uppväxtförhållanden men ändå lyckats. Om vi får medel för detta så avsätter vi dagar där 
både elever och personal kan få föreläsningar, räknat med 1 heldag.

Tanken är att personalen som nu varit intakt (utom två nya tjänster) kommer kunna leva kvar 
med kunskapen och den kommer kunna vara en del av vardagen vidare på längre sikt.

Vilken är målgruppen för satsningen ?

Målgruppen är personal samt elever.

Beskriv satsningens totala kostnader och dess finansiering

Totala kostnaden skulle ligga på föreläsaren och ev hyra av lokal på 20000kr.

Beskriv hur satsningen kan kopplas till folkhälsorådets tre prioriterade områden 
("psykisk hälsa", "tidiga insatser" och "ett aktivt och delaktigt liv")

Vi vet att måendet hos våra ungdomar är lågt för tillfället och vi vill göra en förändring. Vi vet 
också att många familjer har det tufft både ekonomiskt och i förhållande till barnen. Vilket gör 
att vi vill uppmärksamma och agera på ett än bättre sätt. Att kunna möta, lyssna, vara, se och 
allt vi gör med våra ungdomar i skolan blir det viktigaste. Det är självklart så att den psykiska 
måendet skulle kunna bli än bättre och vi gör insatsen tidigt. Troligen i en ålder de är mer 
medvetna vad de har och vad de skulle kunna göra. Eftersom vi vill ge våra högstadieelever detta 
så är det en kunskap för livet. Det är också elitidrottare som kommer med sitt perspektiv vilket 
skulle kunna medföra ett mer aktivet och delaktigt liv fysisk men framförallt psykiskt.

Om vi kan genomföra detta, så hjälper vi alla till att dra åt rätt håll. Mycket av det här kanske 
anses tillhöra en socialtjänst, men så länge den är frivillig behöver vi agera och hjälpa till. Det 
kan vi tillsammans göra nu.

2. Sökande
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Ärendenummer: #2174 | Inskickat av: Tidaholms Kommun (Hellidsskolan) (ANDREAS CEDERQVIST) (signerad) | Datum: 2022-02-15 13:04Sida  av 3 3

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon
0727059349

 Telefon
0727059349

 E-postadress
andreas.cederqvist@tidaholm.se

 För- & Efternamn
ANDREAS CEDERQVIST

Kontaktperson

 Postnummer och ort
52235 Tidaholm

 Adress
von Essen väg 40

 Organisationsnummer
212000-1736

 Organisationens namn
Tidaholms Kommun (Hellidsskolan)

Sökande

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

ANDREAS CEDERQVISTNamn: 
199204130638Person ID: 

2022-02-15 13:04Datum: 
D81289456B1B11D581173A271B858E43B0F75216Signerad checksumma: 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2020/343 

2022-03-10 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, skolchef 

Tjänsteskrivelse – Beslut om förstudie 
investeringsprojekt förskolan Ekedalen 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad förstudie 
investeringsprojekt förskolan Ekedalen samt att överlämna den till kommunstyrelsen för 
vidare hantering enligt investeringsprocessen. 

Ärendet 
Det har under en längre tid funnits behov av ändamålsenliga lokallösningar för 
förskoleverksamheten i Ekedalen.  

Det finns sedan tidigare en förstudie framtagen men då ärendet av olika skäl dragit ut på tiden har 
barn- och utbildningsnämnden beslutat att göra omtag med förstudien för att få med nya 
omständigheter. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen uppdaterat 
förstudien för om- och nybyggnation av förskola i Ekedalen. 

Barnrättsbedömning 
Genom att säkerställa att lokaler där förskoleverksamhet bedrivs är anpassade för sitt ändamål 
skapas en trygg och bra miljö för barn att vistas i. Ändamålsenliga lokaler skapar även möjligheter 
till modern pedagogik och främjar likvärdigheten mellan förskolorna i kommunen.  

Ett beslut som syftar till att skapa ändamålsenliga lokaler för förskoleverksamhet ligger i linje med 
barnkonventionen artikel 2 och 3 där det anges att:  

Art. 2 Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. 

Art. 3 Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara 
barnets bästa.  

Beslutsunderlag 
 Förstudie investeringsprojekt förskolan Ekedalen. 
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Förstudie investeringsprojekt 
förskolan Ekedalen 
Bakgrund och behov 
Nuvarande förskolelokaler är 3 avdelningar där två avdelningar ligger i en byggnad och en avdelning 
är en modul placerad på förskolegården. Över tid har det funnits behov av ytterligare en avdelning 
och då har lokaler befintliga på andra våningen i Lindängens äldreboende nyttjats. Nuvarande modul 
har funnits sedan 2011. Sedan dess har en utbyggnad av förskolan diskuterats. 

Vid inventering av antal barn sedan 2010 går det att utläsa att antalet har varierat mellan 54-68 barn 
(vid mätning 04-15) Utöver det kan man se en trend att antal placeringstimmar/barn har ökat med 
6h/barn och vecka. Det är en omfattande ökning av högre beläggning över dagen. Fler barn över 
längre tid på dagen kräver en flexibilitet i lokalanvändning för att kunna organisera grupperna på olika 
sätt.  

Att samordna verksamhet och resurser där lokaler är utspridda på två eller tre olika fastigheter 
försvårar att hålla en god kvalitet men kräver även fler personalresurser i anspråk.  

Att ta med i kommande planering av förskolans kapacitet är också den försäljning av hustomter som 
är planerade i och inom Ekedalens upptagningsområde. De beräknas till ca 10 tomter per 2023–2025. 
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Antal placerade barn fsk Ekedalen 
2010-2022 

    

Datum Antal barn Antal avd. Placerade timmar  Timmar/barn 
2010-04-15 54 3 1503  28 
2010-10-15 54 3 1571  29 
2011-04-15 63 4 1819  29 
2011-10-15 62 4 1747  28 
2012-04-15 63 4 1893  30 
2012-10-15 49 3 1514  31 
2013-04-15 53 3 1604  30 
2013-10-15 55 3 1719  31 
2014-04-15 57 3 1769  31 
2014-10-15 51 4 1671  33 
2015-04-15 54 4 1667  31 
2015-10-15 54 4 1561  29 
2016-04-15 58 4 1635  28 
2016-10-15 53 4 1409  27 
2017-04-15 57 4 1607  28 
2017-10-15 54 4 1462  27 
2018-04-15 66 4 1880  28 
2018-10-15 59 4 1674  28 
2019-04-15 63 4 1820  29 
2019-10-15 64 4 2059  32 
2020-04-15 68 4 2348  35 
2020-10-15 56 4 1947  35 
2021-04-15 60 4 2135  36 
2021-10-15 52 3 1754  34 
2022-04-15 54 3 1931  36 
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Förstudien bör utgå från att en förskolebyggnad skall klara av 4 avdelningar, vilket innebär 60 – 64 
barn. Vidare bör vald lösning vara utbyggbar ytterligare. Bedömningen är att en femte avdelning som 
ger en maximal kapacitet på 80 st. barn är maximalt vad fastigheten och funktionen medger. Således 
skall direktivet utformas som så att lösningen skall vara på 4 avdelningar med en beskriven 
utökningsmöjlighet på en avdelning till. 

Referenstagning 
Referenstagning förskolebarn i nybyggt område. 

I syfte att extrapolera fram framtida behov av förskoleplatser i Ekedalens upptagningsområde har 
referenstagning genomförts med Rosenbergsområdet. 

Bland de köpare som köpt hus på det nyskapade radhusområdet som Älvsbyhus skapar är 
fördelningen följande per 1 februari när 13 av 20 tomter var sålda: 

Köpare Älvsbyhus 

• Ensamhushåll ålder 18–35: 2 st. 

• Par ålder 18–35 (utan barn): 2 st. 

• Barnfamilj, 2 vuxna: 2 st. 

• Barnfamilj, ensamstående: 3 st. 

• Pensionärer: 2 st. 

• Övriga: 2 st. 

Utifrån ovan statistik är förvaltningens uppskattning att 5 av 13 hushåll kommer ha ett barn i 
förskoleålder de kommande åren. 5 av 13 ger 38%. Om man skall utgå från dessa siffror även i de 
nyskapade områdena i Ekedalen och Kungslena så kan en rimlig uppskattning vara att varje 10 tomter 
som skapas tillför 4 barn i förskoleålder. 
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Utökning av tomter i upptagningsområdet 
I Ekedalens upptagningsområde pågår tre stycken projekt som kommer tillskapa nya tomter. 
Exploateringen i Kungslena genomförs just nu och beräknas skapa 8 st. tomter. Bedömningen är att 
inflytt i uppemot 8 tomter sker om ett år, början på 2023. Exploatering av området inne i Ekedalen 
på Övertorpsvägen kommer tillskapa 7 stycken tomter med inflytt möjligen under 2023/2024. Det 
privata initiativ som planläggs för tillfället i Ekedalens ängar uppskattas ge 15 tomter när det är klart. 
Inflyttning sker troligen inte innan 2024. 

Givet ovan initiativ bara kring tomter använder förvaltningen prognosen att 10 st. nya tomter 
tillskapas och flyttas in i under 2023,2024,2025. 4 barn per tomt ger att behovet av förskoleplats ökar 
från 54 barn 2022 till 58 st. 2023, 62 st. 2024 och 66 st. 2025. 

Ekonomi 
Den modullösning som finns idag i Ekedalen kostar ca 500 000 kr per år i totalkostnad. Den 
kostnaden bedöms avgå i samtliga av nedan tre alternativ.  

Alternativ 1  
Befintlig förskolebyggnad byggs ut i enlighet med den ritning som tidigare projekterades fram. Vid det 
tillfället var målet att använda den byggnad och infrastruktur som finns och utveckla den vidare. 

Byggnaden byggs ut påtagligt norrut och till viss del i sydvästra delen. Se ritningsunderlag. 

Dagens modullösning avvecklas efter invigning. 

En utökning i framtiden får ske med förslagsvis en ny modullösning där dagens finns alternativt förlagd 
mer åt skolhållet (Bouleplanen). 

Lösningen bedöms omfatta ca 56 barn. Lösningen har föreslagits att kombineras med en 
uteverksamhet. 

Inga anpassningar av skolgård krävs. 

Ekonomi Investering bedöms till 18 MSEK. Referens till tidigare anbud samt indexering. 

Fördelar/nackdelar nuvarande lokaler nyttjas, utemiljön går att fortsatt använda såsom idag. Under 
ombyggnad/tillbyggnad krävs andra lokaler att tillgå. En stor påverkan på verksamheten under en 
ganska lång tid. Kök behöver finnas med i lösningen. 

Påverkan av skolan ingen större påverkan på skolans verksamhet då detta förslag utgår från den 
befintliga placering som finns idag. 

Genomförande: Ett genomförande påverkar den befintliga verksamheten påtagligt. Lokalerna 
bedöms kunna användas till del under ombyggnationen, med omfattande planering och koordinering. 
Viss risk bedöms att uppstå. Behov av tillfälliga lokaler under flertalet månader krävs. Då handlingar 
finns kan projektering genomföras fort men ett genomförande totalt bedöms ändå som förhållandevis 
utdraget då såväl nybyggnation som renovering ingår. 
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Alternativ 2  
Nyproduktion av en ny förskola utifrån Rosenbergs förskolas ritningsunderlag. Förskolan placeras 
mellan Ekedalens skola och dagens förskola. Se förslag på placeringar. Samordning med den modul 
som idag finns på platsen krävs under byggtiden. 

När den nya byggnaden invigs tas modullösningen bort och förskolegård utökas. 

Möjlighet finns att i samband med att den nya förskolebyggnaden tas i bruk fortsätta använda den 
gamla förskolebyggnaden i något syfte. Uppkommer större behov än prognosticerat kan mer än 4 
avdelningar användas under ett antal år. Är behoven mindre än prognos kan ett rivningsbeslut tas 
(kalkyl nedan innefattar inte rivning).  

En avyttring av den gamla förskolebyggnaden som föreslog i tidigare studie av förskoleverksamhet i 
Lindängens lokaler föreslås inte då privata intressen i det fallet kommer för nära skolverksamhet. 

Ekonomi Investering bedöms till 28 MSEK. Referens till tidigare anbudsgivning samt indexering 

Fördelar/nackdelar en helt ny förskolebyggnad med de fördelar det ger, fördelar av att en liknande 
byggnad nyligen byggts. Tillskapandet av ny lokal kan ske utan att nuvarande verksamhet påverkas. 
Byggnaden kommer ligga på mark som idag nyttjas till annan verksamhet, nuvarande utemiljö kan ej 
nyttjas. Möjlighet att nå 6 avdelningar om behov uppkommer snabbt genom att använda befintlig 
förskola i steg 2. 

Påverkan av skolan ett närmare läge kan möjliggöra samverkan mellan skola och förskola i större 
utsträckning. En betydande potential om förskolan beläggs förhållandevis nära är att samverkan kring 
kök och matsal möjliggörs. Inom ramen för den utredning som genomförs nu kring ytterskolor kan 
ett beslut bli att renovera Ekedalens skola. Alt 2 ger stora potentialer att samordna verksamheter så 
som kök, fritids etc. En placering nära skolan påverkar bouleplan och fotbollsplan. Möjligen kan denna 
typ av funktioner upprättas där dagens modullösning är placerad. Övrig utemiljö som skolan idag 
använder kan också komma att påverkas/minskas. 

Genomförande Ett utförande tidsmässigt bedöms i samma härad som Rosenbergs förskola. Byggtid 
ca 1 år. Genomförandet kan ske med små påverkningar på såväl skola som förskola. 
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Alternativ 3  
Befintlig förskolebyggnad rivs. Ny förskolebyggnad i fyra avdelningar med köpt modullösning ställs på 
samma plats som den rivna byggnaden. Befintlig modullösning bibehålls under byggtid och avvecklas 
sedan. Befintlig förskolegård används men kan utökas där dagens modullösning finns. 

En eventuell utökning sker med ytterligare köpta (eller hyrda) moduler. Flera tänkbara utformningar 
är möjliga. 

Eventuellt kräver en utökning en detaljplaneändring. 

Ekonomi Investering bedöms till 15 MSEK. Referens budgetanbud. 

Fördelar/nackdelar Nya lokaler som är anpassade efter tänkt verksamhet, möjlighet till ev. 
utökning på ett enkelt sätt. Nuvarande utemiljö går att nyttja, andra lokaler kommer krävas under 
tillskapande av nya lokaler vilket kräver organisation och flexibilitet. Kök behöver finnas med i 
lösningen. 

Påverkan av skolan ingen större påverkan då den nya byggnaden kommer ligga på samma plats 
som nuvarande.  

Genomförande Tidplanen för denna lösning bedöms som betydligt kortare än övriga alternativ, 
givet att leverantör säkras. Då förslagsvis sommar eller vinterlov används är tidsfönstren bestämda.  

Då hela befintlig förskola rivs och ersätts med en ny lösning krävs en total separat tillfällig lösning för 
barnen under byggtiden, dock bara under några månader. 
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Nuläge 
Antal placerade barn 2021-12-29 på förskolan Ekedalen är 54 barn. 
2 barn födda 2020 
7 barn födda 2019 
11 barn födda 2018 
16 barn födda 2017 
16 barn födda 2016 (börjar f-klass HT-2022) 

Antal födda barn per år 2021-12-29 
Födelse 
år 

Upptagningsområde   Summa 

 Dimbo 
inkluderar  
1212ekedila 
1212ekedtä 

Kungslena 
inkluderar 
1212ekektä 
1212ekkula 

Ekedalen 
inkluderar 
1212eketä 
1212ekla 

 

2016 5 3 12 20 
2017 3 5 10 18 
2018 2 2 7 11 
2019 3 2 7 12 
2020 4 2 5 11 
2021 2 2 7 11 

 
Kö till Ekedalens förskola 2021-12-29 

Födelseår Ansöknings 
datum 

Önskat 
placdatum Förturskategori 

Upptagnings 
område 

2020 2021-05-25 2022-04-01 Nyplacering 1212ekektä 
2021 2021-07-14 2022-04-04 Syskon 1212ekektä 
2021 2021-08-13 2022-08-01 Nyplacering Stenstorp 
2019 2021-02-19 2022-08-08 Nyplacering 1212ekdila 
2021 2021-12-19 2022-08-22 Nyplacering 1212ekdila 

 
Inga barn med upptagningsområde tillhörande Ekedalen finns i kö för placering på annan 
förskola som sitt första hands val. 

Barn placerade på annan förskola eller kommun med 
upptagningsområde tillhörande Ekedalen 
Födelseår Placerad Upptagningsområde 

2017 Falköping Dala lantis 1212ekkula 
2017 Falköping 1212ekkutä 
2017 Björnen Tidaholm 1212ekdila 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/2 

2022-03-01 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Johanna Aldén, Nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Information från skolchef 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
Skolchefen lämnar information vid sammanträdet. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 - 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/3 

2022-03-01 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Johanna Aldén, Nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Information från ordförande 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
Ordföranden lämnar information vid sammanträdet. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn.  

Beslutsunderlag 
 - 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/17 

2022-03-01 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Johanna Aldén, Nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse – Återkoppling arbetsmiljön 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
Varje mötesdeltagare lämnar sin syn på hur arbetsmiljön upplevts under sammanträdet. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 - 
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