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Barn- och utbildningsnämnden 

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

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

KALLELSE 
Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
Dag och tid: 2021-12-09 kl. 08:30 
Plats: Hellidsskolans aula 
Justerare: Lisbeth Ider (V)  
 
Gruppmöten kl. 08:00 i Hellidsskolans aula och intilliggande konferensrum. 
Samling strax innan kl. 08:00 utanför Hellidsskolans entré. Se separat mejl. 
 
Kallade 
 
Ledamöter 
Björn Yngvesson (KD) ordförande, Lena Andersson (S) vice ordförande, Ann-
Sofie Hagenvind (S), 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), Aili Räisänen (SD). 
 
 
 
ÄRENDEN 
   

1 Information om inkomna beslut och skrivelser 2021/4 

2 Information om delegationsbeslut 2021/5 

3 Information om fullföljda studier och vårdsamverkan 2021/438 

4 Beslut om yttrande gällande Tidaholmsförslag om 
lättillgängliga mensskydd för elever 

2021/414 

5 Beslut om yttrande gällande motion - avgiftsfri 
grundskola för alla elever i Tidaholms kommun 

2021/415 

6 Beslut om uppföljning av helårsprognos för barn- och 
utbildningsnämnden avseende november månad år 
2021 

2021/28 

7 Information om årlig redovisning av riktade statsbidrag 2021/233 

8 Beslut om projektet Utredning ytterskolornas roll i 
skolorganisationen 

2021/243 
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Barn- och utbildningsnämnden 

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

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

9 Beslut om Förskolan i Fröjered 2021/413 

10 Beslut om verksamhetsplan och detaljbudget för barn- 
och utbildningsnämnden för år 2022 

2021/235 

11 Beslut om interkommunal ersättning 2022 2021/450 

12 Beslut om bidrag till fristående skolor 2022 2021/451 

13 Information om barn- och utbildningsnämndens fattade 
beslut 

2021/232 

14 Information om måltidsorganisationen 2021/449 

15 Information om tillskapande av ändamålsenliga lokaler 
för förskolan i Madängsholm 

2020/99 

16 Information från skolchef 2021/1 

17 Information från ordförande 2021/2 

18 Återkoppling arbetsmiljön 2021/150 

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

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-12-01 
 
Ärendenummer 
2021/4 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05  
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Information om inkomna beslut och skrivelser 
 
Ärendet 
Information om inkomna beslut och skrivelser. 
 

• Kommunstyrelsen 
BUN 2021/230. Kommunstyrelsens beslut (§ 241/2021) om uppföljning 
av helårsprognos för Tidaholms kommun avseende september månad 
år 2021. 
 
BUN 2021/439. Kommunstyrelsens beslut (§ 251/2021) om 
kommunens klimatlöften under år 2022. 
 
BUN 2021/440. Kommunstyrelsens beslut (§ 252/2021) om revidering 
av riktlinje för styrdokument. 
 

• Polismyndigheten 
BUN 2021/453. Polisanmälan om olaga hot Rosenbergsskolan.  
 

• Arbetsmiljöverket 
BUN 2021/460. Föranmälan om inspektion på Rosenbergsskolan. 
 

• Förvaltningsrätten 
BUN 2021/7. Dom från förvaltningsrätten gällande överklagan av 
skolskjutsärende. Förvaltningsrätten bifaller överklagandet. 
 
BUN 2021/114. Dom från förvaltningsrätten gällande överklagan av 
skolplacering. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
 
BUN 2021/113. Dom från förvaltningsrätten gällande överklagan av 
skolplacering. Förvaltningsrätten skriver av målet. 
 
BUN 2021/111. Dom från förvaltningsrätten gällande överklagan av 
skolplacering. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
 

• Åklagarmyndigheten 
BUN 2021/336. Beslut om att väcka åtal i ärende gällande stöld vid 
Ekedalens skola. 
 

• Samhällsbyggnadsförvaltningen 
BUN 2021/459. Livsmedelskontroll på Rosenbergsskolan. 
Riskklassning och beslut om kontrollavgift. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

 
• Naturskyddsföreningen Tidaholm 

BUN 2021/433. Skrivelse från Naturskyddsföreningen i Tidaholm 
gällande ansvar för matavfall. 
 

• Skolinspektionen 
BUN 2021/432. Information om kommande skolenkät 2022. 
 

• Barn- och elevombudet 
BUN 2021/422. Begäran om kompletterande yttrande i ärende 
gällande kränkande behandling. 
 

• Skolverket 
BUN 2021/461. Information om nya avgiftsnivåer avseende år 2022 för 
statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och 
fritidshemmet. 

 
Beslutsunderlag 

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

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

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-11-29 
 
Ärendenummer 
2021/5 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Information om delegationsbeslut 
 
Ärendet 
 

Datum för 
beslut Delegationsbeslut Diarienr 

 
Ansvarig 
 

2021-08-26 5.18 Beslut om mottagande 
i grundsärskola BUN 2021/444 Elevhälsochef 

Nina Kindbom 

2021-09-27 5.18 Beslut om mottagande 
i grundsärskola BUN 2021/443 Elevhälsochef 

Nina Kindbom 

2021-10-29 12.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 270068 Skolchef 

Anneli Alm 

2021-10-30 

4.3 Beslut om uppsägning 
av plats. På grund av att 
förälder inte nyttjat platsen i 
förskolan. 

BUN 2021/428 

Rektor 
Eva-Lena 
Svensson 

2021-11-05 
11.1 Ansökan om skolskjuts 
på grund av 
trafikförhållande – beviljas 

BUN 2021/429 
Trafiksamordnare 
Susanne Swärd 

2021-11-05 
11.1 Ansökan om skolskjuts 
på grund av eget skolval – 
beviljas 

BUN 2021/430 
Trafiksamordnare 
Susanne Swärd 

2021-11-05 
11.1 Ansökan om skolskjuts 
vid växelvis boende – 
beviljas 

BUN 2021/435 
Trafiksamordnare 
Susanne Swärd 

2021-11-08 12.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 271082 Skolchef 

Anneli Alm 

2021-11-09 12.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling 

Id nr 271145 
Id nr 271198 
Id nr 271269 
Id nr 271394 

Skolchef  
Anneli Alm 

2021-11-10 12.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 271500 Skolchef  

Anneli Alm 

2021-11-11 12.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling 

Id nr 271848 
Id nr 271968 
Id nr 271972 

Skolchef  
Anneli Alm 

2021-11-14 12.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 272556 Skolchef  

Anneli Alm 

2021-11-15 12.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling 

Id nr 272821 
Id nr 272876 

Skolchef  
Anneli Alm 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 
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2021-11-16 12.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling 

Id nr 273116 
Id nr 273125 

Skolchef  
Anneli Alm 

2021-11-17 12.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling 

Id nr 273298 
Id nr 273342 
Id nr 273573 

Skolchef  
Anneli Alm 

2021-11-19 12.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling 

Id nr 274204 
Id nr 274206 
Id nr 274211 
Id nr 274215 
Id nr 274332 

Skolchef  
Anneli Alm 

2021-11-19 1.3 Avge yttrande till 
tillsynsmyndighet BUN 2021/422 Skolchef  

Anneli Alm 

2021-11-23 12.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling 

Id nr 275158 
 

Skolchef  
Anneli Alm 

2021-11-24 12.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling 

Id nr 275206 
 

Skolchef  
Anneli Alm 

2021-11-26 12.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling 

Id nr 276167 
Id nr 276279 
Id nr 276280 

Skolchef  
Anneli Alm 

 
 
Beslutsunderlag 

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

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbeslut. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-25 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/438 

§ 99 Information om fullföljda studier och vårdsamverkan 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Representanter från Skaraborgs kommunalförbund och Skolchefer i 
Skaraborg kommer till barn- och utbildningsnämndens sammanträde för att 
informera om fullföljda studier och vårdsamverkan. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Information om fullföljda studier och vårdsamverkan”, 

nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-11-08. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-11-08 
 
Ärendenummer 
2021/438 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse – Information om fullföljda studier och 
vårdsamverkan 
 
Ärendet 
Representanter från Skaraborgs kommunalförbund och Skolchefer i 
Skaraborg kommer till barn- och utbildningsnämndens sammanträde för att 
informera om fullföljda studier och vårdsamverkan. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-25 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/414 

§ 87 Beslut om yttrande gällande Tidaholmsförslag om 
lättillgängliga mensskydd för elever 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå 
Tidaholmsförslaget om lättillgängliga mensskydd för elever. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera Tidaholmsförslag 
om lättillgängliga mensskydd för elever, till barn- och utbildningsnämnden.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt ett yttrande. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå 
Tidaholmsförslaget om lättillgängliga mensskydd för elever. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande gällande Tidaholmsförslag om 

lättillgängliga mensskydd för elever”, Bengt Höglander, 2021-11-16. 
✓ Yttrande över Tidaholmsförslag Lättillgängliga mensskydd för elever, 

Bengt Höglander, 2021-11-09. 
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 135/2021 ”Beslut om 

remittering av Tidaholmsförslag om lättillgängliga mensskydd för 
elever”, 2021-10-20. 

✓ Tidaholmsförslag - Lättillgängliga mensskydd för elever, 2021-08-25. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-11-16 
 
Ärendenummer 
2021/414 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Bengt Höglander     
0502-60 60 00 
bengt.hoglander@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Beslut om yttrande gällande Tidaholmsförslag 
om lättillgängliga mensskydd för elever 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera Tidaholmsförslag 
om lättillgängliga mensskydd för elever, till barn- och utbildningsnämnden.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt ett yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Yttrande över Tidaholmsförslag Lättillgängliga mensskydd för elever, 

Bengt Höglander, 2021-11-09. 
✓ Tidaholmsförslag - Lättillgängliga mensskydd för elever, 2021-08-25. 
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 135/2021 ”Beslut om 

remittering av Tidaholmsförslag om lättillgängliga mensskydd för 
elever”, 2021-10-20. 

 
Barnrättsbedömning 
Förslaget till beslut anses inte strida mot barnkonventionen. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå Tidaholmsförslaget om 
lättillgängliga mensskydd för elever. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Barn- och utbildningsförvaltningen

Ärendenummer: BUN 2021/414
Upprättad: 2021-11-09
Senast reviderad: -

Yttrande över Tidaholmsförslag - 
Lättillgängliga mensskydd för elever

1Flicka blåser såpbubblor
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Yttrande över Tidaholmsförslag - 
Lättillgängliga mensskydd för elever 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2021-10-20 beslutat att remittera Tidaholmsförslaget till barn- 
och utbildningsnämnden för yttrande. 

Barn- och utbildningsnämnden har 2021-06-10 behandlat en motion avseende ”alla elevers rätt till 
mensskydd”. Barn- och utbildningsnämnden beslutade då att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen med motiveringen att förslaget i motionen inte kan prioriteras inom ramen för barn- och 
utbildningsnämnden givna ekonomiska ramar. 

Vidare motiverade nämnden sitt förslag till beslut med att det finns en rutin som innebär att elever, 
vid behov, via skolsköterska kostnadsfritt får tillgång till mensskydd. Denna möjlighet finns 
fortfarande. 

Skollagen 
Utöver undervisningsverksamhet och liknande så framgår det av skollagen att skolan utan kostnad ska 
tillhandahålla böcker och andra läromedel som behövs för en tidsenlig utbildning, vidare föreskrivs 
det att skolan ska erbjuda näringsriktiga måltider (9 kap. 8 § skollagen). Det finns inga skrivningar i 
skollagen om tillhandahållande av mensskydd eller liknande. 

Kostnader för kommunen 
Installation av mensskyddsautomater innebär en startkostnad per enhet med 3 700 kr. Detta 
motsvara en total startkostnad med 40 700 kr. Därefter löper abonnemanget med en månatlig 
kostnad motsvarande 320 kr och mensskyddsautomat med kostnadsfria mensskydd. Den årliga 
kostnaden beräknas till 42 240 kr/år. Beräkningen baseras på att det sätts upp en automat per skola 
och idrottshall. Det handlar om sju skolor och fyra idrottshallar. Kostnaden för detta finns inte i 
barn- och utbildningsnämndens budget. 

Logistiskt ansvar 
Införande av fria mensskydd vid kommunens skolor kommer att medföra ett logistiskt ansvar, 
lämpligen då för lokalvårdspersonalen. Detta i form av att kontrollera automaterna och vid behov 
tillse att automaterna är påfyllda.  

Abonnemangen inkluderar löpande leveranser enligt ett intervall som kommunen önskar. Det krävs 
således inget administrativt arbete avseende beställningar av mensskydd för påfyllnad av automaterna. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå 
Tidaholmsförslaget. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-20 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/272 

§ 135 Beslut om remittering av Tidaholmsförslag om lättillgängliga 
mensskydd för elever 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att remittera Tidaholmsförslaget till barn- och 
utbildningsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till 
kommunstyrelsen senast 2022-01-20. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av beslutsnummer 1.9 i kommunstyrelsens delegationsordning att 
kommunstyrelsens arbetsutskott har på delegation att besluta om remittering 
av motioner och e-förslag om inte kommunfullmäktige har beslutat om annat. 
 
Kommunstyrelsen antog 2020-01-08 riktlinje om beredning av motioner och e-
förslag. Samtliga nämnder och kommunstyrelsen ska följa det som står i 
riktlinjen vid beredning och besvarande av motioner och e-förslag. 
 
Det framgår av stycke 3.3 i riktlinjen att nämnd eller annan instans som har 
fått en motion eller ett e-förslag skickat till sig på remiss och som ombeds yttra 
sig över denna/detta i sitt yttrande ska lämna sin syn på motionen/e-förslaget. 
Yttrandet ska inkludera information som är viktig att känna till för att ett korrekt 
beslut ska kunna fattas i ärendet. 
 
Nämnden/instansen ska även lämna förslag till beslut, detta beslut ska följa 
förslagen som redovisas i riktlinjen. Det ska även finnas en motivering till det 
förslag till beslut som lämnas. 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att remittera 
Tidaholmsförslaget till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 
Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2022-01-20. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om remittering av Tidaholmsförslag om 

lättillgängliga mensskydd för elever”, kommunsekreterare Sofie 
Thorsell, 2021-10-18. 

✓ Tidaholmsförslag om lättillgängliga mensskydd, 2021-08-25. 
 
Sändlista 
Barn- och utbildningsnämnden 
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2021-08-25 14:19:03

Ärendeutskrift

Ärende 1567

Skapat 2021-06-03 av Eduard Constantin Neagoe (Mina Sidor).

Avslutat: Nej.

Förslaget gäller
Barnomsorg och utbildning

Rubrik
Lättillgängliga mensskydd för elever
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Hela förslaget

Lättillgängliga mensskydd för elever
Vad gör eleven som just fått sin mens - men inte har några mensskydd? Under våra snart 

13 år i skolan har vi själva erfarit att tillgången till mensskydd inte uppfyller de behov som 

finns hos eleverna. I särskilda fall utgör den även ett hinder för att kunna delta i 

undervisningen. Möjligheten att hämta ut hos skolsköterskan är helt enkelt inte tillräcklig.

Därför vill vi se att mensskydd finns lättillgängligt där det behövs - på toaletten.

0,5 - 4 kr per elev och månad, så mycket beräknas mensskydd kosta för en skola enligt 

Menssäkrad. Vilket kan jämföras med månadskostnaden för fyra elevers skollunch. 

Färdiga lösningar erbjuds dessutom redan av företagen. RedLocker och Menssäkrad tillhör 

de två vi rekommenderar BUN att ta kontakt med vid utredning av förslaget.

Motionen är även förenlig med delmål 6.2 i de globala målen, som syftar till att ”säkerställa 

att alla har tillgång till fullgod och rättvis sanitet och hygien” samt att särskild 

uppmärksamhet riktas “åt behoven hos kvinnor och flickor”. Därmed är motionen särskilt 

relevant i kommunens strävan att nå de globala målen.

Vidare vill vi understryka att beslut om gratis mensskydd för elever redan blivit verklighet 

både internationellt, i länder som England, Skottland och Nya Zeeland. Men även på 

kommunal nivå i Sverige, genom Moderaterna i Österåker kommun och 

Socialdemokraterna i Smedjebackens kommun.

Det är dags för Tidaholms kommun att bli en del av förändringen och erbjuda det som 

borde vara självklart; att mensskydd finns gratis och lättillgängligt för elever när behovet är 

som mest akut.

Bristen på mensskydd får aldrig vara ett hinder för att kunna delta i undervisningen.

Därför yrkar vi på att Tidaholms kommunfullmäktige beslutar:

Att: kommunen utreder förslaget om att sätta upp automater eller lådor med mensskydd 

vid skoltoaletter på Tidaholm kommuns gymnasium samt hög- och mellanstadieskolor.

Att: kommunen utreder de ekonomiska förutsättningarna för att kunna erbjuda kostnadsfria 

mensskydd för elever på Tidaholm kommunala gymnasium samt hög- och 

mellanstadieskolor.
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Tidaholm, den 3 juni 2021

 

Hedda Johansson (Grön Ungdom Skaraborg)

Eduard Neagoe (Grön Ungdom Skaraborg)

Profilbild för förslaget

Bilagor

Länkar

Slutdatum
2021-09-06

Förslagslämnare
Eduard Constantin Neagoe

Telefonnummer

Status
Inväntar beslut från KF

Beslut från kommunfullmäktige

Resultat

Beslut

Beslutsdokument

Korrespondens
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-25 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/415 

§ 88 Beslut om yttrande gällande motion - avgiftsfri grundskola för 
alla elever i Tidaholms kommun 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motion om avgiftsfri 
grundskola för alla elever i Tidaholms kommun till barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt ett yttrande. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande gällande motion - avgiftsfri 

grundskola för alla elever i Tidaholms kommun”, Bengt Höglander, 
2021-11-16. 

✓ Yttrande över motion om avgiftsfri grundskola för alla elever i 
Tidaholms kommun, Bengt Höglander, 2021-11-16. 

✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 133/2021 ”Beslut om 
remittering av motion om avgiftsfri grundskola för alla elever i 
Tidaholms kommun”, 2021-10-20. 

✓ Motion om avgiftsfri grundskola för alla elever i Tidaholms kommun, 
2021-09-27. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-11-16 
 
Ärendenummer 
2021/415 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Bengt Höglander     
0502-60 60 00 
bengt.hoglander@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Beslut om yttrande gällande motion - avgiftsfri 
grundskola för alla elever i Tidaholms kommun 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motion om avgiftsfri 
grundskola för alla elever i Tidaholms kommun till barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt ett yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Yttrande över motion om avgiftsfri grundskola för alla elever i 

Tidaholms kommun, Bengt Höglander, 2021-11-16. 
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 133/2021 ”Beslut om 

remittering av motion om avgiftsfri grundskola för alla elever i 
Tidaholms kommun”, 2021-10-20. 

✓ Motion om avgiftsfri grundskola för alla elever i Tidaholms kommun, 
2021-09-27. 

 
Barnrättsbedömning 
Förslaget till beslut anses inte strida mot barnkonventionen. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Barn- och utbildningsförvaltningen

Ärendenummer: BUN 2021/415
Upprättad: 2021-11-16
Senast reviderad: -

Yttrande över motion om avgiftsfri 
grundskola för alla elever i 
Tidaholms kommun

1Flicka blåser såpbubblor
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Yttrande över motion om avgiftsfri 
grundskola för alla elever i 
Tidaholms kommun 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2021-10-20 beslutat att remittera motion avseende avgiftsfri 
grundskola för alla elever till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.  

Motionen 
Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige ska besluta uppdra till barn- och utbildningsnämnden 
att avgiftsfritt erbjuda alla grundskoleelever i Tidaholm en frukt under förmiddagen och på 
eftermiddagen vid långdagar.  

Vidare så yrkar motionärerna på att kommunfullmäktige ska besluta att uppdra till barn- och 
utbildningsnämnden att den avgiftsfria frukten inte tas bort från de skolor som idag erbjuder eleverna 
detta och att avgiftsfri frukt införs på de skolor som inte har det idag. 

Motionärerna skriver i motionen att grundskolorna i tätorten uppmanar vårdnadshavarna att lägga 
ner någonting i form av frukt, smörgås, yoghurt eller liknande i sina barns skolväskor varje dag, detta 
för att barnen ska orka prestera under skoldagen. Motionärerna hävdar att detta står i strid med 10 
kap §§ 10 och 11 skollagen. 

Skolinspektionen 
Skolinspektionen har i ett ärende utrett frågan om Bromölla kommun följt bestämmelserna om 
förbud mot avgifter i skolan. Anledningen till Skolinspektionens utredning var en anmälan från en 
vårdnadshavare som lämnat in en kopia med information från skolans personal med följande skrivning 
”kommer försöka ha en fruktstund varje dag så vårdnadshavare ska skicka med frukt eller grönsak 
eller smörgås. Många barn är hungriga på förmiddagen”. 

Skolinspektionen konstaterar att grundskolan ska vara avgiftsfri (10 kap. 10 § skollagen). Detta 
innebär att rätten till en likvärdig utbildning av hög kvalitet aldrig får vara beroende av en enskild 
individs ekonomiska förutsättningar. Principen om avgiftsfrihet innebär att eleverna utan kostnad ska 
ha tillgång till de läromedel och den utrustning som behövs för att få förutsättningar att nå 
utbildningens mål. I grundskolan ska elever erbjudas gratis skolmåltider (se prop. 2009/2010:165 s. 
373–374). 

Från principen om avgiftsfrihet finns två undantag (10 kap 11 § skollagen). Det får förekomma enstaka 
inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna. Med detta menas att det någon gång per 
termin kan få förekomma inslag som ska betalas av eleverna eller vårdnadshavarna. Exempel på en 
sådan kostnad är en färdbiljett eller en mindre entréavgift till museum eller liknande. Det kan också 
handla om matsäck till utflykt, kostnad för studieresa och studiebesök. Om kostnaden är regelbundet 
återkommande kan den sammanlagt bli påfrestande för ett hushåll med svag ekonomi. Det krävs alltså 
att en skola noga överväger när och hur ofta denna möjlighet ska utnyttjas (se a.a. s. 373–374). 

Enligt det andra undantaget är det även möjligt att låta kostnader för skolresor, utflykter eller 
liknande aktiviteter ersättas av föräldrar på frivillig väg. Sådana aktiviteter ska vara öppna för alla 
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elever, oavsett om en elevs föräldrar väljer att bidra eller inte (se a.a. s. 375). Det betyder att alla 
elever ska få vara med på en aktivitet även om dennes föräldrar inte har bidragit. 

I anmälan till Skolinspektionen har det framkommit uppgifter om att skolan kräver att eleverna tar 
med sig en frukt till skolan varje dag. Bromölla kommun har invänt att det inte finns ett krav på att 
eleverna ska ha med sig frukt utan att det är frivilligt för föräldrarna att skicka med sina barn 
mellanmål. 

Sammantaget gör Skolinspektionen bedömningen att skolan krävt att vårdnadshavare ska skicka med 
eleverna frukt till skolan. Det kan därmed inte anses vara frivilligt för föräldrarna att bidra med frukt. 
Skolinspektionen gör bedömningen att skolans krav på föräldrar att skicka med mellanmål till skolan 
varje dag inte utgör ett enstaka inslag och att kravet har medfört en kostnad för hemmet som inte 
obetydlig i skollagens mening. 

Skolinspektionen har inte funnit att något av de båda undantagen från principen om avgiftsfrihet är 
tillämpliga i detta fall, så innebär det sätt som Bromölla har valt att organisera verksamheten på inte 
förenligt med principen om avgiftsfrihet. 

Skolinspektionen vill i sammanhanget också framhålla vikten av att skolan inte skapar situationer där 
barn och elever kan uppleva ett utanförskap. 

Skolinspektionen beslutade om föreläggande för Bromölla kommun att enligt 26 kap 10 § skollagen 
att vidta åtgärder för att säkerställa att det inte förekommer otillåtna avgifter i skolan. 

Tidaholms kommuns måltidsenhet 
Samhällsbyggnadsnämndens måltidsenhet tar fr.o.m. 2022-01-01 över budgetansvaret för måltider vid 
kommunens skolor. Måltidsenheten har inte utrymme i budgeten för de kostnader som frukt till alla 
grundskoleelever skulle generera. Måltidsenheten har därav inte för avsikt att tillhandahålla frukt till 
skolorna i enlighet med förslaget i motionen.  

Det som föreskrivs i skollagen är att kommunen kostnadsfritt ska erbjuda skollunch, det finns inga 
skrivningar i skollagen som säger att kommunen ska erbjuda något annat än skollunch under 
skoldagen.   

Måltidsenheten kommer att debitera de skolor som avser att erbjuda eleverna frukt under skoldagen. 

Införande av 1 frukt, i enlighet med motionärernas förslag, till samtliga 1466 elever i kommunens 
grundskolor skulle innebära en ökad kostnad för kostenheten med 1,3 mnkr/år.  

Måltidsenheten har för avsikt att i samråd med skolledning se över måltidstiderna och 
måltidsinnehållet vid skolorna, detta i syfte att försöka få till stånd ett näringsintag som blir jämnare 
fördelat över dagen för eleverna. 

Skolornas olika hantering  
Motionärerna hävdar att skolorna hanterar frågan om frukt till grundskolebarnen på olikartat sätt. 
Förvaltningsledningen kommer undersöka detta och tillse att frågan om frukt till eleverna och andra 
frågor som berör principerna om avgiftsfrihet för elever i grundskolan hanteras på ett likartat sätt. 
Detta inbegriper ett tydliggörande av att samtliga skolar ska följa 10 kap. 10 § skollagen. 
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Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-20 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/303 

§ 133 Beslut om remittering av motion om avgiftsfri grundskola för 
alla elever i Tidaholms kommun 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till barn- och 
utbildningsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till 
kommunstyrelsen senast 2022-01-20. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av beslutsnummer 1.9 i kommunstyrelsens delegationsordning att 
kommunstyrelsens arbetsutskott har på delegation att besluta om remittering 
av motioner och e-förslag om inte kommunfullmäktige har beslutat om annat. 
 
Kommunstyrelsen antog 2020-01-08 riktlinje om beredning av motioner och e-
förslag. Samtliga nämnder och kommunstyrelsen ska följa det som står i 
riktlinjen vid beredning och besvarande av motioner och e-förslag. 
 
Det framgår av stycke 3.3 i riktlinjen att nämnd eller annan instans som har 
fått en motion eller ett e-förslag skickat till sig på remiss och som ombeds yttra 
sig över denna/detta i sitt yttrande ska lämna sin syn på motionen/e-förslaget. 
Yttrandet ska inkludera information som är viktig att känna till för att ett korrekt 
beslut ska kunna fattas i ärendet. 
 
Nämnden/instansen ska även lämna förslag till beslut, detta beslut ska följa 
förslagen som redovisas i riktlinjen. Det ska även finnas en motivering till det 
förslag till beslut som lämnas. 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att remittera motionen till 
barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit 
till kommunstyrelsen senast 2022-01-20. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Remittering av motion om avgiftsfri grundskola för 

alla elever i Tidaholms kommun”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 
2021-10-12. 

✓ Motion om avgiftsfri grundskola för alla elever i Tidaholms kommun, 
2021-09-27. 

 
Sändlista 
Barn- och utbildningsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-25 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/28 

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

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Helårsprognos för barn- och utbildningsnämnden avseende november månad 
år 2021.  
 
Då november månad ej 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 uppföljning av helårsprognos för barn- och 

utbildningsnämnden avseende november månad år 2021”, 
förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 2021-11-15.  
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-12-02 
 
Ärendenummer 
2021/28 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Marie Vitenberg     
0502-60 63 21 
marie.torin@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Beslut om uppföljning av helårsprognos för 
barn- och utbildningsnämnden avseende november månad år 2021 
 
Ärendet 
Helårsprognos för barn- och utbildningsnämnden avseende november månad 
år 2021.  
 
Beslutsunderlag 
✓ Helårsprognos november 2021 (Barn-och utbildningsnämnd). 

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

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

 
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. När nämnden har 
fastställt månadsrapporter och helårsprognoser tar även kommunstyrelsen del av respektive 
rapport. 
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2 Sammanfattning 

Pandemin har fortsatt påverkat alla barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter och 
medfört hög arbetsbelastning. Att anpassa för alla olika situationer har krävt ett tydligt 
ledarskap, stor flexibilitet och ett fokus på samverkan och information. Förhoppningen är att 
kunna bedriva närundervisning för alla elever från höstterminens start men med fortsatt hög 
beredskap. 

Trots svårigheterna i pandemins spår har barn och -utbildningsförvaltningen fortsatt att 
utveckla verksamheterna mot uppsatta mål. Att leda och bedriva förändring och utveckling 
under pressade förhållande har varit minst sagt utmanade men tillsammans har barn och 
utbildningsförvaltningens verksamheter försökt att hålla i och hålla ut efter bästa förmåga och 
haft stort fokus på våra uppdrag. 

Det löpande systematiska kvalitetsarbetet (årshjulet) har sammanställts och utvärderats. 
Resultatet har visat på nya utvecklingsbehov och barn och - utbildningsnämnden har tagit ett 
preliminärt beslut om nya verksamhetsmål för kommande år. Ett viktigt beslut som gjort att 
verksamheterna börjat ställa om och arbeta med de utvecklingsbehov som är angelägna och 
som har synliggjorts under läsåret. 

En av Barn och -utbildningsförvaltningens utmaningar för att bibehålla och öka kvalitén är att 
skapa ett hållbart kollegialt lärande för skol och undervisningsförbättringar. En skolkultur som 
driver utveckling tillsammans på vetenskaplig grund och beprövade erfarenheter. Barn och 
utbildningsförvaltningen startar därför hösten med en halvdag workshop i kollegialt lärande 
för samtlig pedagogisk personal från förskola till Vux. Målet är att kollegialt lärande för skol 
och -undervisningsförbättringar på sikt ska bli en kultur i barn -och utbildningsförvaltningens 
verksamheter som främjar barn och elevers lärande och måluppfyllelse. 

Den ekonomiska prognosen för året är efter terminsavstämning i balans. Arbetet inför 
budget-22 pågår utifrån de förutsättningar som råder. Politik och förvaltning har börjat titta på 
vilka utmaningar som finns inför kommande budgetår samt vilka insatser/åtgärder som 
påverkar budgetarbetet 
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3 Ekonomi 

3.1 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. 

3.2 Redovisning 

Utfallet för Barn- och utbildningsnämnden under perioden januari – november 2021 är ett 
överskott mot budget på 4,4 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 1 procent av periodens 
budget. 

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

  

Jämfört med föregående prognos (oktober månad 2021) har överskottet mot budget minskat 
med 1,5 miljon kronor. Förändringen beror i huvudsak på att kostnaden för 
måltidsorganisationens administration har fördelats ut på nämnderna 0,7 miljoner kronor, 
kostnaden för årets julgåva till personal har fördelats ut på nämnderna 0,3 miljoner kronor 
samt att Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att använda överskott till att finansiera 
utredningen av ytterskolorna 0,5 miljoner kronor. 

  Jan Feb Mar Apr Maj 
Ju
n 
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c 
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x 
340 4

58 
340 4

58 
340 4

58 
450 4

58 
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x 
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57 
340 4
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340 4
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340 4
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58 
340 4

58 
340 4

58 
340 4

58 
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0 4
58 

 
340 4

58 
340 4

58 
340 4

58 
340 4

58 
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 0 0 0 
-110 
000 

0  1 0,7 1,5 0  

Avvikels
e (%) 

0 0 0 0 -32,3 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 
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Preliminärt utfall 

 

Nämndens resultat 

  
Preliminärt utfall 

2021 
Budget 2021 

Avvikelse 
mot budget 

2021 
Utfall 2020 

 
2021-01-01 
2021-11-30 

2021-01-01 
2021-11-30 

2021-01-01 
2021-11-30 

2020-01-01 
2020-11-30 

Verksamhetens intäkter 86 369 81 125 5 244 77 875 

Verksamhetens kostnader -391 167 -389 998 -1 169 -371 983 

- varav personal kostnader -258 837 -252 906 -5 931 -266 672 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-304 798 -308 873 4 075 -294 108 

Budgetram 308 873 308 873 0 288 336 

Nämndens avvikelse 4 075 0 4 075 -5 772 

  

   Ack. 202101 - 202111  
Helår 
2021 

Verksamhet 
procentfördelad(3) 

 Utfall Budget Avvikelse %*  Budget 

Nämnd- och 
styrelseverksamhet 

 714 922 208 23%  1 006 

Musikskola / 
kulturskola 

 3 733 3 644 -89 -2%  4 035 

Förskola  71 200 76 459 5 259 85%  84 164 

Fritidshem  17 331 16 049 -1 282 98%  17 682 

Grundskola inkl. 
FK 

 138 271 139 136 866 90%  153 529 

Obligatorisk 
särskola 

 8 840 8 097 -743 99%  8 921 

Gymnasieskola  47 436 48 677 1 241 88%  53 666 

Gymnasiesärskola  6 595 6 842 248 88%  7 465 

KC  10 681 9 046 -1 635 107%  10 017 

Totalt  304 800 308 872 4 074 90%  340 485 

Exporterad 2021-12-02 

*Ackumulerat utfall för perioden. Riktmärke november = 92% 

  

  

Under perioden januari – november avviker nämndens utfall mot budgeten för samma period 
på följande sätt: 

• Förskolan har ett överskott på 5,2 miljoner. Verksamheten har fått statsbidrag för att 
täcka sjuklönekostnader, detta överskrider de faktiska kostnaderna och generar ett 
överskott. Ledningskostnaderna har också varit lägre än prognostiserat då personal 
har varit sjukskriven. 
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• Avvikelsen för verksamhet fritidshem är ett underskott motsvarande 1,3 miljoner 
kronor. Underskottet beror till största delen av insatser som har gjort mot 
ytterskolornas fritids och medel kommer att omfördelas från tänkta insatser på 
höstterminen. Vi har även ett tapp i intäkter för barnomsorgsavgifter, 0,2 miljoner 
kronor. 

• Grundskolan inkl. Förskoleklass visar ett överskott på 0,9 miljoner. Detta beror av 
förutbetalda intäkter från statsbidrag som skall fördelas på hela höstterminen 

• Avvikelsen på gymnasiet beror av att intäkter till elevboendet för hela höstterminen 
2021 har inkommit, platserna faktureras och betalas terminsvis. 

• Avvikelsen för KC är ett underskott motsvarande 1,6 miljoner kronor. Underskottet 
orsakas av att vi ej ännu har fått statsbidragsintäkter från skolverket för höstterminens 
elevplatser. 

Helårsprognos nämnd 

  Prognos 2021 Budget 2021 
Avvikelse 
Prognos -
 Budget 

Utfall 2020 

Verksamhetens intäkter 90 742 88 442 2 300 88 343 

Verksamhetens kostnader -431 227 -428 927 -2 300 -411 607 

- varav personalkostnader -279 792 -279 386 -406 -275 662 

Verksamhetens nettokostnader -340 485 -340 485 0 -323 264 

Budgetram 340 485 340 485 0 318 570 

Nämndens avvikelse 0 0 0 -4 694 

Nämndens budget och verksamhetsplan för år 2021 anger att följande anpassningar och 
åtgärder ska utföras för att nå en budget i balans vid årets slut: 

• Kulturskolan fortsätter med samma organisation som under höstterminen 2020 och 
inför avgiftshöjningarna som var planerade 2020 samt har avyttrat lokaler.  

• Grundsärskolan minskar sin organisation motsvarande samma summa som de ökade 
kostnaderna för Interkommunal ersättning för gymnasiesäreleverna. Detta innebär, 
1,5 miljoner kronor då de blir en klass färre. 

• Gymnasiet lägger inför höstterminstart 2021 ner programmet Restaurang- och 
livsmedel då det är för få sökande elever. Gymnasiet ställer också om verksamheten 
på grund av ett minskat elevantal på IM språkintroduktion. 

Förvaltningen kan konstatera att de vidtagna åtgärderna hittills har haft förväntad effekt vilket 
medför att nämnden beräknas nå en budget i balans år 2021. 

Helårsprognosen bygger på följande antaganden: 

• Budget 2021 är ett normalår – dvs inget pandemiscenario (Intäktsbortfall eller 
merkostnader är inte budgeterade). 

• Flytt av kostorganisationen till samhällsbyggnadsnämnden som ska genomföras inför 
höstterminens start innebär ett nollsummespel (självkostnad). 

• Driftskostnader för 2021 är indexerade med 2 procent i budgeten. 

• Personalkostnaderna bygger på en snittlön inom respektive verksamhet och 
behörighet. 

• Lönerevisionen för 2021 är beräknad till 3 procent. 

• Antalet elever som söker till Rudbecksgymnasiet 2021 är i nivå med föregående år. 

• Verksamheten kulturskolan har samma ambitionsnivå som höstterminen 2020. 

• Idrottshallen Rosenberg tas i bruk 1 januari 2021. 

• Riktade statsbidrag bidrag uppgår till 19 miljoner för 2021. 

• Bidrag från Migrationsverket uppgår till 2,5 miljoner för 2021. 
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Påverkan på kostnader och intäkter till följd av covid-19-pandemin 

  Utfall Prognos helår 

Ökade kostnader 648 700 

Minskade intäkter  50 

Utökade statliga bidrag -1 183 -1 200 

Övrigt   

Total påverkan -535 -450 

   

Utfallet avser den period som rapporten omfattar, medan prognosen gäller 12 månader. 

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter påverkas av covid-19 pandemin vilket medför 

• ökade kostnader i form av sjukvikarier och digital utrustning för distansundervisning. 

• minskade intäkter i form av entré till Kulturskolans konserter. 

Barn- och utbildningsnämnden kommer troligtvis att få ta del av utökade statliga bidrag som 
syftar till att täcka ökade sjuklönekostnader till följd av pandemin. 

Helårsprognosen för påverkan av pandemin efter november månad blir ett överskott 0,5 
miljoner kronor då ökade kostnader troligtvis kommer att bli lägre än ökade intäkter i form av 
statsbidrag. 

Åtgärdsplan 

Verksamhet Förändring 
Månad 
genomfö
rd 

Inklude
rad i 

progno
s 

(ja/nej) 

2021 
(tkr) 

2022 
(tkr) 

2023 
(tkr) 

Beskriv hur 
åtgärden ska 
genomföras 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Totalt     
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-25 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/233 

§ 90 Information om årlig redovisning av riktade statsbidrag 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av riktade statsbidrag inklusive prognos om helårutfall 2021 för 
barn- och utbildningsnämnden. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Årlig redovisning av riktade statsbidrag”, 

förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 2021-11-17. 
✓ Bilaga 1, Redovisning riktade statsbidrag december 2021. 

38



 1/1 

 

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

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-11-17 
 
Ärendenummer 
2021/233 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Marie Vitenberg     
0502-606321 
marie.vitenberg@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Årlig redovisning av riktade statsbidrag  
 
Ärendet 
Redovisning av riktade statsbidrag inklusive prognos om helårutfall 2021 för 
barn- och utbildningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 

- Bilaga 1, Redovisning riktade statsbidrag december 2021. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

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

Ativitet Statsbidrag tkr Prognos-

Utfall 2020 Budget Utfall Prognos avvikelse

10063 Lärarlönelyftet 3082 3311 3041 0 270

631 Lovskola sommar 87 100 406 0 -306

631 Lovskola övriga lov 0

642 Karriärtjänst 722 1504 1341 0 163

10076 Likvärdig skola 6763 8485 8663 0 -178

Samordning nyanlända 0

660 Lärarassistenter 562 550 552 -2

Högskolestudier specialpedagogik 454 250 -250

Kvalitetssäkrande åtgärder 276 565 565 0 0

Maxtaxa 1176 2362 2362 0 0

Introduktionsprogram 160 0

10066 Läxhjälp 1298 1200 1306 -106

10090 Mindre barngrupper 1397 1200 1554 -354

Skolmiljarden 0 1476 0 -1476

BOA 25 92 92 -184

Förstärkt elevhälsa 106 0 0

10105 Språkutveckling förskolan 379 -379

19277 21358 342 -2423

0

Migrationsverket Utfall Budget Utfall Prognos

0

FK och Grundskola 800 500 500 0

Gymnasiet 0 0 0

Schablon 848 2000 1000 1000

0

2500 0 1500 1000

0

Övriga bidrag Utfall Budget Utfall Prognos

10074 Närvaroteamet 852 Avslutas vt VGR

10086 Plugg innan 592 Avslutat VGR

10013 Skapande skola 300 350 Kulturrådet

*031 EU-Mjölkstöd 138 EU

2021
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-25 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/243 

§ 91 Beslut om projektet Utredning ytterskolornas roll i 
skolorganisationen 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att ge 
styrgruppen i uppdrag att välja ut lämplig uppdragsgivare för projektet 
Utredning ytterskolornas roll i skolorganisationen.   

 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat godkänna projektdirektiv 
för Utredning ytterskolornas roll inom skolorganisationen samt beslutat om 
projektets finansiering. 
 
Ärendet har legat ute för upphandling och förvaltningen avser att lämna 
information kring detta. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att ge 
styrgruppen i uppdrag att välja ut lämplig uppdragsgivare för projektet 
Utredning ytterskolornas roll i skolorganisationen.   

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om projektet Utredning ytterskolornas roll i 

skolorganisationen”, skolchef Anneli Alm, 2021-11-15. 
✓ Barn- och utbildningsnämndens beslut § 130/2021 ”Information om 

finansiering av projektet Utredning ytterskolornas roll i 
skolorganisationen”, 2021-11-11. 

✓ Barn- och utbildningsnämndens beslut § 92/2021 ”Beslut om 
projektdirektiv för utredning ytterskolornas roll i skolorganisationen”, 
2021-09-15  
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-11-15 
 
Ärendenummer 
2021/243 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Anneli Alm     
0502-60 61 03 
anneli.alm@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Beslut om projektet Utredning ytterskolornas 
roll i skolorganisationen 
 
Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat godkänna projektdirektiv 
för Utredning ytterskolornas roll inom skolorganisationen samt beslutat om 
projektets finansiering. 
 
Ärendet har legat ute för upphandling och förvaltningen avser att lämna 
information kring detta. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Barn- och utbildningsnämndens beslut § 130/2021 ”Information om 

finansiering av projektet Utredning ytterskolornas roll i 
skolorganisationen”, 2021-11-11. 

✓ Barn- och utbildningsnämndens beslut § 92/2021 ”Beslut om 
projektdirektiv för utredning ytterskolornas roll i skolorganisationen”, 
2021-09-15  

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

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge styrgruppen i uppdrag 
att välja ut lämplig uppdragsgivare för projektet Utredning 
ytterskolornas roll i skolorganisationen.   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-25 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/413 

§ 92 Beslut om Förskolan i Fröjered 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att ge 
förvaltningen i uppdrag att påbörja en utökning av 
förskoleverksamheten vid Fröjereds förskola med en tillfällig 5 
årsgrupp i del av Fröjereds skollokaler, den personal som då ytterligare 
behövs finansieras på samma sätt som när 5 årsverksamhet startats 
vid behov på övriga förskolor i Treklövern och inne i Tidaholm. 

• Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden ska tala om 
vart medel ska tas ifrån. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tidigare beslutat ge 
förvaltningen i uppdrag att: 

o ta fram ett underlag kring kösituationen på förskolan i Fröjered, 
o ge information kring alternativa lösningar för att möjliggöra ett utökat 

antal platser i förskolan i Fröjered samt vilka kostnader det skulle 
innebära. 

 
Förvaltningen har tagit fram underlag enligt arbetsutskottets beslut. Eventuella 
beslut om åtgärder bör fattas av nämnden vid sammanträdet i december. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
tillsätta medel för att kunna utöka förskoleverksamheten i Fröjered. 

- Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att ge 
förvaltningen i uppdrag att påbörja en utökning av 
förskoleverksamheten vid Fröjereds förskola med en tillfällig 5 
årsgrupp i del av Fröjereds skollokaler, den personal som då ytterligare 
behövs finansieras på samma sätt som när 5 årsverksamhet startats 
vid behov på övriga förskolor i Treklövern och inne i Tidaholm. 

- Lena Andersson (S) framför ett tilläggsyrkande till ordförandens förslag 
till beslut och föreslår att barn- och utbildningsnämnden ska tala om 
vart medel ska tas ifrån eftersom det är fråga om en ambitionshöjning.  

- Ordföranden framför ett tilläggsyrkande till ordförandens förslag till 
beslut och föreslår att barn- och utbildningsnämnden ska tala om vart 
medel ska tas ifrån. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut samt två 
tilläggsyrkanden. 
 
Ordföranden ställer först de båda förslagen mot varandra och finner att 
arbetsutskottet beslutar enligt ordförandens förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-25 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

Ordföranden ställer därefter de båda tilläggsyrkandena mot varandra och 
finner att arbetsutskottet beslutar enligt ordförandens tilläggsyrkande. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om förskolan i Fröjered”, skolchef Anneli Alm, 

2021-11-15. 
✓ Rapport Förskolan i Fröjered, 2021-10-29. 
✓ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 83/2021 

”Information om förskolan i Fröjered”, 2021-10-27. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-11-15 
 
Ärendenummer 
2021/413 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Anneli Alm     
0502-60 61 03 
anneli.alm@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse – Beslut om förskolan i Fröjered 
 
Ärendet 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tidigare beslutat ge 
förvaltningen i uppdrag att: 

o ta fram ett underlag kring kösituationen på förskolan i Fröjered, 
o ge information kring alternativa lösningar för att möjliggöra ett utökat 

antal platser i förskolan i Fröjered samt vilka kostnader det skulle 
innebära. 

 
Förvaltningen har tagit fram underlag enligt arbetsutskottets beslut. Eventuella 
beslut om åtgärder bör fattas av nämnden vid sammanträdet i december. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Rapport Förskolan i Fröjered, 2021-10-29. 
✓ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 83/2021 

”Information om förskolan i Fröjered”, 2021-10-27. 
 
Barnrättsbedömning 
Barns rätt till förskoleverksamhet tillgodoses enligt skollagen 8 kap. §§ 3–7. 
Detta ärende rör vårdnadshavares önskemål om förskoleplacering för sitt/sina 
barn.  
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tillsätta medel för att kunna 
utöka förskoleverksamheten i Fröjered. 
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Barn- och utbildningsförvaltningen

Ärendenummer: BUN 2021/413
Upprättad: 2021-10-29
Senast reviderad: -

Förskolan i Fröjered

1Flicka blåser såpbubblor
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Antal placerade barn 
Antal barn placerade på förskolan i Fröjered 2021-10-28 är totalt 32 barn 

Födda år Antal placerade barn 

2016   5 

2017  11 

2018  10 

2019 2 

2020 4 

 

Kösituation 
Antal barn i kö till förskolan i Fröjered 2021-10-28 är totalt 9 barn. 

# Födda år Ködatum Önskat 
placeringsdatum 

Förturskategori Notering 

1 2019 2020-01-05 2021-07-01 nyplacering Har erbjudits plats 
på annan förskola 
men tackat nej 

2 2020 2020-08-14 2021-08-02 omplacering Har fått plats på 
annan förskola  

3 2020 2021-03-30 2022-01-03 syskon Kommer erbjudas 
annan förskola 

4 2020 2021-02-17 2022-02-14 syskon Kommer erbjudas 
Fröjered 

5 2020 2020-11-23 2022-08-01 syskon  

6 2021 2021-08-24 2022-08-15 syskon  

7 2021 2021-10-03 2022-08-29 nyplacering  

8 2020 2021-02-07 2023-02-06 nyplacering  

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00
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9 2021 2021-10-18 2023-08-21 nyplacering Folkbokförd i 
annan kommun 
men har syskon på 
förskolan 

 

Placering enligt skollagen 
Enligt skollagen 8 kap 15 § ska ett barn erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget hem som 
möjligt. Skälig hänsyn ska tas till barnets vårdnadshavares önskemål. Kommunen får vid erbjudande av plats 
beakta vad som krävs för ett effektivt utnyttjande av lokaler och andra resurser. Utifrån detta har barn nummer 
ett och två erbjudits plats på annan förskola samt barn nummer tre kommer att erbjudas plats på annan 
förskola. 
 
Syskonförtur  
Tidaholms kommun tillämpar syskonförtur utifrån anmälningsdatum. Om föräldrar till två barn vid 
placeringstillfället önskar placering på samma förskola ges förtur åt det barn som har syskon som redan är 
placerat/de vid den aktuella förskolan. Utifrån detta kommer barn nummer fyra att erbjudas plats på förskolan i 
Fröjered till det datum de önskat att börja. 
 

Antal födda barn i upptagningsområdet 
2020 - 11 barn.  
2021 - Till och med 2021-10-28 6 barn.  

Lösningar 
1. Alla barn i Tidaholms kommun som inte får plats på den förskolan man önskat i första hand 

erbjuds plats på en annan förskola. Detta gäller oavsett om man bor i innerstad eller 
ytterområde.  

2. Se över möjlighet att under våren 2022 tillfälligt utöka verksamheten med en 5 årsgrupp på 
förskolan i Fröjered genom att låna lokaler av Fröjereds skola del av dagen. Det krävs då även 
att ytterligare personal anställs.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-25 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/235 

§ 93 Information om verksamhetsplan och detaljbudget för barn- 
och utbildningsnämnden för år 2022 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att ta till sig 
informationen och överlämnar ärendet för beslut om verksamhetsplan 
och detaljbudget till barn- och utbildningsnämnden. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige väntas revidera den strategiska plan och budget för år 
2022–2024 som beslutades vid dess sammanträde den 27 september. 
 
I väntan på kommunfullmäktiges beslut lämnar förvaltningen information i 
ärendet till barn- och utbildningsnämnden. Förvaltningen arbetar för 
närvarande med att ta fram ett förslag till verksamhetsplan och detaljbudget 
för barn- och utbildningsnämnden för år 2022. Till arbetsutskottets möte finns 
inget färdigställt underlag. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att ta till sig 
informationen och överlämnar ärendet för beslut om verksamhetsplan 
och detaljbudget till barn- och utbildningsnämnden. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Information om verksamhetsplan och detaljbudget för 

barn- och utbildningsnämnden för år 2022”, skolchef Anneli Alm, 2021-
11-17. 

✓ Verksamhetsplan och budget 2022 (barn- och utbildningsnämnd), 
2021-11-17. 

✓ Förslag till verksamhetsplan 2022, 2021-11-17. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-11-17 
 
Ärendenummer 
2021/235 Barn- och utbildningsnämnd 
   
Anneli Alm     
0502-60 61 03 
anneli.alm@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Information om verksamhetsplan och 
detaljbudget för barn- och utbildningsnämnden för år 2022 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige väntas revidera den strategiska plan och budget för år 
2022–2024 som beslutades vid dess sammanträde den 27 september. 
 
I väntan på kommunfullmäktiges beslut lämnar förvaltningen information i 
ärendet till barn- och utbildningsnämnden. Förvaltningen arbetar för 
närvarande med att ta fram ett förslag till verksamhetsplan och detaljbudget 
för barn- och utbildningsnämnden för år 2022. Till arbetsutskottets möte finns 
inget färdigställt underlag. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Verksamhetsplan och budget 2022 (barn- och utbildningsnämnd), 

2021-11-17. 
✓ Förslag till verksamhetsplan 2022, 2021-11-17. 

 
Barnrättsbedömning 
Artikel 28 och 29 i FN:s barnkonvention handlar om utbildning och skola. 
Artikel 28 slår fast att barn har rätt till utbildning och att grundskolan ska vara 
obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla. Artikel 29 säger att skolan ska 
hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om mänskliga rättigheter.  
 
I Tidaholms kommun erbjuds alla barn utbildning i kommunal regi, från 
förskola till gymnasieskola. Verksamheterna bedriver utbildning i enlighet med 
skollag, läroplaner och andra nationella styrdokument.  
 
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsmål anger vilka kvaliteter 
verksamheterna ska utveckla under året. Genom verksamhetsmålen vill 
förvaltningen säkerställa att alla elever får det som barnkonventionen och 
skollagen säger att de har rätt till: en god utbildning i en trygg miljö. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att ta till sig 
informationen och överlämnar ärendet för beslut om verksamhetsplan 
och detaljbudget till barn- och utbildningsnämnden. 
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1 Inledning 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att genomföra, samordna och följa 
upp kommunens arbete med de strategiska målen. Barn- och utbildningsnämnden, 
kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt social- och 
omvårdnadsnämnden uppdras att formulera verksamhetsmål som omsätter 
kommunfullmäktiges övergripande strategiska mål och strategier till konkret 
utvecklingsarbete. 

Nämnden ansvarar för att utföra de uppgifter som kommunfullmäktige har tilldelat 
nämnden genom reglementet. Nämnden ansvarar vidare för att fastställda mål och 
åtaganden uppnås inom tilldelad budgetram. Nämnden ska inrymma sina verksamheter 
inom den budget som kommunfullmäktige har fastställt. Nämnden fastställer sin 
verksamhetsplan och beslutar om den tilldelade budgetramens fördelning till sina 
verksamheter. 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 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. I övrigt hänvisas till 
kommunens ekonomistyrningsprinciper beträffande nämndens ansvar. 
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2 Nämndens uppdrag 
Enligt reglementet för barn- och utbildningsnämnden ska nämnden fullgöra kommunens 
uppgifter enligt skollagen (2010:800).   

Nämnden ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola, elevhälsa, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning 
för vuxna, utbildning i svenska för invandrare, viss uppdragsutbildning samt kommunal 
kulturskola.   

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar vidare för det kommunala aktivitetsansvaret 
för ungdomar i åldrarna 16-19 år som har valt att inte studera på gymnasiet eller 
avbrutit sina studier och samhällsorienteringen för vissa nyanlända invandrare inom 
ramen för lag (2010:197) om etableringsansvar för nyanlända invandrare. Vidare 
ansvarar nämnden för kommunens uppgifter avseende skolskjuts i Tidaholms kommun 
samt att utöva tillsyn över verksamhet som bedrivs fristående. För närvarande finns det 
i Tidaholms kommun en fristående enskild pedagogisk omsorg som heter Daretorps 
Lantis.  

Nämnden ansvarar även för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar 
för verksamheten.   

Utöver skollagen är kommunallagen (1991:900), 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.   
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2.1 Förvaltning 
Varje nämnd har en förvaltning till sitt förfogande för att utföra sitt uppdrag. 
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2.2  Omvärldsanalys 

Närvärld 

Det pågår ett gemensamt arbete i Skaraborg kring kompetensförsörjningsbehov. Är 
dagens utbildningsutbud i Skaraborg relevant? Klarar vi en ökad förändringstakt? Har vi 
skapat strukturer som möjliggör ett livslångt lärande? ”Utbildningsnivån i Skaraborg är 
lägre än i riket i genomsnitt, och skillnaderna mellan kvinnor och män är också större. 
Allt detta förstärker utmaningen att möta upp såväl näringslivets som den offentliga 
sektorns behov av framtida kompetenser” Det är några av de slutsatser som dras i 
Kompetensanalys Skaraborg 2021.  

En politisk viljeinriktning är att Skaraborg ska vara en samlad och hållbar 
arbetsmarknadsregion år 2030. För det krävs att kompetens och kunskapsnivån 
förstärks på alla plan samtidigt behöver arbetslivet vara hållbart för fler. Utbildning blir 
där av mer och mer avgörande för att komma ut och vidare i arbetslivet. Nästan en 
tredjedel av de som är inskrivna på Arbetsförmedlingen saknar en gymnasial utbildning. 
För att kunna förnya och utveckla strukturer för dialog mellan arbetsliv och utbildning 
behövs en kontinuerlig analys och utvärdering på Skarborgsnivå likväl som på 
kommunnivå genomföras.  

Enskilda aktörer eller organisationer kan inte lösa kompetensförsörjningen på egen 
hand utan alla parter behöver bidra i ett konstruktivt samarbete för att möta behov 
och snabba förändringar. I Tidaholm kommun, pågår ettarbetet med att utveckla 
samverkan skola-arbetsliv. Här behöver vi fortsatt hitta arenor för konstruktiv 
samverkan och systematisk kommunikation. Kompetensförsörjning, matchning och 
utbildningens dimensionering kan bara lösas genom gemensam målsättning, effektiva 
samarbeten med tydlig rollfördelning, gemensamma arbetssätt och täta dialoger 

År 2033 kan cirka 45 000 behöriga lärare och förskollärare komma att saknas enligt 
2019 års lärarprognos. Vad betyder egentligen en brist på 36 000 behöriga lärare år 
2033 för skolan? Om bristen sätts i relation till det totala lärarbehovet så innebär en 
brist på 36 000 att cirka en av fem lärartjänster år 2033 kan komma att vara tillsatta av 
lärare som saknar en pedagogisk högskoleexamen och som är visstidsanställda enligt 
SCB. 

I Tidaholms kommun är det framförallt brist på förskollärare med 
förskollärarlegitimation. I den senaste statistiken år 2020 är endast 34% legitimerade 
förskollärare vilket är lägst i Skaraborg. I Skaraborg finns en variation där det stora 
flertalet kommuner ligger mellan 45%-55% med Mariestad i topp på 61%. Högt i riket 
ligger Sunne med 76% förskollärare med förskollärarlegitimation. Behörigheten för 
fritidshem i Tidaholms kommun har sjunkit under en tid och inom komvux är 
behörigheten fortsatt låg men har höjts något. Samtliga siffror om andelen legitimerade 
och behöriga lärare i olika skolformer kan läsas i rapporten under målet "Personalen i 
alla skolverksamheter upplever arbetsglädje, meningsfullhet och delaktighet...". 

Skolverket skriver att bristen på behöriga lärare och förskollärare i nuläget är stor och 
förväntas bli långvarig. Därför är det viktigt att arbeta systematiskt och långsiktigt med 
kompetensförsörjning för att kunna erbjuda elever och barn en likvärdig utbildning av 
god kvalitet. 

För att främja en likvärdig utbildning behöver både huvudmän och rektorer 
kontinuerligt analysera måluppfyllelsen i förhållande till skolans och förskolans 
förutsättningar. I detta ingår bland annat att fortlöpande se över: 

• resursfördelningen så att verksamheter med särskilt svåra förutsättningar får 
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tillgång till de mest erfarna och välutbildade lärarna och förskollärarna, 
• skolans och förskolans organisation och arbetssätt och 
• behovet av relevant kompetensutveckling. 

Lönen är viktig men ett hållbart arbetsliv betyder minst lika mycket. För att personalen 
ska må bra, trivas och vilja stanna i yrket hela arbetslivet behöver arbetsgivare satsa på 
arbetsmiljön. Åtgärder som främjar en god arbetsmiljö och ökad kvalitet i 
undervisningen, bidrar också till att stärka läraryrkets attraktionskraft. 

Goda resultat och ett gott rykte är viktiga grundförutsättningar för att kunna attrahera, 
rekrytera och behålla personal inom skola och förskola. Därför behöver arbetsgivare 
arbeta systematiskt för att kontinuerligt förbättra kvaliteten i verksamheten. Det 
bygger på fortlöpande dialog och samarbete mellan huvudmannanivån, rektorsnivån 
samt skolans och förskolans personal, elever och vårdnadshavare (Skolverket). 
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3 Verksamhetsmål 
Nämndens verksamhetsmål knyter an till kommunfullmäktiges strategiska och 
finansiella mål. Varje strategiskt mål är knutet till ett antal globala mål i Agenda 2030. 
Nämndens verksamhetsmål bidrar på så sätt även till kommunens arbete med FN:s 
globala mål. 

Kommunfullmäktiges mål är fördelade på sex målområden: 

• Attraktiv kommun 
• Medborgare i fokus 
• Ett levande näringsliv 
• Ett miljömässigt hållbart samhälle 
• Attraktiv arbetsplats  
• God ekonomi.  

Chefer inom förvaltningen har möjlighet att sätta upp enhetsmål som syftar till att bidra 
till nämndens verksamhetsmål. 
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3.1 Målområde: Attraktiv kommun 

Strategiskt mål 

Tidaholms kommun skall aktivt medverka till att skapa förutsättningar för det goda 
livet. 

3.1.1 Barn och elever i alla skolverksamheter upplever att de 
lyckas genom att verksamheterna är anpassade utifrån var 
och ens behov. 

 
 

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Elever i åk 3 som 
deltagit i alla delprov 
som klarat alla delprov 
för ämnesprovet i 
matematik, 
hemkommun, andel (%) 
(N15473) 

60 %    

Elever i åk 3 som 
deltagit i alla delprov 
som klarat alla delprov 
för ämnesprovet i 
svenska och svenska 
som andraspråk, 
hemkommun, andel (%) 
(N15472) 

74 %    

Elever i åk 6 med lägst 
betyget E i svenska, 
kommunala skolor, 
andel (%) (N15488) 

91,9 % 94,6 %   

Elever i åk 6 med lägst 
betyget E i matematik, 
kommunala skolor, 
andel (%) (N15485) 

85,3 % 86,5 %   

Elever i åk 6 med lägst 
betyget E i engelska, 
kommunala skolor, 
andel (%) (N15482) 

83,1 % 89,7 %   

Elever i åk 6 som 
uppnått 
kunskapskraven i alla 
ämnen (som eleven 
läser), kommunala 
skolor, andel (%) 
(N15540) 

73,5 % 73,8 %   

Elever i åk 9 som 
uppnått 
kunskapskraven i alla 
ämnen, hemkommun, 
andel (%) (N15508) 

78 % 70,3 % 75 %  

Elever i åk. 9, 
genomsnittligt 
meritvärde kommunala 
skolor, genomsnitt (17 
ämnen) (N15505) 

221,4  217  212,9   
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Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Elever i åk 9 som är 
behöriga till 
yrkesprogram, 
kommunala skolor, 
andel (%) (N15436) 

84,8 % 86,2 % 84,8 %  

Gymnasieelever med 
examen inom 3 år, 
kommunala skolor, 
andel (%) (N17451) 

51,7 % 73,1 %   

Betygspoäng efter 
avslutad 
gymnasieutbildning, 
kommunala skolor 
(N17491) 

13 13,4   

Elever i åk 5: Mina 
lärare hjälper mig i 
skolarbetet när jag 
behöver det, positiva 
svar, andel (%) 
(N15553) 

- 93,5 % -  

Elever i åk 5: Jag kan nå 
kunskapskraven i 
skolan om jag försöker, 
positiva svar, andel 
(%)(N15552) 

- 95,7 % -  

Elever i åk 9: Mina 
lärare hjälper mig i 
skolarbetet när jag 
behöver det, positiva 
svar, andel (%) 
(N15528) 

- 83 % -  

Elever i åk 9: Jag kan nå 
kunskapskraven i 
skolan om jag försöker, 
positiva svar, andel (%) 
(N15527) 

- 92 % -  

Gymnasieelever år 2: 
Mina lärare hjälper mig 
i skolarbetet när jag 
behöver det, positiva 
svar, andel (%). 
(N17643) 

- 92,8 % -  

Gymnasieelever år 2: 
Jag kan nå 
kunskapskraven i 
skolan om jag försöker, 
positiva svar, andel (%). 
(N17642) 

- 90,4 % -  

Barn 1-5 år inskrivna i 
förskola, andel (%) 
(N11800) 

84,6 % 86,1 %   

Heltidstjänster i 
förskolan med 
förskollärarlegitimation, 
lägeskommun, andel 
(%) (N11808) 

39 % 34 %   

Personaltäthet, 
inskrivna barn per 
årsarbetare i förskolan, 

5,3 4,9   
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Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

lägeskommun, antal 
(N11102) 

Barn per barngrupp, 
lägeskommun, antal 
(N11701) 

15,9 15,6   

Förskollärartäthet, 
antal barn/lärare med 
förskollärarlegitimation, 
lägeskommun 
(N11811) 

13,5 14,1   

3.1.2 Barn och elever i alla skolverksamheter upplever 
trygghet, studiero/lekro och utsätts inte för kränkningar. 

 
 

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Elever i åk 5: Jag har 
studiero på 
lektionerna, positiva 
svar, andel (%) 
(N15556) 

- 73,4 % -  

Elever i åk 5: Jag 
känner mig trygg i 
skolan, positiva 
svar, andel (%) 
(N15557) 

- 87,1 % -  

Elever i åk 5: Jag vet 
vem på skolan jag 
kan prata med om 
någon har varit elak 
mot en elev, 
positiva svar, andel 
(%) (N15558) 

- 84,9 % -  

Elever i åk 5: I min 
skola respekterar vi 
varandra, positiva 
svar, andel (%) 
(N15554) 

- 86,3 % -  

Elever i åk 9: Jag har 
studiero på 
lektionerna, positiva 
svar, andel (%) 
(N15532) 

- 67 % -  

Elever i åk 9: Jag 
känner mig trygg i 
skolan, positiva 
svar, andel (%) 
(N15533) 

- 79,5 % -  

Elever i åk 9: Jag vet 
vem på skolan jag 
kan prata med om 
någon har varit elak 
mot en elev, 
positiva svar, andel 
(%) (N15534) 

- 80,4 % -  

Elever i åk 9: I min 
skola respekterar 

 64,3 %   
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Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

elever och lärare 
varandra, positiva 
svar, andel (%) 
(N15530) 

Gymnasieelever år 
2: Jag har studiero 
på lektionerna, 
positiva svar, andel 
(%). (N17647) 

- 75,9 % -  

Gymnasieelever år 
2: Jag känner mig 
trygg i skolan, 
positiva svar, andel 
(%). (N17648). 

- 94 % -  

Gymnasieelever år 
2: Jag vet vem på 
skolan jag kan prata 
med om någon har 
varit elak mot en 
elev, positiva svar, 
andel (%). (N17649) 

- 83,1 % -  

Gymnasieelever år 
2: I min skola 
respekterar elever 
och lärare varandra, 
positiva svar, andel 
(%). (N17645) 

- 88 % -  
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3.2 Målområde: Medborgaren i fokus 

Strategiskt mål 

Kommunens verksamheter och service för medborgare präglas av delaktighet, hög 
kvalitet och effektivitet. 

3.2.1 Barn och elever i alla skolverksamheter upplever att de 
får en utbildning av god kvalitet och att kunskaperna 
bedöms på ett likvärdigt och rättssäkert sätt. 

 
 

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Elever i åk 3 som 
deltagit i alla 
delprov som klarat 
alla delprov för 
ämnesprovet i 
matematik, 
kommunala skolor, 
andel (%) (N15454) 

58 %    

Elever i åk 3 som 
deltagit i alla 
delprov som klarat 
alla delprov för 
ämnesprovet i 
svenska och svenska 
som andraspråk, 
kommunala skolor, 
andel (%) (N15452) 

74 %    

Elever i åk 6 som 
fått ett lägre betyg 
än provbetyg för 
ämnesprov i 
svenska, kommunala 
skolor, andel 

8,5 %    

Elever i åk 6 som 
fått ett högre betyg 
än provbetyg för 
ämnesprov i 
engelska, 
kommunala skolor, 
andel (%) 

0,8 %    

Elever i åk 6 som 
fått ett lägre betyg 
än provbetyg för 
ämnesprov i 
engelska, 
kommunala skolor, 
andel (%) 

12,5 %    

Elever i åk 6 som 
fått ett högre betyg 
än provbetyg för 
ämnesprov i 
svenska, kommunala 
skolor, andel (%) 

11,1 %    

Elever i åk 6 som 
fått ett högre betyg 

14,4 %    
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Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

än provbetyg för 
ämnesprov i 
matematik, 
kommunala skolor, 
andel (%) 

Elever i åk 6 som 
fått ett lägre betyg 
än provbetyg för 
ämnesprov i 
matematik, 
kommunala skolor, 
andel (%) 

2,4 %    

Elever i åk 9 som 
fått ett lägre betyg 
än provbetyg för 
ämnesprov i 
svenska, kommunala 
skolor, andel (%) 
(N15569) 

2,4 %    

Elever i åk 9 som 
fått ett högre betyg 
än provbetyg för 
ämnesprov i 
svenska, kommunala 
skolor, andel (%) 
(N15570) 

31 %    

Elever i åk 9 som 
fått ett lägre betyg 
än provbetyg för 
ämnesprov i 
matematik, 
kommunala skolor, 
andel (%) (N15571) 

0,7 %    

Elever i åk 9 som 
fått ett högre betyg 
än provbetyg för 
ämnesprov i 
matematik, 
kommunala skolor, 
andel (%) (N15572) 

41,8 %    

Elever i åk 9 som 
fått ett lägre betyg 
än provbetyg för 
ämnesprov i 
engelska, 
kommunala skolor, 
andel (%) (N15573) 

6,2 %    

Elever i åk 9 som 
fått ett högre betyg 
än provbetyg för 
ämnesprov i 
engelska, 
kommunala skolor, 
andel (%) (N15574) 

18,5 %    

Relation mellan 
prov och betyg 
Gymnasieelever 
svenska 1 som fått 
ett lägre betyg än 
provbetyg för 
ämnesprov i 

11,1 %    
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Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

svenska, kommunala 
skolor, andel (%) 

Relation mellan 
prov och betyg 
Gymnasieelever 
svenska 1 som fått 
ett högre betyg än 
provbetyg för 
ämnesprov i 
svenska, kommunala 
skolor, andel (%) 

40,7 %    

Relation mellan 
prov och betyg 
Gymnasieelever 
matematik 1A som 
fått ett lägre betyg 
än provbetyg för 
ämnesprov i 
matematik, 
kommunala skolor, 
andel (%) 

    

Relation mellan 
prov och betyg 
Gymnasieelever 
matematik 1A som 
fått ett högre betyg 
än provbetyg för 
ämnesprov i 
matematik, 
kommunala skolor, 
andel (%) 

    

Elever i åk 5: Jag är 
nöjd med min skola 
som helhet, positiva 
svar, andel (%) 
(N15559) 

- 77 % -  

Elever i åk 9: Jag är 
nöjd med min skola 
som helhet, positiva 
svar, andel (%) 
(N15535) 

- 70,5 % -  

Gymnasieelever år 
2: Jag är nöjd med 
min skola som 
helhet, positiva svar, 
andel (%). (N17650) 

- 89,2 % -  

3.2.2 Barn och elever i alla skolverksamheter är delaktiga i 
utbildningens och undervisningens utformning och 
utveckling, känner motivation och meningsfullhet och vill 
aktivt lära sig mer 

 
 

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Elever i åk 5: På 
lektionerna är vi 
elever med och 

- 65,5 % -  
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Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta 
med olika 
skoluppgifter, 
positiva svar, andel 
(%) (N15555) 

Elever i åk 5: 
Skolarbetet gör mig 
så nyfiken att jag får 
lust att lära mig 
mer, positiva svar, 
andel (%) (N15551) 

- 69,8 % -  

Elever i åk 9: På 
lektionerna är vi 
elever med och 
påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta 
med olika 
skoluppgifter, 
positiva svar, andel 
(%) (N15531) 

- 40,2 % -  

Elever i åk 9: 
Skolarbetet 
stimulerar mig att 
lära mig mer, 
positiva svar, andel 
(%) (N15526) 

- 58,9 % -  

Gymnasieelever år 
2: På lektionerna är 
vi elever med och 
påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta 
med olika 
skoluppgifter, 
positiva svar, andel 
(%). (N17646) 

- 69,9 % -  

Gymnasieelever år 
2: Skolarbetet 
stimulerar mig att 
lära mig mer, 
positiva svar, andel 
(%). (N17641) 

- 60,2 % -  
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3.3 Målområde: Ett miljömässigt hållbart samhälle 

Strategiskt mål 

Tidaholms kommun utvecklas till ett mer miljömässigt hållbart samhälle. 

3.3.1 Verksamheter inom barn- och utbildningsförvaltningen 
minskar sin negativa miljöpåverkan genom att minska 
antalet utskrifter och kopior 

 
 

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Totalt antalet 
utskrifter och 
kopior i våra skolor 

 1 995 476   
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3.4 Målområde: Ett starkt och växande näringsliv 

Strategiskt mål 

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

3.4.1 Barn och elever förbereds för att kunna göra välgrundade 
val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning samt för att 
vara anställningsbara i arbetslivet 

 
 

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Sökande till 
gymnasieskolan 
intagna på 
förstahandsval, 
andel (%) (N17898) 

82,6 % 75,2 %   

Gymnasieelever 
som uppnått 
grundläggande 
behörighet till 
universitet och 
högskola inom 3 år, 
kommunala skolor, 
andel (%) (N17479) 

34,5 % 44,1 %   

Betygspoäng efter 
avslutad 
gymnasieutbildning, 
kommunala skolor 
(N17491) 

13 13,4   

Ungdomar som är 
etablerade på 
arbetsmarknaden 
eller studerar 1 år 
efter fullföljd 
gymnasieutbildning, 
kommunala skolor, 
andel (%) (N17526) 

79,8 %    

Ungdomar som är 
etablerade på 
arbetsmarknaden 
eller studerar 2 år 
efter fullföljd 
gymnasieutbildning, 
hemkommun, andel 
(%) (N17434) 

73,2 %    

Invånare 25-64 år 
med eftergymnasial 
utbildning, andel (%) 
(N01982) 

26,5 % 27,1 %   
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3.5 Målområde: Attraktiv arbetsplats 

Strategiskt mål 

Tidaholms kommun skall vara en attraktiv arbetsplats. 

3.5.1 Personalen i alla skolverksamheter upplever arbetsglädje, 
meningsfullhet och delaktighet och arbetar gemensamt för 
att nå uppställda mål 

 
 

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Heltidstjänster i 
förskolan med 
förskollärarlegitimation, 
kommunal regi, andel 
(%) (N11810) 

39 % 34 %   

Lärare (heltidstjänster) 
med lärarlegitimation 
och behörighet i minst 
ett ämne i grundskola 
åk 1-9, kommunala 
skolor, andel (%) 
(N15814) 

73,1 % 71,6 %   

Årsarbetare i 
fritidshem med 
pedagogisk 
högskoleexamen, andel 
(%) (N13015) 

48,1 % 46,3 %   

Lärare med pedagogisk 
högskoleexamen i 
grundsärskola, 
lägeskommun, andel 
(%) (N18710) 

98,2 % 98,6 %   

Lärare i komvux på 
grundläggande nivå 
med lärarlegitimation, 
andel (%) (N18928) 

40 % 44 %   

Lärare i komvux på 
gymnasial nivå med 
pedagogisk 
högskoleexamen, andel 
(%) (N18932) 

47,8 % 52,1 %   

Lärare (Årsarbetare) 
med lärarlegitimation 
och behörighet i minst 
ett ämne i 
gymnasieskola, 
kommunala skolor, 
andel (%) (N17826) 

92,5 % 81,9 %   

Andel rektorer med 
rektorsutbildning (%) 

  87 %  
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3.6 Uppföljning  

3.6.1 Fritidshemmet 

 
 

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Inskrivna 
barn/årsarbetare i 
fritidshem, antal 
(N13014) 

21,6 18,1   

Vårdnadshavare 
förskoleklass fritids 
- Lek och skapande 
får stort utrymme 
på mitt barns 
fritidshem 

- 8,8 % -  

Vårdnadshavare 
förskoleklass Fritids 
- Jag hålls 
informerad om 
verksamheten på 
mitt barns 
fritidshem 

- 8,1 % -  

Vårdnadshavare 
förskoleklass Fritids 
- I fritidshemmet 
erbjuds aktiviteter 
som stimulerar mitt 
barns lärande 

-  -  

Vårdnadshavare 
grundskolan fritids 
- Lek och skapande 
får stort utrymme 
på mitt barns 
fritidshem 

- 8,9 % -  

Vårdnadshavare 
grundskolan Fritids 
- Jag hålls 
informerad om 
verksamheten på 
mitt barns 
fritidshem 

- 7,8 % -  

Vårdnadshavare 
grundskolan Fritids 
- I fritidshemmet 
erbjuds aktiviteter 
som stimulerar mitt 
barns lärande 

- 8,4 % -  

3.6.2 Elevhälsan 

 
 

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Kostnad elevhälsa i 
kommunal 

2 741 % 4 030 %   
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Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

gymnasieskola, 
kr/elev (N17013) 

Kostnad elevhälsa i 
kommunal 
grundskola åk 1-9, 
kr/elev (N15014) 

4 116 % 3 667 %   

Elever i åk 5: 
Grundläggande 
värde på 
skolan/Elevhälsan. 
Medelvärde, ett 
högt indexvärde 
indikerar en positiv 
uppfattning. 
Index(0-10). 

- 7,5 -  

Elever åk 9: 
Elevhälsa. 
Medelvärde, ett 
högt indexvärde 
indikerar en positiv 
uppfattning. Index 
(0-10) 

- 6,3 -  

Elever åk 2 
gymnasiet. 
Elevhälsan. 
medelvärde, ett 
högt indexvärde 
indikerar en positiv 
uppfattning. Index 
(0-10). 

- 6,3 -  

3.6.3 Nyanländas lärande 

 
 

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Elever i åk 9 med 
lägst betyget E i 
svenska som 
andraspråk, 
kommunala skolor, 
andel (%) (N15548) 

    

Andel elever F-Gy 
som har ett annat 
modersmål än 
svenska (%) 

    

3.6.4 KAA - Kommunens aktivitetsansvar för ungdomar 

 
 

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Hur många 
deltagare har ingått 
i aktivitetsansvaret 
och vilka aktiviteter 
har de erbjudits, 

   43  
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Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

hur har det 
fungerat? 

3.6.5 Introduktionsprogrammet 

 
 

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Gymnasieelever på 
introduktionsprogram 
(IM), andel (%) 
(N17803) 

8,6 % 8,9 %   

Gymnasieelever med 
examen eller 
studiebevis inom 3 år, 
introduktionsprogram 
hemkommun, andel 
(%) (N17542) 

    

Gymnasieelever med 
examen eller 
studiebevis inom 4 år, 
introduktionsprogram 
hemkommun, andel 
(%) (N17550) 

    

3.6.6 Vuxenutbildningen 

 
 

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Elever i kommunal 
vuxenutbildning 
hemkommun, antal 
(N18897) 

321 339   

Elever i kommunal 
vuxenutbildning 
som läser 
grundläggande 
vuxenutbildning, 
andel (%) (N18893) 

25,2 % 21,2 %   

Elever i kommunal 
vuxenutbildning 
som läser gymnasial 
vuxenutbildning, 
andel (%) (N18894) 

74,8 % 78,8 %   

Invånare 20-64 år 
som deltar i 
vuxenutbildning , 
andel (%) (N18891) 

6,1 % 6,2 %   

3.6.7 Kulturskolan 
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Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Elever i musik- eller 
kulturskola, 6-19 år, 
andel (%) (N09888) 

15 %    

Förekomst av 
särskilda kurser till 
barn och unga med 
funktionsnedsättning 
i kulturskolan (Ja=1, 
Nej=0) (U09884) 

 Nej    

Förekomst av 
öppen verksamhet i 
kulturskolan (Ja=1, 
Nej=0) (U09885) 

 Ja    

Förekomst av 
verksamhet särskilt 
riktad till 
nyinvandrade (Ja=1, 
Nej=0) (U09886) 

 Nej    

Kostnad 
kulturverksamhet, 
kr/inv (N09100) 

2 006 1 930   
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3.7 God ekonomi 

Finansiellt mål 

Tidaholms kommun har en budget i balans, vilket innebär ett resultat motsvarande 
minst XX % av skatter och bidrag. 

3.7.1 Verksamhetsmål: Barn- och utbildningsnämnden har en 
budget i balans 

 
 

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Kostnad komvux, 
kr/heltidsstuderande 
(N18001) 

66 515 81 897   

Effektivitetsindex 
förskola (U11901) 

87 80   

Kvalitetsindex 
förskola (U11404) 

39 51   

Resursindex 
(U11001) 

96 88   

Kostnad förskola, 
kr/inskrivet barn 
(N11008) 

136 684 140 600   

Effektivitetsindex 
kommunal 
grundskola åk F-9 
(U15900) 

48 54   

Kvalitetsindex 
kommunal 
grundskola F-9 
(U15401) 

67 70   

Resursindex 
kommunal 
grundskola F-9 
(U15010) 

39 44   

Kostnad kommunal 
förskoleklass, 
kr/elev (N15053) 

    

Kostnad för 
kommunal 
grundskola åk 1-9, 
kr/elev (N15008) 

121 270 120 239   

Kostnad för 
kommunal 
grundsärskola, 
kr/elev (N18027) 

527 100 508 400   

Kostnad kommunalt 
fritidshem, 
kr/inskrivet barn 
(N13028) 

38 527 37 636   

Kostnad elevhälsa i 
kommunal 
grundskola åk 1-9, 
kr/elev (N15014) 

4 116 3 667   
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Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Effektivitetsindex 
kommunal 
gymnasieskola 
(U17900) 

51 28   

Kvalitetsindex 
kommunal 
gymnasieskola 
(U17401) 

60 37   

Resursindex 
kommunal 
gymnasieskola 
(U17001) 

68 76   

Kostnad för 
kommunal 
gymnasieskola, 
kr/elev (N17007) 

169 780 166 072   

Kostnad elevhälsa i 
kommunal 
gymnasieskola, 
kr/elev (N17013) 

2 741 4 030   

Kostnad 
kulturverksamhet, 
kr/inv (N09100) 

2 006 1 930   

Nämndresultat, 
avvikelse mot 
budget (andel %) 

    

77



Barn- och utbildningsnämnd, Verksamhetsplan och budget 2022 27(30) 

4 Nämndens budget 
OBS! TABELLER OCH TEXTFÄLT I AVSNITT 4 KOMMER ATT 
FÄRDIGSTÄLLAS FÖRST EFTER DET ATT KOMMUNFULLMÄKTIGE 
FASTSTÄLLT STRATEGISK PLAN OCH BUDGET FÖR 2022. AVVAKTA 
MED ATT FYLLA I UPPGIFTER TILL DESS ATT DENNA TEXT ÄR 
BORTTAGEN. 

Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och 
investeringsmedel. Budgetramen är de medel som tilldelas en nämnd för dess 
driftsbudget. Nämnden har beslutat hur driftsbudgeten ska fördelas till nämndens olika 
verksamheter under året. Fördelningen benämns detaljbudget. Nämndens 
investeringsbudget anger hur nämnden har beslutat att fördela dess investeringsmedel 
under året. 
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4.1 Driftsbudget 

Budgetram per år 

Belopp (tkr) Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Budgetram     

Årlig förändring (tkr)     

Årlig förändring (%)     

 

Belopp (tkr) Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Budgetram     

Varav     

Resursfördelning     

Verksamhetsförändringar     

Riktade budgetprioriteringar     

Riktade anpassningar     

4.1.1 Detaljbudget 

4.1.2 Åtgärdsplan 

Åtgärdsplan 

Åtgärd nr. Budget 
2022 Plan 2023 Plan 2024 

    

    

    

    

Totalt    
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4.2 Investeringsbudget 
Investeringar är de medel som kommunfullmäktige har avsatt i Strategisk plan och 
budget för 2022 – 2024. I april 2022 beslutar kommunstyrelsen om eventuell 
ombudgetering av medel utifrån investeringsprojektens utfall år 2021. 

Belopp (tkr) Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 
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5 Personal 
Nämndens driftsbudget påverkar antalet helårsarbetare. Tabellen nedan redovisar hur 
många helårsarbetare nämnden planerar att förvaltningen har under verksamhetsåret. 
Tabellen visar även i vilken mån antalet helårsarbetare påverkas av volymförändringar 
(till exempel vad gäller antal elever, brukare, besökare eller ärenden) samt 
verksamhetsförändringar. 

Antal helårsarbetare 

  2019-12-
31 

2020-12-
31 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Antal helårsarbetare       

Varav       

Volymförändringar       

Verksamhetsförändringar       
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Förslag till 
verksamhetsplan 2022 

Målområde - Strategiskt mål 

- Verksamhetsmål - Indikatorer

tidaholm.se
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I verksamhetsplanens förslag saknas 
i nuläget nämndens budget 
 4 Nämndens budget
 
AVSNITT 4 I VERKSAMHETSPLANEN KOMMER ATT 
FÄRDIGSTÄLLAS FÖRST EFTER ATT KOMMUNFULLMÄKTIGE 
FASTSTÄLLT STRATEGISK PLAN OCH BUDGET FÖR 2022. 
Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och investeringsmedel. 
Budgetramen är de medel som tilldelas en nämnd för dess driftsbudget. Nämnden har beslutat hur 
driftsbudgeten ska fördelas till nämndens olika verksamheter under året. Fördelningen benämns 
detaljbudget. Nämndens investeringsbudget anger hur nämnden har beslutat att fördela dess 
investeringsmedel under året.

tidaholm.se
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Målområde:
Attraktiv kommun

Verksamhetsmål:

Barn och elever
 i alla skolverksamheter
 upplever att de lyckas 

genom att verksamheterna är 
anpassade utifrån
 var och ens behov

Strategiskt mål: 
Tidaholms kommun skall aktivt 
medverka till att skapa 
förutsättningar för det goda livet

Agenda 2030 mål:

tidaholm.se
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Indikatorer

… upplever att de lyckas 
genom att verksamheterna är anpassade 

utifrån
 var och ens behov.

- Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, 
hemkommun, andel (%) (N15473) (inga prov genomförda 19/20 pga. Covid-19)
 

- Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och 
svenska som andraspråk, hemkommun, andel (%) (N15472) (inga prov genomförda 19/20 pga. 
Covid-19)
 

- Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, kommunala skolor, andel (%) (N15488) Jämföraren 
Kolada
 

- Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%) (N15485) Jämföraren 
Kolada 
 

- Elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska, kommunala skolor, andel (%) (N15482) Fri sökning 
Kolada 
 

- Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), kommunala skolor, 
andel (%) (N15540)   Fri sökning Kolada 
 

- Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, andel (%) (N15508) Fri 
sökning Kolada 
 

- Elever i åk. 9, genomsnittligt meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen) (N15505) 
Jämföraren Kolad 
 

- Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) (N15436) Jämföraren 
Kolada 
 

- Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%) (N17451) Jämföraren Kolada 

- Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, kommunala skolor (N17491) Jämföraren Kolada 
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Indikatorer

… upplever att de lyckas 
genom att verksamheterna är anpassade 

utifrån
 var och ens behov.

tidaholm.se

Frågor från Skolinspektionens skolenkät 

 
- Elever i åk 5: Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det, positiva svar, andel (%) 

(N15553) Jämföraren Kolada

-  Elever i åk 5: Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker, positiva svar, andel (%)(N15552) 
Jämföraren Kolada  

- Elever i åk 9: Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det, positiva svar, andel (%) 
(N15528) Jämföraren Kolada 
 

- Elever i åk 9: Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker, positiva svar, andel (%) (N15527) 
Jämföraren Kolada 
 

- Gymnasieelever år 2: Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det, positiva svar, 
andel (%). (N17643) Jämföraren Kolada 
 

- Gymnasieelever år 2: Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker, positiva svar, andel (%). 
(N17642) Jämföraren Kolada 
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Förskolan

 

- Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%) (N11800) Jämföraren Kolada
 

- Heltidstjänster i förskolan med förskollärarlegitimation, lägeskommun, andel (%) (N11808) 
Jämföraren Kolada 
 

- Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal (N11102) 
Jämföraren Kolada 
 

- Förskollärartäthet, antal barn/lärare med förskollärarlegitimation, lägeskommun (N11811) 
Jämföraren Kolada 
 

- Barn per barngrupp, lägeskommun, antal (N11701) Jämföraren Kolada 

 

Indikatorer

… upplever att de lyckas 
genom att verksamheterna är anpassade 

utifrån
 var och ens behov.
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Målområde:
Attraktiv kommun

Verksamhetsmål:

Barn och elever 
i alla skolverksamheter 

upplever trygghet, studiero/lekro
 och utsätts inte för 

kränkningar

Strategiskt mål: 
Tidaholms kommun skall aktivt 
medverka till att skapa 
förutsättningar för det goda livet

Agenda 2030 mål:

tidaholm.se
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Frågor från Skolinspektionens skolenkät  

- Elever i åk 5: Jag har studiero på lektionerna, positiva svar, andel (%) (N15556) Jämföraren Kolada
 

- Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) (N15557) Jämföraren Kolada 
 

- Elever i åk 5: Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev, 
positiva svar, andel (%) (N15558) Jämföraren Kolada
 

- Elever i åk 5: I min skola respekterar vi varandra, positiva svar, andel (%) (N15554) Jämföraren 
Kolada 
 

- Elever i åk 9: Jag har studiero på lektionerna, positiva svar, andel (%) (N15532) Jämföraren Kolada 
 

- Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) (N15533) Jämföraren Kolada 
 

- Elever i åk 9: Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev, 
positiva svar, andel (%) (N15534) Jämföraren Kolada 
 

- Elever i åk 9: I min skola respekterar elever och lärare varandra, positiva svar, andel (%) (N15530) 
Jämföraren Kolada 
 

- Gymnasieelever år 2: Jag har studiero på lektionerna, positiva svar, andel (%). (N17647) 
Jämföraren Kolada 
 

- Gymnasieelever år 2: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%). (N17648) Jämföraren 
Kolada 
 

- Gymnasieelever år 2: Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en 
elev, positiva svar, andel (%). (N17649) Jämföraren Kolada 
 

- Gymnasieelever år 2: I min skola respekterar elever och lärare varandra, positiva svar, andel (%). 
(N17645) Jämföraren Kolada 

Indikatorer

…upplever trygghet, studiero/lekro
 och utsätts inte för 

kränkninga.
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Målområde:
Medborgare i fokus

Verksamhetsmål:

Barn och elever i alla skolverksamheter 
upplever att de får en utbildning 

av god kvalitet och att kunskaperna 
bedöms på ett likvärdigt 

och rättssäkert sätt

Strategiskt mål: 
Kommunens verksamheter och 
service för medborgare präglas 
av delaktighet, hög kvalitet och 
effektivitet

Agenda 2030 mål:

tidaholm.se
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- Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, 
kommunala skolor, andel (%) (N15454) Jämföraren Kolada 
 

- Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och 
svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%) (N15452) Jämföraren Kolada
 

- Elever i åk 6 som fått ett lägre betyg än provbetyg för ämnesprov i svenska, kommunala 
skolor, andel (%) Siris Skolverket
 

- Elever i åk 6 som fått ett högre betyg än provbetyg för ämnesprov i svenska, kommunala 
skolor, andel (%) Siris Skolverket
 

- Elever i åk 6 som fått ett lägre betyg än provbetyg för ämnesprov i matematik, kommunala 
skolor, andel (%) Siris Skolverket

-  Elever i åk 6 som fått ett högre betyg än provbetyg för ämnesprov i matematik, kommunala 
skolor, andel (%) Siris Skolverket

- Elever i åk 6 som fått ett lägre betyg än provbetyg för ämnesprov i engelska, kommunala 
skolor, andel (%) Siris Skolverket 

- Elever i åk 6 som fått ett högre betyg än provbetyg för ämnesprov i engelska, kommunala 
skolor, andel (%) Siris Skolverket
 

Indikatorer

… upplever att de får en utbildning 
av god kvalitet och att kunskaperna 

bedöms på ett likvärdigt 
och rättssäkert sätt.

91



tidaholm.se

 
- Elever i åk 9 som fått ett lägre betyg än provbetyg för ämnesprov i svenska, kommunala 

skolor, andel (%) (N15569) Jämföraren Kolada 
 

- Elever i åk 9 som fått ett högre betyg än provbetyg för ämnesprov i svenska, kommunala 
skolor, andel (%) (N15570) Jämföraren Kolada 

 
- Elever i åk 9 som fått ett lägre betyg än provbetyg för ämnesprov i matematik, kommunala 

skolor, andel (%) (N15571) Jämföraren Kolada 

- Elever i åk 9 som fått ett högre betyg än provbetyg för ämnesprov i matematik, kommunala 
skolor, andel (%) (N15572) Jämföraren Kolada 

- Elever i åk 9 som fått ett lägre betyg än provbetyg för ämnesprov i engelska, kommunala 
skolor, andel (%) (N15573) Jämföraren Kolada 

- Elever i åk 9 som fått ett högre betyg än provbetyg för ämnesprov i engelska, kommunala 
skolor, andel (%) (N15574) Jämföraren Kolada

- Relation mellan prov och betyg Gymnasieelever svenska 1 som fått ett lägre, lika, högre 
betyg än provbetyg för ämnesprov i svenska, kommunala skolor, andel (%) Siris Skolverkets 
 

- Relation mellan prov och betyg Gymnasieelever matematik 1A som fått ett lägre, lika, högre 
betyg än provbetyg för ämnesprov i matematik, kommunala skolor, andel (%) Siris 
Skolverkets (senaste rapportering inget resultat att redovisa)

 Frågor från Skolinspektionens skolenkät 

- Elever i åk 5: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%) (N15559) 
Jämföraren Kolada 

- Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%) (N15535) 
Jämföraren Kolada 

- Gymnasieelever år 2: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%). 
(N17650) Jämföraren Kolada 

 

Indikatorer

… upplever att de får en utbildning 
av god kvalitet och att kunskaperna 

bedöms på ett likvärdigt 
och rättssäkert sätt.
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Målområde:
Medborgare i fokus

Verksamhetsmål:

Barn och elever 
i alla skolverksamheter är delaktiga 
i utbildningens och undervisningens 

utformning och utveckling, 
känner motivation och meningsfullhet 

och vill aktivt lära sig mer

Strategiskt mål: 
Kommunens verksamheter och 
service för medborgare präglas 
av delaktighet, hög kvalitet och 
effektivitet

Agenda 2030 mål:

tidaholm.se
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Frågor från Skolinspektionens skolenkät 

- Elever i åk 5: På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med 
olika skoluppgifter, positiva svar, andel (%) (N15555) Jämföraren Kolada  

- Elever i åk 5: Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer, positiva svar, 
andel (%) (N15551) Jämföraren Kolada  
 

- Elever i åk 9: På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med 
olika skoluppgifter, positiva svar, andel (%) (N15531) Jämföraren Kolada 
 

- Elever i åk 9: Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, positiva svar, andel (%) (N15526) 
Jämföraren Kolada  
 

- Gymnasieelever år 2: På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta 
med olika skoluppgifter, positiva svar, andel (%). (N17646) Jämföraren Kolada 
 

- Gymnasieelever år 2: Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, positiva svar, andel (%). 
(N17641) Jämföraren Kolada
 
 

 

Indikatorer

… upplever att de får en utbildning 
av god kvalitet och att kunskaperna 

bedöms på ett likvärdigt 
och rättssäkert sätt.
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Målområde:
Ett miljömässigt 
hållbart samhälle

Verksamhetsmål:

Verksamheter inom 
barn- och utbildningsförvaltningen 
minskar sin negativa miljöpåverkan 

genom att minska antalet 
utskrifter och kopior

Strategiskt mål: 
Tidaholms kommun utvecklas till 
ett miljömässigt hållbart 
samhälle

Agenda 2030 mål:

tidaholm.se
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- Totalt antalet utskrifter och kopior i våra skolor

 Beskrivning av indikator: Sammanlagt antal utskrifter och kopior för alla skolor, Forsenskolan, 
Rosenbergsskolan, Treklövern (Valstad, Ekedalen, Fröjered), Hellidsskolan och Rudbecksgymnasiet.

Mätmetod: Räkneverken läses av på samtliga skrivare under året och uppgifter från kontorsservice 
inhämtas av It-tekniker. Resultat inhämtas av kvalitetsutvecklare från It-tekniker och registreras i 
Stratsys för delår och helår.

Indikatorer

…minskar sin negativa miljöpåverkan 
genom att minska antalet 

utskrifter och kopior .
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Målområde:
Ett starkt och 
växande näringsliv

Verksamhetsmål:

Barn och elever 
förbereds för att kunna göra 
välgrundade val av fortsatt 

utbildning och yrkesinriktning samt 
för att vara anställningsbara i 

arbetslivet 

Strategiskt mål: 
Tidaholms kommun skall vara en 
aktiv och främjande kraft för 
näringslivet och civilsamhället

Agenda 2030 mål:

tidaholm.se
97



tidaholm.se

- Sökande till gymnasieskolan intagna på förstahandsval, andel (%) (N17898) Fri sökning, 
Kolada 
 

- Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 
år, kommunala skolor, andel (%) (N17479) Jämföraren Kolada 

- Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, kommunala skolor (N17491) Jämföraren 
Kolada 

- Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 1 år efter fullföljd 
gymnasieutbildning, kommunala skolor, andel (%) (N17526) Jämföraren Kolada 
 

- Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd 
gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) (N17434) Jämföraren Kolada 

- Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) (N01982) Jämföraren Kolada 

Indikatorer
… förbereds för att kunna göra 

välgrundade val av fortsatt 
utbildning och yrkesinriktning samt 

för att vara anställningsbara i arbetslivet.
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Målområde:
Attraktiv arbetsplats

Verksamhetsmål:

Personalen i alla skolverksamheter 
upplever arbetsglädje, 

meningsfullhet och delaktighet och 
arbetar gemensamt 

för att nå uppställda mål 

Strategiskt mål: 
Tidaholms kommun skall vara en 
attraktiv arbetsplats

Agenda 2030 mål:

tidaholm.se
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- Heltidstjänster i förskolan med förskollärarlegitimation, kommunal regi, andel (%) (N11810) 
 

- Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola 
åk 1-9, kommunala skolor, andel (%) (N15814) 
 

- Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel (%) (Finns igen nyckel) 
 

- Lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundsärskola, lägeskommun, andel (%) (N18710) 
 

- Lärare (Årsarbetare) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i gymnasieskola, 
kommunala skolor, andel (%) (N17826) 

- Lärare i komvux på gymnasial nivå med pedagogisk högskoleexamen, andel (%) (N18932)
 

- Andel rektorer med rektorsutbildning
 

Indikatorer

…upplever arbetsglädje, 
meningsfullhet och delaktighet och 

arbetar gemensamt 
för att nå uppställda mål.
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Målområde:
God ekonomi

Verksamhetsmål:

Nämndens utfall 
motsvarar

 en budget i balans 

Strategiskt mål: 
Tidaholms kommun har en 
budget i balans, vilket innebär ett 
resultat motsvarande minst 2 % 
av skatter och bidrag

Agenda 2030 mål:

tidaholm.se
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- Nämndresultat, avvikelse mot budget (andel %)

- Effektivitetsindex förskola (U11901) (Effektivitetsindex är en sammanvägning av kvalitetsindex 
och resursindex för förskola.) 

- Kvalitetsindex förskola (U11404) 

- Resursindex förskola (U11001) 

- Effektivitetsindex kommunal grundskola F-9 (U15900) (Effektivitetsindex är en 
sammanvägning av kvalitetsindex och resursindex för kommunal grundskola F-9.)

- Kvalitetsindex kommunal grundskola F-9 (U15401) 

- Resursindex kommunal grundskola F-9 (U15010)  

- Effektivitetsindex kommunal gymnasieskola (U17900) (Effektivitetsindex är en 
sammanvägning av kvalitetsindex och resursindex för kommunal gymnasieskola.)  

- Kvalitetsindex kommunal gymnasieskola (U17401) 

- Resursindex kommunal gymnasieskola (U17001) 

- Kostnad förskola, kr/inskrivet barn (N11008) 

- Kostnad kommunal förskoleklass, kr/elev (N15053) 

- Kostnad för kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev (N15008) 

- Kostnad kommunalt fritidshem, kr/inskrivet barn (N13028)

- Kostnad för kommunal grundsärskola, kr/elev (N18027) 

- Kostnad för kommunal gymnasieskola, kr/elev (N17007) 

- Kostnad komvux, kr/heltidsstuderande (N18001) 
 

Indikatorer

…utfall motsvarar
 en budget i balans.
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Indikatorer

Uppföljning: 
Fritidshemmet

-        Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, antal (N13014) Jämföraren Kolada 

 Skolenkäten

- Förskoleklass: Vårdnadshavare fritids Lek och skapande får stort utrymme på mitt 
barns fritidshem Skolinspektionens skolenkät

- Förskoleklass: Vårdnadshavare fritids Jag hålls informerad om verksamheten på 
mitt barns fritidshem Skolinspektionens  skolenkät

- Förskoleklass: Vårdnadshavare fritids I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som 
stimulerar mitt barns lärande Skolinspektionens skolenkät

- Grundskolan: Vårdnadshavare fritids Lek och skapande får stort utrymme på mitt 
barns fritidshem Skolinspektionens skolenkät

- Grundskolan: Vårdnadshavare fritids Jag hålls informerad om verksamheten på 
mitt barns fritidshem Skolinspektionens  skolenkät

- Grundskolan: Vårdnadshavare fritids I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som 
stimulerar mitt barns lärande Skolinspektionens skolenkät

tidaholm.se
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Indikatorer

Uppföljning: 
Elevhälsan

- Kostnad elevhälsa i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev 

- Kostnad elevhälsa i kommunal gymnasieskola, kr/elev (N17013)

Frågor från Skolinspektionens skolenkät 

- Elever i åk 5: Grundläggande värde på skolan/Elevhälsan Skolenkäten

- Elever åk 9: Elevhälsan Skolenkäten

- Elever åk 2 Gy: Elevhälsan Skolenkäten
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Indikatorer

Uppföljning: 
Nyanländas lärande

- Elever i åk 9 med lägst betyget E i svenska som andraspråk, kommunala skolor, 
andel (%) (N15548)

Fler frågor att ställa vid uppföljningen:

- Vilka modersmål finns? Hur många av dem läser modersmål? (här har vi ju ett krav 
på att det ska vara minst 5 som önskar att läsa och uppfyller kriterierna för 
modersmålsundervisning). 

- Hur många elever får studiehandelning? Vilka modersmål ges studiehandledning i? 
Saknas det studiehandledare i något modersmål där behov finns?

- Hur många elever bedöms enligt SVA? (Här tänker jag att man kan titta på 
måluppfyllelsen i åk 9 för elever som bedöms enligt sva kontra sve)
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Indikatorer

Uppföljning:  
IM - Introduktions-

program 
- Gymnasieelever på introduktionsprogram (IM), andel (%) (N17803)

- Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år, introduktionsprogram 
hemkommun, andel (%) (N17542)

- Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, introduktionsprogram 
hemkommun, andel (%) (N17550)
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Indikatorer

Uppföljning:  
KAA - Kommunalt 

aktivitetsansvar

- Hur många deltagare har ingått i aktivitetsansvaret och vilka aktiviteter har de 
erbjudits, hur har det fungerat? Egen statistik, dokumentation
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Indikatorer

Uppföljning:  
Vuxenutbildningen

- Elever i kommunal vuxenutbildning hemkommun, antal (N18897) Kolada

- Elever i kommunal vuxenutbildning som läser grundläggande vuxenutbildning, 
andel (%) (N18893) Kolada

- Elever i kommunal vuxenutbildning som läser gymnasial vuxenutbildning, andel 
(%) (N18894) Kolada

- Invånare 20-64 år som deltar i vuxenutbildning , andel (%) (N18891) Kolada
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Indikatorer

Uppföljning: 
Kulturskolan

- Elever i musik- eller kulturskola, 6-19 år, andel (%) (N09888) Kolada

- Förekomst av särskilda kurser till barn och unga med funktionsnedsättning i 
kulturskolan (Ja=1, Nej=0) (U09884) Kolada

- Förekomst av öppen verksamhet i kulturskolan (Ja=1, Nej=0) (U09885) Kolada

- Förekomst av verksamhet särskilt riktad till nyinvandrade (Ja=1, Nej=0) (U09886) 
Kolada

- Kostnad kulturverksamhet, kr/inv (N09100)  Kolada
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-25 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/450 

§ 94 Beslut om interkommunal ersättning 2022 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
fastställa självkostnadspriserna för interkommunal ersättning gällande 
år 2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Interkommunal ersättning för elev folkbokförd i annan kommun, utanför 
samverkansområdet, men som har sin skolgång i Tidaholms kommun. 
 
Underlag i form av självkostnadspriserna kan först presenteras på barn- och 
utbildningsnämndens möte efter att beslut om verksamhetsplan och 
detaljbudget fastställts. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
fastställa självkostnadspriserna för interkommunal ersättning gällande 
år 2022. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om interkommunal ersättning 2022”, 

förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 2021-11-15. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-11-15 
 
Ärendenummer 
2021/450 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Marie Vitenberg     
0502-60 63 21 
marie.torin@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse – Beslut om interkommunal ersättning 2022 
 
Ärendet 
Interkommunal ersättning för elev folkbokförd i annan kommun, utanför 
samverkansområdet, men som har sin skolgång i Tidaholms kommun. 
 
Underlag i form av självkostnadspriserna kan först presenteras på barn- och 
utbildningsnämndens möte efter att beslut om verksamhetsplan och 
detaljbudget fastställts. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn.  
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa 
självkostnadspriserna för interkommunal ersättning gällande år 2022. 

111



 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-25 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/451 

§ 95 Beslut om bidrag till fristående skolor 2022 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet föreslår barn - och utbildningsnämnden besluta att 
fastställa bidragsbeloppen till friskolor gällande år 2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Fastställande av bidragsbelopp till fristående skolor år 2022. 
 
Underlag i form av bidragsbeloppen kan först presenteras på barn- och 
utbildningsnämndens möte efter att beslut om verksamhetsplan och 
detaljbudget fastställts. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår barn - och utbildningsnämnden besluta att 
fastställa bidragsbeloppen till friskolor gällande år 2022. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om bidrag till fristående skolor 2022”, 

förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 2021-11-15. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-11-15 
 
Ärendenummer 
2021/451 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Marie Vitenberg     
0502-60 63 21 
marie.torin@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Beslut om bidrag till fristående skolor 2022 
 
Ärendet 
Fastställande av bidragsbelopp till fristående skolor år 2022. 
 
Underlag i form av bidragsbeloppen kan först presenteras på barn- och 
utbildningsnämndens möte efter att beslut om verksamhetsplan och 
detaljbudget fastställts. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Barn - och utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidragsbeloppen 
till friskolor gällande år 2022. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-25 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/232 

§ 98 Information om barn- och utbildningsnämndens fattade beslut 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar nämnden om verkställighet av 
beslut som fattats av nämnden under perioden juni-november 2021. Ärendet 
omfattar de beslut som fattats utöver de ordinära beslut som fastställs löpande 
under året.  
 
2021-06-10 • Beslut om svar på motion – alla elevers rätt till 

mensskydd. 
• Beslut om utdelning ur Samfonden. 
 

2021-09-15 • Beslut om projektdirektiv för utredning ytterskolornas roll 
i skolorganisationen. 

• Beslut om revidering av nämndens delegationsordning.  
2021-10-14  • Beslut om svar på motion - porrfilter i förskola och skola. 

• Beslut om svar på skrivelse från Ekedalens 
föräldraförening (ärendet slutbehandlades på mötet i 
november).  

• Beslut om svar på skrivelse angående riktlinjen för 
skolskjuts (ärendet slutbehandlades på mötet i 
november). 

 
2021-11-11 • Beslut om finansiering av projektet utredning 

ytterskolornas roll i skolorganisationen. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Information om barn- och utbildningsnämndens 

fattade beslut”, skolchef Anneli Alm, 2021-11-15. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-11-15 
 
Ärendenummer 
2021/232 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Anneli Alm     
0502-60 61 03 
anneli.alm@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse – Information om barn- och utbildningsnämndens 
fattade beslut 
 
Ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar nämnden om verkställighet av 
beslut som fattats av nämnden under perioden juni-november 2021. Ärendet 
omfattar de beslut som fattats utöver de ordinära beslut som fastställs löpande 
under året.  
 
2021-06-10 • Beslut om svar på motion – alla elevers rätt till 

mensskydd. 
• Beslut om utdelning ur Samfonden. 

 
2021-09-15 • Beslut om projektdirektiv för utredning ytterskolornas roll 

i skolorganisationen. 
• Beslut om revidering av nämndens delegationsordning.  

2021-10-14  • Beslut om svar på motion - porrfilter i förskola och skola. 
• Beslut om svar på skrivelse från Ekedalens 

föräldraförening (ärendet slutbehandlades på mötet i 
november).  

• Beslut om svar på skrivelse angående riktlinjen för 
skolskjuts (ärendet slutbehandlades på mötet i 
november). 
 

2021-11-11 • Beslut om finansiering av projektet utredning 
ytterskolornas roll i skolorganisationen. 

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

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-25 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/449 

§ 97 Information om måltidsorganisationen 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Vid nämndens sammanträde kommer representanter från 
samhällsbyggnadsförvaltningen för att informera om den nya 
måltidsorganisationen. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Information om måltidsorganisationen”, skolchef 

Anneli Alm, 2021-11-15. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-11-15 
 
Ärendenummer 
2021/449 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Anneli Alm     
0502-606103 
anneli.alm@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse – Information om måltidsorganisationen 
 
Ärendet 
Vid nämndens sammanträde kommer representanter från 
samhällsbyggnadsförvaltningen för att informera om den nya 
måltidsorganisationen. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-25 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2020/99 

§ 96 Information om tillskapande av ändamålsenliga lokaler för 
förskolan i Madängsholm 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat uppdra till barn- och 
utbildningsförvaltningen att tillskapa ändamålsenliga lokaler för förskolan i 
Madängsholm. 
 
Vid nämndens sammanträde kommer representanter från 
samhällsbyggnadsförvaltningen att närvara för att lämna information och 
besvara frågor. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Information om tillskapande av ändamålsenliga 

lokaler för förskolan i Madängsholm”, skolchef Anneli Alm, 2021-11-15. 
✓ Karta, förslag förskola Madängsholm, 2021-09-02. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-11-15 
 
Ärendenummer 
2020/99 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Anneli Alm     
0502-60 61 03 
anneli.alm@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse – Information om tillskapande av ändamålsenliga 
lokaler för förskolan i Madängsholm 
 
Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat uppdra till barn- och 
utbildningsförvaltningen att tillskapa ändamålsenliga lokaler för förskolan i 
Madängsholm. 
 
Vid nämndens sammanträde kommer representanter från 
samhällsbyggnadsförvaltningen att närvara för att lämna information och 
besvara frågor. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Karta, förslag förskola Madängsholm, 2021-09-02. 

 
Barnrättsbedömning 
Barns rätt till förskoleverksamhet tillgodoses enligt skollagen 8 kap. §§ 3–7. 
 
Förslag till beslut 

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

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-11-29 
 
Ärendenummer 
2021/1 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Information från skolchef 
 
Ärendet 
Skolchefen lämnar information vid mötet. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

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

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-11-29 
 
Ärendenummer 
2021/2 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Information från ordförande 
 
Ärendet 
Ordföranden lämnar information vid mötet. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

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

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-11-29 
 
Ärendenummer 
2021/150 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse – Återkoppling arbetsmiljön 
 
Ärendet 
Varje mötesdeltagare lämnar sin syn på hur arbetsmiljön upplevts under 
sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

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