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Kallelse Barn- och utbildningsnämnden 

2022-04-21 Kl. 08:30 
Plats: Rosenbergsskolan 

Justerare: Kristina Spetz-Larsson (S)  

Gruppmöten på plats i Rosenbergsskolan kl. 08:00. Se separat mejl för mer information. 

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

Tjänstgörande ersättare 
Per-Erik Vrang (M) 

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

2 Information om delegationsbeslut 2022/6 

3 Beslut om uppföljning av helårsprognos för barn- och 
utbildningsnämnden avseende mars månad år 2022 

2022/109 

4 Beslut om förstudie förskolan Linblomman i Madängsholm 2020/99 

5 Beslut om yttrande till Skolinspektionen - nyetablering av 
fristående gymnasieskola vid JENSEN gymnasium Skövde 

2022/78 

6 Beslut om yttrande till Skolinspektionen - utökning av fristående 
gymnasieskola vid Realgymnasiet i Skövde 

2022/80 

7 Beslut om yttrande till Skolinspektionen - nyetablering av  
fristående gymnasieskola vid Olinsgymnasiet Sparresäter 

2022/87 

8 Beslut om yttrande till Skolinspektionen - nyetablering av 
fristående gymnasieskola vid Olinsgymnasiet Tibro 

2022/102 

9 Beslut om samverkansavtal naturbruksutbildningar 2022/26 

10 Beslut om revidering av barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning 

2022/77 

11 Beslut om årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2022/111 

12 Beslut om att utöka antalet kompetensutvecklingsdagar för 
förskola och fritidshem 

2022/117 

13 Beslut om ansökan om folkhälsomedel 2022/21 

14 Information från skolchef 2022/2 

15 Information från ordförande 2022/3 

16 Återkoppling arbetsmiljön 2022/17 

 
Sändlista 
Lärarförbundet 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/14 

2022-04-12 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Johanna Aldén, Nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Information om inkomna beslut 
och skrivelser 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
Information om inkomna beslut och skrivelser. 

• Kommunfullmäktige 
BUN 2021/305. Kommunfullmäktiges beslut (§ 14/2022) om besvarande av motion om 
porrfilter i förskola och skola. Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 
 
BUN 2021/415. Kommunfullmäktiges beslut (§ 15/2022) om besvarande av motion om 
avgiftsfri grundskola. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 
BUN 2021/410. Kommunfullmäktiges beslut (§ 30/2022) om regional överenskommelse 
för hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet. Kommunfullmäktige beslutar att 
ställa sig bakom förslaget till överenskommelsen. 
 

• Kommunstyrelsen 
BUN 2022/147. Kommunstyrelsens beslut (§ 55/2022) om årsredovisning för Tidaholms 
kommun avseende år 2021. 
 
BUN 2022/148. Kommunstyrelsens beslut (§ 57/2022) om månadsrapport för Tidaholms 
kommun avseende januari – februari år 2022. 
 
BUN 2022/149. Kommunstyrelsens beslut (§ 58/2022) om årsredovisning för stiftelsen 
samfonden Tidaholms grundskola avseende år 2021. 
 

• Polismyndigheten 
BUN 2022/142. Polisanmälan om skadegörelse på Rosenbergsskolan. En person har 
orsakat skada på vägg. 
 
BUN 2022/138. Polisanmälan om skadegörelse på Hellidsskolan. En person har tänt eld på 
en papperskorg i skolan. 
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BUN 2022/116. Polisanmälan om stöld på en förskola. Stöld av barnkläder vid flera 
tillfällen. 
 

• Förvaltningsrätten i Jönköping 
BUN 2022/66, 2022/68, 2022/71–73 samt 2022/93. Förelägganden om att skicka in 
kompletterande handlingar och tillfälle till yttrande. Gäller överklagade beslut om 
skolplacering förskoleklass. 

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

Beslutsunderlag 
 - 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/6 

2022-04-12 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Johanna Aldén, Nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Information om delegationsbeslut 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
 

Beslutsdatum Besluts-
nummer Ärende/beslut 

Ärende- 
nummer 

Ansvarig 

2022-01-24 9.2 Beslut om avslag Yrkesförare BUN 
2022/113 

Rektor 
Nina Kindbom 

2022-02-01 9.2 Beslut om avslag Yrkesförare 
(omfattar 23 sökande) 

BUN 
2022/113 

Rektor  
Daniel Larsson 

2022-02-03 9.2 Beslut om avslag Yrkesförare 
(omfattar två sökande) 

BUN 
2022/113 

Rektor 
Nina Kindbom 

2022-02-04 9.2 Beslut om avslag Yrkesförare BUN 
2022/113 

Rektor 
Nina Kindbom 

2022-02-17 5.1 
Beslut om placering vid annan 
skolenhet än den vårdnadshavaren 
önskar (skolplacering förskoleklass) 

BUN 
2022/93 

Rektor  
Ulrika Eskilsson 

2022-02-24 1.14 Minnesgåvor och uppvaktningar BUN 
2022/6 

Rektor  
Ulrika Eskilsson 

2022-03-10 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
299014 
299063 
299071 

Skolchef  
Anneli Alm 

2022-03-11 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr  
299355 

Skolchef  
Anneli Alm 

2022-03-14 9.2 Beslut om antagning till Yrkesförare BUN 
2022/113 

Rektor 
Nina Kindbom 

2022-03-15 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
300314 

Skolchef  
Anneli Alm 

2022-03-16 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
300939 

Skolchef  
Anneli Alm 
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301409 
301485 

2022-03-17 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
301919 
302164 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-03-17 9.2 Beslut om avslag gymnasial kurs BUN 
2022/113 

Rektor 
Nina Kindbom 

2022-03-18 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
302425 
302606 
302722 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-03-21 7.8 
Beslut om mottagande av elev 
utanför samverkansområdet 
(omfattar sju elever) 

BUN 
2022/101 

Rektor  
Daniel Larsson 

2022-03-21 9.2 Beslut om avslag, orienteringskurs BUN 
2022/114 

Rektor 
Nina Kindbom 

2022-03-22 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
303268 
303308 
303309 
303412 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-03-23 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
303927 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-03-25 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
304876 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-03-28 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
305070 
305152 
305326 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-03-29 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
305456 
305457 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-03-29 9.2 Beslut om avslag gymnasial kurs BUN 
2022/113 

Rektor 
Nina Kindbom 

2022-03-30 5.18 Beslut om att ta emot elev i 
grundsärskola 

BUN 
2022/132 

Rektor 
Nina Kindbom 

2022-03-30 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
306272 
306283 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-03-31 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
306460 
306536 

Skolchef  
Anneli Alm 
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2022-04-01 5.7 
Beslut om undervisning för elev på 
annan plats än i skolan (omfattar två 
elever) 

BUN 
2022/129 

Rektor 
Ulrika Eskilsson 

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

Id nr 
307485 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-04-05 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
309195 
309310 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-04-06 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
309372 
309436 
309464 
310101 
310138 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-04-06 1.14 Minnesgåvor och uppvaktningar 
(omfattar två personal) 

BUN 
2022/6 

Rektor  
Carina 
Pettersson 

2022-04-07 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
310650 
310777 
310830 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-04-07 7.15 
Rapport till hemkommun när elev 
börjar eller slutar på gymnasiet i 
Tidaholms kommun 

BUN 
2022/139 

Rektor  
Daniel Larsson 

2022-04-08 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
311476 
311492 
311645 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-04-11 7.15 
Rapport till hemkommun när elev 
börjar eller slutar på gymnasiet i 
Tidaholms kommun 

BUN 
2022/139 

Rektor  
Daniel Larsson 

2022-04-11 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
311972 
311974 

Skolchef 
Anneli Alm 

 

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

Beslutsunderlag 
 - 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/109 

2022-04-12 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Marie Vitenberg, ekonom 

Tjänsteskrivelse - Beslut om uppföljning av 
helårsprognos för barn- och utbildningsnämnden 
avseende mars månad år 2022 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
Helårsprognos för barn- och utbildningsnämnden avseende mars månad år 2022.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Helårsprognos mars 2022 (Barn- och utbildningsnämnd). 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 39/2022 ”Beslut om uppföljning av 

helårsprognos för barn- och utbildningsnämnden avseende mars månad år 2022”, 2022-
04-07. 

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

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

innehåller rapporten endast den ekonomiska helårsprognosen vilken beskriver ett 

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

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

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

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

hög frånvaro. 

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

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

överskott mot budget på 4,9 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 5 procent av 
periodens budget och beror till största delen på intäkter som betalas ut terminsvis i 

form av statsbidrag och inter kommunala ersättningar som har inkommit. 

Helårsprognosen för nämnden är ett underskott på 0,5 miljoner kronor som beror på 

uteblivet statsbidrag för läxhjälpsverksamheten. 
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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 – mars 2022 är ett 

överskott mot budget på 4,9 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 5 procent av 

periodens budget. 

. 

Helårsprognosen för Barn- och utbildningsnämnden är underskott mot budget 0,5 

miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 0,1 procent av nämndens budgetram för år 

2022. 

Det beräknade underskottet beror på avvikelser inom grundskoleverksamheten. 

  Jan Feb Mar Apr Maj 
Ju

n 
Jul Aug Sep Okt Nov 

De

c 

Helårs-

prognos 
x 

352 6

18 

353 1

18 
         

Budgetr

am 
 

352 6

18 

352 6

18 
         

Avvikelse 

(mnkr) 
 0 -500          

Avvikelse 

(%) 
0 0 -0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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3.2.1 Preliminärt utfall 

Nämndens resultat 

  Utfall 2022 Budget 2022 

Avvikelse 

mot budget 

2022 

Utfall 2021 

 
2022-01-01 

2022-03-31 

2022-01-01 

2022-03-31 
 

2021-01-01 

2021-03-31 

Verksamhetens intäkter 20 831 17 317 3 514 21 844 

Verksamhetens kostnader -110 563 -112 004 1 441 -111 451 

- varav personal kostnader -76 345 -74 950 -1 395 -76 188 

Verksamhetens 

nettokostnader 
-89 732 -94 687 4 955 -89 607 

Budgetram 94 687 94 687 0 92 918 

Nämndens avvikelse 4 955 0 4 955 3 311 

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

form av statsbidrag och inter kommunala ersättningar har utbetalts för hela terminen. 

   Ack. 202201 - 202203  
Helår 

2022 

Verksamhet 

procentfördelad(3) 

 Utfall Budget Avvikelse %  Budget 

Nämnd- och 

styrelseverksamhet 

 215 253 38 21%  1 012 

Musikskola / 

kulturskola 

 1 178 1 305 127 25%  4 626 

Förskola  21 954 23 103 1 150 25%  88 663 

Fritidshem  5 025 5 078 53 26%  19 410 

Grundskola inkl. 

FK 

 42 902 42 326 -576 28%  154 942 

Obligatorisk 

särskola 

 2 755 2 511 -244 29%  9 363 

Gymnasieskola  10 363 15 802 5 438 18%  57 965 

Gymnasiesärskola  1 489 1 394 -95 27%  5 572 

KC  3 850 2 913 -937 35%  11 065 

Totalt  89 732 94 686 4 955 25%  352 617 

Exported 2022-04-06                                                                                                           

*Accumulerat utfall för perioden. Riktmärke mars = 25% 

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

period på följande sätt: 

• Avvikelsen för grundskoleverksamheten är ett underskott motsvarande 0,9 

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

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

intäkter för perioden motsvarande 1,3 miljoner kronor. 

• Avvikelsen för gymnasieverksamheten är ett överskott motsvarande 5,4 miljon 

kronor. Överskottet orsakas till största delen av att terminsavgiften för 

ungdomsboendet har kommit in och att IKE för hela terminen har inkommit för 
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vissa platser. 

• Avvikelsen för Kompetenscentrum är ett underskott motsvarande 0,9 miljoner 

kronor. Underskottet orsakas av att statsbidrag för gymnasial vuxenutbildning 

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

producerade poäng. 

3.2.2 Helårsprognos nämnd 

  
Prognos 

2022 
Budget 2022 

Avvikelse 

Prognos -

 Budget 

Utfall 2021 

Verksamhetens intäkter 68 216 68 716 -500 92 353 

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

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

Verksamhetens nettokostnader -353 118 -352 618 -500 -340 463 

Budgetram 352 618 352 618 0 340 485 

Nämndens avvikelse -500 0 -500 22 

Driftsbudgeten bygger på följande antaganden 

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

merkostnader är inte budgeterade) 

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

att förskolan Rosenberg tas i bruk 1 januari 2022. 

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

att verksamheterna ryms inom befintliga lokaler. 

att antalet program är oförändrat ht 2022 på Rudbecksgymnasiet. 

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

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

Åtgärdsplan 

Verksamhet Förändring 

Månad 

genomfö

rd 

Inklud

erad i 

progn

os 

(ja/nej

) 

2022 

(tkr) 

2023 

(tkr) 

2024 

(tkr) 

Beskriv hur 

åtgärden ska 

genomföras 
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Totalt     

3.3 Investeringar 

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

för 2022 – 2025. 

I april beslutar kommunstyrelsen om ombudgetering av medel utifrån 

investeringsprojektens utfall år 2021. 

3.3.1 Investeringar per projekt 

Barn- och utbildningsnämnden 

  

Pr

oje

kt 

Nr 

Ack 

Utfall 

2022 

Budget 

2022 

Tilläggs

anslag 

& 

ombud

geterin

g 

Summa 

budget 

2022 

Progno

s 2022 

Avvikel

se 

Utfall / 

Budget 

Inventarier Kulturskolan 
900

10 
 50  50   

Inventarier Forsen skolområde 
900

97 
 25  25   

Inventarier CRT 
900

11 
29      

Inventarier Treklövern 
900

15 
 100  100   

Inventarier Rudbecksgymnasiet 
900

17 
 100  100   

Inventarier 

KompetensCentrum 

900

18 
      

Inventarier Hökensås skolomr. 
900

98 
 400  400   

Inventarier Utbildningskontoret 
900

09 
 10  10   

Inentarier Rosenberg 
930

91 
 215  215   

Inventarier Förskolor 
901

18 
 100  100   

Summa  29 1 000  1 000   
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-04-07 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 39 Beslut om uppföljning av helårsprognos för 
barn- och utbildningsnämnden avseende mars 
månad år 2022 
BUN 2022/109 

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 mars månad år 2022.  

Då mars 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 mars månad år 2022”, förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 
2022-03-23. 

17



Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-04-07 

Sida 1 av 3 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 41 Beslut om förstudie förskolan Linblomman i 
Madängsholm 
BUN 2020/99 

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

förstudie investeringsprojekt förskolan Linblomman samt att överlämna den till 
kommunstyrelsen för vidare hantering enligt investeringsprocessen. 

Sammanfattning av ärendet 
Det har under en längre tid funnits behov av ändamålsenliga lokallösningar för förskolan 
Linblomman i Madängsholm.  

• Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-03-14 (§ 39/2019) att godkänna 
lokalutredning med föreslagna åtgärder där en av åtgärderna var att lägga ner förskolan 
Linblomman på grund av ej ändamålsenliga lokaler.  
 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-10-17 (§ 110/2019) att lyfta ur åtgärden 
gällande förskolan Linblomman från beslut § 39/2019. Barn- och utbildningsnämnden 
beslutade även att uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att tillskapa ändamålsenliga 
lokaler för förskolan i Madängsholm (§ 111/2019) och att förskolan i Madängsholm ska 
utgöras av två avdelningar samt att ansöka hos kommunstyrelsen om att få starta en 
förstudie för att ta fram alternativa lösningar för att tillskapa en förskola i Madängsholm 
med två avdelningar (§ 112/2019).   
 

• Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-05 (§ 20/2020) att skicka tillbaka ärendet till barn- 
och utbildningsnämnden för hantering enligt den nya investeringsprocessen. Innan det 
fattas beslut om byggnation behöver barn- och utbildningsnämnden komplettera med 
uppgifter. 
 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-06-09 att inte gå vidare med förstudien  
(§ 87/2020) samt beslutade att uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att tillskapa 
ändamålsenliga lokaler för förskolan i Madängsholm, enligt budgetberedningens 
överenskommelse (§ 86/2020). 
 

• 2020-12-10 (§ 150/2020) informerades barn- och utbildningsnämnden om förslag till 
placering av ändamålsenliga lokaler för förskolan i Madängsholm och fick möjlighet att 
lämna synpunkter på tilltänkt placering. 
 

• 2021-04-22 (§ 56/2021) beslutade samhällsbyggnadsnämnden att:  
- projektera anläggande av en ny förskola i Madängsholm med placering på del av fastigheten 

Madängsholm 5:37, enligt alternativ 2 i upprättat underlag 
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- informera Madängsholms samhällsförening om projektet. 
 

• 2021-05-20 (§ 58/2021) informerades barn- och utbildningsnämnden om 
samhällsbyggnadsnämndens beslut (§ 56/2021) i ärendet ”Inkomna beslut och skrivelser”.  
 

• 2021-11-11 (§ 128/2021) informerades barn- och utbildningsnämnden om nuläget kring 
processen att tillskapa ändamålsenliga lokaler för förskolan i Madängsholm. Barn- och 
utbildningsnämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna samt att ge 
förvaltningen i uppdrag att upprätta ett projektdirektiv. 
 

• 2021-12-09 (§ 155/2021) närvarade representant från samhällsbyggnadsförvaltningen vid 
barn- och utbildningsnämndens sammanträde för att besvara frågor och lämna information 
kring uppdraget att tillskapa ändamålsenliga lokaler för förskolan i Madängsholm. 

 
Mot bakgrund av ovanstående framgår att det inte finns någon komplett framtagen förstudie 
angående förskolan Linblomman. Enligt kommunens investeringsprocess ska förstudier beslutas i 
kommunfullmäktige. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har därför tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen tagit 
fram en förstudie för investeringsprojekt förskolan Linblomman som föreslås godkännas och 
överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering enligt investeringsprocessen. 

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

förstudie investeringsprojekt förskolan Linblomman samt att överlämna den till 
kommunstyrelsen för vidare hantering enligt investeringsprocessen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om förstudie förskolan Linblomman i Madängsholm”, skolchef 

Anneli Alm, 2022-03-31. 
 Förstudie investeringsprojekt förskolan Linblomman, 2022-03-31. 
 Totalkostnadskalkyl Madängsholm. 
 Ritning ”Tidaholm-A32.01_201013”. 
 Karta ”Förslag 102”. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 155/2021 ”Information om tillskapande av 

ändamålsenliga lokaler för förskolan i Madängsholm”, 2021-12-09. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 128/2021 ”Information om tillskapande av 

ändamålsenliga lokaler för förskolan i Madängsholm”, 2021-11-11. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 58/2021 ”Information om inkomna beslut och 

skrivelser”, 2021-05-20. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 56/2021 ”Beslut om placering i projektering av ny 

förskola i Madängsholm”, 2021-04-22. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 150/2020 ”Information om tillskapande av 

ändamålsenliga lokaler för förskolan i Madängsholm”, 2020-12-10. 
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 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 86/2020 ”Beslut om tillskapande av 
ändamålsenliga lokaler för förskola i Madängsholm”, 2020-06-09. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 87/2020 ”Beslut om förstudie om byggnation av 
förskola i Madängsholm”, 2020-06-09. 

 Kommunstyrelsens beslut § 20/2020 ”Beslut om förstudie om byggnation av förskola i 
Madängsholm”, 2020-02-05. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 112/2019 ”Beslut om ansökan kring förstudie 
kring förskolan i Madängsholm”, 2019-10-17. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 111/2019 ”Beslut om tillskapande av 
ändamålsenliga lokaler förskolan i Madängsholm”, 2019-10-17. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 110/2019 ”Beslut om lokalutredning förskolor”, 
2019-10-17. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 39/2019 ”Beslut om lokalutredning förskolor”, 
2019-03-14. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2020/99 

2022-03-31 Barn- och utbildningsnämnd 
Handläggare: Anneli Alm, skolchef 

Tjänsteskrivelse - Beslut om förstudie förskolan 
Linblomman i Madängsholm 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
Det har under en längre tid funnits behov av ändamålsenliga lokallösningar för förskolan 
Linblomman i Madängsholm.  

• Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-03-14 (§ 39/2019) att godkänna 
lokalutredning med föreslagna åtgärder där en av åtgärderna var att lägga ner förskolan 
Linblomman på grund av ej ändamålsenliga lokaler.  
 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-10-17 (§ 110/2019) att lyfta ur åtgärden 
gällande förskolan Linblomman från beslut § 39/2019. Barn- och utbildningsnämnden 
beslutade även att uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att tillskapa ändamålsenliga 
lokaler för förskolan i Madängsholm (§ 111/2019) och att förskolan i Madängsholm ska 
utgöras av två avdelningar samt att ansöka hos kommunstyrelsen om att få starta en 
förstudie för att ta fram alternativa lösningar för att tillskapa en förskola i Madängsholm 
med två avdelningar (§ 112/2019).   
 

• Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-05 (§ 20/2020) att skicka tillbaka ärendet till barn- 
och utbildningsnämnden för hantering enligt den nya investeringsprocessen. Innan det 
fattas beslut om byggnation behöver barn- och utbildningsnämnden komplettera med 
uppgifter. 
 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-06-09 att inte gå vidare med förstudien  
(§ 87/2020) samt beslutade att uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att tillskapa 
ändamålsenliga lokaler för förskolan i Madängsholm, enligt budgetberedningens 
överenskommelse (§ 86/2020). 
 

• 2020-12-10 (§ 150/2020) informerades barn- och utbildningsnämnden om förslag till 
placering av ändamålsenliga lokaler för förskolan i Madängsholm och fick möjlighet att 
lämna synpunkter på tilltänkt placering. 

21



Sida 2 av 3 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

 
• 2021-04-22 (§ 56/2021) beslutade samhällsbyggnadsnämnden att:  
- projektera anläggande av en ny förskola i Madängsholm med placering på del av fastigheten 

Madängsholm 5:37, enligt alternativ 2 i upprättat underlag 
- informera Madängsholms samhällsförening om projektet. 

 
• 2021-05-20 (§ 58/2021) informerades barn- och utbildningsnämnden om 

samhällsbyggnadsnämndens beslut (§ 56/2021) i ärendet ”Inkomna beslut och skrivelser”.  
 

• 2021-11-11 (§ 128/2021) informerades barn- och utbildningsnämnden om nuläget kring 
processen att tillskapa ändamålsenliga lokaler för förskolan i Madängsholm. Barn- och 
utbildningsnämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna samt att ge 
förvaltningen i uppdrag att upprätta ett projektdirektiv. 
 

• 2021-12-09 (§ 155/2021) närvarade representant från samhällsbyggnadsförvaltningen vid 
barn- och utbildningsnämndens sammanträde för att besvara frågor och lämna information 
kring uppdraget att tillskapa ändamålsenliga lokaler för förskolan i Madängsholm. 

 
Mot bakgrund av ovanstående framgår att det inte finns någon komplett framtagen förstudie 
angående förskolan Linblomman. Enligt kommunens investeringsprocess ska förstudier beslutas i 
kommunfullmäktige. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har därför tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen tagit 
fram en förstudie för investeringsprojekt förskolan Linblomman som föreslås godkännas och 
överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering enligt investeringsprocessen. 

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

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

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

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

Beslutsunderlag 
 Förstudie investeringsprojekt förskolan Linblomman, 2022-03-31. 
 Totalkostnadskalkyl Madängsholm. 
 Ritning ”Tidaholm-A32.01_201013”. 
 Karta ”Förslag 102”. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 155/2021 ”Information om tillskapande av 

ändamålsenliga lokaler för förskolan i Madängsholm”, 2021-12-09. 
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 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 128/2021 ”Information om tillskapande av 
ändamålsenliga lokaler för förskolan i Madängsholm”, 2021-11-11. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 58/2021 ”Information om inkomna beslut och 
skrivelser”, 2021-05-20. 

 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 56/2021 ”Beslut om placering i projektering av ny 
förskola i Madängsholm”, 2021-04-22. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 150/2020 ”Information om tillskapande av 
ändamålsenliga lokaler för förskolan i Madängsholm”, 2020-12-10. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 86/2020 ”Beslut om tillskapande av 
ändamålsenliga lokaler för förskola i Madängsholm”, 2020-06-09. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 87/2020 ”Beslut om förstudie om byggnation av 
förskola i Madängsholm”, 2020-06-09. 

 Kommunstyrelsens beslut § 20/2020 ”Beslut om förstudie om byggnation av förskola i 
Madängsholm”, 2020-02-05. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 112/2019 ”Beslut om ansökan kring förstudie 
kring förskolan i Madängsholm”, 2019-10-17. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 111/2019 ”Beslut om tillskapande av 
ändamålsenliga lokaler förskolan i Madängsholm”, 2019-10-17. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 110/2019 ”Beslut om lokalutredning förskolor”, 
2019-10-17. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 39/2019 ”Beslut om lokalutredning förskolor”, 
2019-03-14. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Förstudie investeringsprojekt 
förskolan Linblomman 
Bakgrund och behov 
Nuvarande förskolelokal är en avdelning och är inrymd i en fristående villa i Madängsholm. Förskolans 
lokaler är ej anpassade för förskoleverksamhet och har brister i bl.a. logistik, kök- och mathantering, 
personalutrymmen m.m. 2019-03-14 togs ett beslut i barn- och utbildningsnämnden angående 
lokalutredning inför byggande av en ny förskola på Rosenbergsområdet. I den utredningen föreslogs 
att Linblomman skulle läggas ned och de barnen erbjudas plats i Tidaholms centrala del. Detta beslut 
ändrades sedan till fördel för att förskolan skulle vara kvar i Madängsholm samt att verksamheten 
skulle inrymmas i ändamålsenliga lokaler. 

Förslaget är en modullösning för en avdelning med ett tillagningskök, med placering enligt bifogad 
karta. 

Ekonomi 
Se bilaga ”Totalkostnadskalkyl Madängsholm”. 

Nuläge 
Idag finns 13 barn på avdelningen samt 3,50 % tjänst. En utökning av resurser för att kunna möta 
vårdnadshavares behov av öppettider (6.00-18.30). 

Vid inventering av antal barn sedan 2010 går det att utläsa att antalet har varierat mellan 25 till 
nuvarande 13 barn (vid mätning 04-15). Utöver det kan man se en trend att antal 
placeringstimmar/barn har ökat med 5-10 h/barn och vecka. Under perioden vt-2018 till vt-2019 var 
ett ökat antal barn och timmar på avdelningen. Då togs beslut om att öppna ytterligare en avdelning 
på Valstads förskola, med huvudsaklig verksamhet utomhus. 

I dagsläget är det två barn i kö med önskat startdatum i mars och oktober 2022. Det är också ett 
antal barn i upptagningsområdet som önskar plats på annan förskola. Det mönstret går att se över 
tid. 
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Antal placerade barn fsk Linblomman 2010-2022 

Datum Antal barn  Placerade timmar Timmar/barn 
2010-04-15 19  469  25  
2010-10-15 20  426  21  
2011-04-15 25  526  21  
2011-10-15 23  619  27  
2012-04-15 23  555  24  
2012-10-15 23  655  28  
2013-04-15 22  656  30  
2013-10-15 18  488  27  
2014-04-15 19  547  29  
2014-10-15 17  571  34  
2015-04-15 18  596  33  
2015-10-15 17  532  31  
2016-04-15 17  483  28  
2016-10-15 18  540  30  
2017-04-15 18  545  30  
2017-10-15 18  537  30  
2018-04-15 19  772  41  
2018-10-15 18  817  45  
2019-04-15 19  909  48  
2019-10-15 15  519  35  
2020-04-15 18  543  30  
2020-10-15 16  545  34  
2021-04-15 17  559  33  
2021-10-15 14  493  35  
2022-04-15 13  395  30  
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Förskolan Linblomman 2022-03-15 
Antal barn placerade på förskolan Linblomman i dagsläget är 13 st.  

1 barn född 2021 
2 barn födda 2020 
4 barn födda 2019 
2 barn födda 2018 
3 barn födda 2017 
1 barn födda 2016 (börjar f-klass ht 2022) 

 
Kö 2022-03-15 till Linblomman 

Födelseår Ansökningsdatum Förturskategori 
Önskat 
startdatum 

Upptagningsområde 

2021 2022-03-02 Nyplacering 2022-03-21 1213vama 

2021 2021-11-09 Syskon 2022-10-31 1213vama 

 
 
Barn i kö med upptagningsområde Madängsholm (vama) eller Baltak (vaba)2022-03-15 
Barn i kö med upptagningsområde vama eller vaba men som har valt annan förskola som 1:a 
alternativ. 

Födelseår Sökt enhet Önskat 
startdatum 

Förturskategori BOA Upptagningsområde 

2018 
Förskolan 
Björnen 2022-03-04 Nyplacering Nej 1213vama 

2020 
Förskolan 
Björnen 2022-03-04 Nyplacering Nej 1213vama 

2020 
Förskolan 
Helliden 

2022-04-18 Nyplacering Nej 1213vama 

2021 
Förskolan 
Rosenberg 2023-02-01 Nyplacering Nej 1213vama 

2019 
Förskolan 
Skogsnallarna 2022-01-10 Omplacering Nej 1213vaba 

2021 
Förskolan 
Syrsan 2022-08-14 Syskon Nej 1213vaba 
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Antal barn födda per år i Madängsholm (vama) och Baltak (vaba) 2022-03-15 

Född år 

Antal födda 
barn i 
Madängsholm 
(vama) 

Antal födda 
barn I Baltak 
(vaba) 

2022 1 0 

2021 6 3 

2020 4 0 

2019 5 4 

2018 4 4 

1017 2 5 

2016 3 3 

2015 4 5 

2014 3 2 

2013 8 2 

2012 5 3 

2011 6 1 
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Barn med Upptagningsområde Madängsholm och Baltak men placerad på annan 
förskola eller i annan kommun enligt vårdnadshavares önskemål 2021-12-27. 

 Födelseår Enhet Upptagningsområde 

1 2016 Förskolan Stallängen 1213vaba 

2 2016 Förskolan Syrsan 1213vaba 

3 2016 Förskolan Valstad 1213vama 

4 2016 Förskolan Ugglan 1213vaba 

5 2016 Förskolan Stallängen 1213vama 

6 2017 Förskolan Syrsan 1213vaba 

7 2017 Förskolan Syrsan 1213vaba 

8 2017 Förskolan Helliden 1213vaba 

9 2017 Förskola Ekedalen 1213vaba 

10 2017 Förskolan Helliden 1213vama 

11 2017 Förskolan Helliden 1213vama 

12 2017 Förskola Ekedalen 1213vaba 

13 2017 Förskolan Björnen 1213vaba 

14 2018 Förskolan Syrsan 1213vaba 

15 2018 Förskolan Skogsnallarna 1213vaba 

16 2018 Förskolan Skogsnallarna 1213vaba 

17 2018 Förskolan Syrsan 1213vama 

18 2018 Förskolan Helliden 1213vama 

19 2018 Förskolan Helliden 1213vama 

20 2018 Förskolan Björnen 1213vama 

21 2018 Förskolan Syrsan 1213vaba 

22 2019 Förskolan Stallängen 1213vama 

23 2019 Förskolan Helliden 1213vama 
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24 2019 Förskolan Ugglan 1213vaba 

25 2019 Förskolan Syrsan 1213vaba 

26 2019 Förskolan Helliden 1213vaba 
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Investeringsprojekt belopp i tkr om inget annas anges

för Barn och Utbildningsnämnden

belopp i tkr om inget annas anges

Benämning projekt

I. Beslutssteg

III. Beskrivning

Kalkylränta 1,25% enligt SKR 20.7 så är internräntan fr 2023 1,25%

Årlig Prisjustering 2,20%

Årlig justering av Internhyra 1,20%

IV. Investering - Kassaflöde

belopp i tkr År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Investeringsutgift 6 550 -             -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Ackumulerat 6 550 -            6 550 -            6 550 -            6 550 -            6 550 -            6 550 -            6 550 -            6 550 -            6 550 -            6 550 -            

V. Påverkan Driftkostnader

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Tillkommande 

Avskrivningar 328 -                328 -                328 -                328 -                328 -                328 -                328 -                328 -                328 -                328 -                

Internränta 82 -                  78 -                  74 -                  70 -                  66 -                  61 -                  57 -                  53 -                  49 -                  45 -                  

Drift - el, vatten, värme, lokalvård 355 -                363 -                371 -                379 -                387 -                396 -                405 -                413 -                423 -                432 -                

Kapitalkostnad + Drift 764 -               768 -               772 -               776 -               780 -               785 -               789 -               794 -               799 -               804 -               

Externa intäkter -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Totalt Tillkommande 764 -               768 -               772 -               776 -               780 -               785 -               789 -               794 -               799 -               804 -               

Avgående

Avskrivningar -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Internränta -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Drift - el, vatten, värme, lokalvård 278                 284                 290                 297                 303                 310                 317                 324                 331                 338                 

Kapitalkostnad + Drift 278                284                290                297                303                310                317                324                331                338                

Externa intäkter -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

278                284                290                297                303                310                317                324                331                338                

Total Driftpåverkan 486                484                482                479                477                475                473                470                468                466                

Antaganden totalkostnadskalkyl: Total investering 6,55 miljoner kronor med avskrivmningstid på 20 år, driftkostnaden utgår ifrån förskolan Rosenberg per kvm och

Madängsholm förskola modullösning

A. Förstudie
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-12-09 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2020/99 

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

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Representant från samhällsbyggnadsförvaltningen närvarar vi nämndens 
sammanträde för att besvara frågor och lämna information kring uppdraget att 
tillskapa ändamålsenliga lokaler för förskolan i Madängsholm. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
✓ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 96/2021 

”Information om tillskapande av ändamålsenliga lokaler för förskolan i 
Madängsholm”, 2021-11-25. 

✓ 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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-11 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2020/99 

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

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna samt beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta 
ett projektdirektiv. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Nulägesrapport kring processen att tillskapa ändamålsenliga lokaler för 
förskolan i Madängsholm: 
 

• 9 juni 2020: Barn- och utbildningsnämnden beslutade att uppdra åt 
förvaltningen att tillskapa ändamålsenliga lokaler för förskolan i 
Madängsholm, enligt budgetberedningens överenskommelse. 

• 10 december 2020: Barn- och utbildningsnämnden informerades om 
tilltänkt placering av lokaler. 

• 20 maj 2021: Barn- och utbildningsnämnden informerades under 
punkten ”Inkomna beslut och skrivelser” att 
samhällsbyggnadsnämnden den 22 april 2021 beslutat att: 

o projektera anläggande av en ny förskola i Madängsholm med 
placering på del av fastigheten Madängsholm 5:37, 

o informera Madängsholms samhällsförening om projektet. 
 
Nästa steg är att ansöka om projektering med kostnadskalkyl. Detta arbete 
samordnas med samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lägga 
informationen till handlingarna samt besluta att ge förvaltningen i 
uppdrag att upprätta ett projektdirektiv. 

- Lena Andersson (S) föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
ärendet ska återremitteras för att nämnden ska få mer information från 
samhällsbyggnadsförvaltningen vid nästa nämndsmöte och för att det 
ska upprättas en barnrättsbedömning. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Han ställer 
förslagen mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar 
enligt ordförandens förslag.  
 
Omröstning begärs.  
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:  
 
JA: Bifall till ordförandens förslag.  
NEJ: Bifall till Anderssons förslag.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-11 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

 
Omröstningen utfaller med:  
 
JA: 5  
NEJ: 5 
AVSTÅR: 1 
 
Med ordförandens utslagsröst beslutar barn- och utbildningsnämnden att 
bifalla ordförandens förslag.  
 
Följande röstar JA: Björn Yngvesson (KD), Stig Emanuelsson (MP), Jenny 
Svensson (L), Johan Liljegrahn (M), Per-Erik Vrang (M).  
 
Följande röstar NEJ: Lena Andersson (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Georgos 
Moschos (S), Lisbeth Ider (V), Othmar Fiala (S). 
 
Följande AVSTÅR: Marika Lund (SD). 
 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Information om tillskapande av ändamålsenliga 

lokaler för förskolan i Madängsholm”, skolchef Anneli Alm, 2021-11-03. 
✓ Barn- och utbildningsnämndens beslut § 58/2021 ”Information om 

inkomna beslut och skrivelser”, 2021-05-20. 
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 56/2021 ”Beslut om placering i 

projektering av ny förskola i Madängsholm”, 2021-04-22. 
✓ Barn- och utbildningsnämndens beslut § 150/2020 ”Information om 

tillskapande av ändamålsenliga lokaler för förskolan i Madängsholm”, 
2020-12-10. 

✓ Barn- och utbildningsnämndens beslut § 86/2020 ”Beslut om 
tillskapande av ändamålsenliga lokaler för förskola i Madängsholm”, 
2020-06-09. 

 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 

38



 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-05-20 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/4 

§ 58 Information om inkomna beslut och skrivelser 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Information om inkomna beslut och skrivelser. 
 
Kommunfullmäktige 
BUN 2021/209. Kommunfullmäktiges beslut (§49/2021) om rapport över 
medborgarförslag/e-förslag som har beslutats av nämnder. 
 
BUN 2021/210. Kommunfullmäktiges beslut (§50/2021) om rapport över 
motioner och medborgarförslag/e-förslag som inte har slutbehandlats. 
 
Kommunstyrelsen 
BUN 2021/156. Kommunstyrelsens beslut (§69/2021) att godkänna 
årsredovisningen för Stiftelsen Samfonden vid Tidaholms grundskola 
avseende år 2020. 

 
BUN 2021/157. Kommunstyrelsens beslut (§72/2021) om uppföljning av 
månadsrapporter för januari-februari 2021.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
BUN 2020/99. Samhällsbyggnadsnämndens beslut (§56/2021) att projektera 
anläggande av en ny förskola i Madängsholm med placering på del av 
fastigheten Madängsholm 5:37 samt att informera Madängsholms 
samhällsförening om projektet. 

 
Polismyndigheten 
BUN 2021/141. Polisanmälan om skadegörelse vid Hellidsskolan. Vid 
händelsen har någon tänt eld på en papperskorg som finns på en av skolans 
toaletter.  
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Information om inkomna beslut och skrivelser”, 

nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-05-05. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-22 
Samhällsbyggnadsnämnd 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2020/422 

§ 56 Beslut om placering i projektering av ny förskola i 
Madängsholm 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:  
o projektera anläggande av en ny förskola i Madängsholm med 

placering på del av fastigheten Madängsholm 5:37, enligt 
alternativ 2 i upprättat underlag, 

o informera Madängsholms samhällsförening om projektet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en inledande utredning inför 
projektering av anläggande av en ny förskola i Madängsholm, där 
förvaltningen har tagit fram förslag på lämpliga placeringar av den nya 
förskolan. 
 
Kommunfullmäktige har tidigare genom beslut om fastställande av Strategisk 
plan och Budget 2021-2023 beslutat om en budget för anläggande av en ny 
förskola i Madängsholm, vilken uppgår till totalt 5 MKR (se sidan 52). 
Nämnden gör tolkningen att kommunfullmäktige i och med den beslutade 
budgeteringen har godkänt behovet av en ny förskola i Madängsholm, och att 
förstudiefasen i projektet därigenom är genomförd.  
 
Nämnden har därför börjat utreda de grundläggande förutsättningarna för 
projektets projekteringsfas, och kommit fram till fyra olika möjliga placeringar 
vilka framgår av upprättat underlag, varav en utgör ombyggnation av befintliga 
lokaler.  
 
Nämnden anser, utifrån en sammanvägd bedömning med de i dag kända 
omständigheterna kring respektive placering, att alternativ 2 i anslutning till 
befintlig kommunal lekplats är det mest fördelaktiga, och att projekteringen ska 
genomföras utifrån denna placering på del av fastigheten Madängsholm 5:37. 
 
I tidigare dialoger samt i samband med hantering av ärendet i barn- och 
utbildningsnämnden har frågeställningar kring praktiska lösningar avseende 
bland annat befintlig lekpark och pulkabacke i anslutning till placering enligt 
alternativ 2 uppkommit. Nämnden ser dessa frågeställningar som hanterbara 
och kommer under den vidare projekteringen att utreda hur en samverkan 
mellan förskolan och befintlig kommunal lekplats på ytan löses. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att 
projektera anläggande av en ny förskola i Madängsholm med placering 
på del av fastigheten Madängsholm 5:37, enligt alternativ 2 i upprättat 
underlag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-22 
Samhällsbyggnadsnämnd 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

- Ambjörn Lennartsson (M) framför ett tilläggsyrkande till förvaltningens 
förslag till beslut och föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att 
informera Madängsholms samhällsförening om projektet. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett 
tilläggsyrkande från Lennartsson. 
 
Ordföranden ställer först förvaltningens förslag under proposition och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med detta. 
 
Ordföranden ställer därefter Lennartssons tilläggsyrkande under proposition 
och finner att nämnden beslutar att bifalla detta. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om placering i projektering av ny förskola i 

Madängsholm”, projektledare Peter Eriksson, 2021-04-14. 
✓ Utredning kring placeringsmöjligheter av ny förskola i Madängsholm, 

2021-03-16. 
✓ Skiss - Förskola Madängsholm, alternativ 2, 2021-03-16. 
✓ Skiss - Förskola Madängsholm, alternativ 3, 2021-03-16. 
✓ Skiss - Förskola Madängsholm, alternativ 4, 2021-03-16. 
✓ Strategisk plan och budget 2021-2023, 2020-12-21. 

 
Sändlista 
Barn- och utbildningsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-12-10 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2020/99 

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

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Information om förslag till placering av ändamålsenliga lokaler för förskolan i 
Madängsholm. 
 
Barn- och utbildningsnämnden får möjlighet att lämna synpunkter på tilltänkt 
placering. Skolchefen tar med sig synpunkterna i det fortsatta arbetet. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
✓ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 100/2020 

”Information om tillskapande av ändamålsenliga lokaler för förskolan i 
Madängsholm”, 2020-11-26. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Information om tillskapande av ändamålsenliga 
lokaler för förskolan i Madängsholm”, nämndsekreterare Johanna 
Aldén, 2020-11-16. 

✓ Grundkarta 2020-09-16. 
✓ Förslag 2020-09-16. 
✓ Barn- och utbildningsnämndens beslut § 86/2020 ”Beslut om 

tillskapande av ändamålsenliga lokaler för förskola i Madängsholm”, 
2020-06-09. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-06-09 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2020/99 

§ 86 Beslut om tillskapande av ändamålsenliga lokaler för  förskola 
i Madängsholm 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt barn- och 
utbildningsförvaltningen att tillskapa ändamålsenliga lokaler för 
förskolan i Madängsholm, enligt budgetberedningens 
överenskommelse. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-10-17 att lyfta ur åtgärden 
gällande förskolan i Madängsholm från beslut § 39/2019. 
  
Ordförande initierar därför ett nytt ärende om att ge barn- och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att tillskapa ändamålsenliga lokaler för 
förskolan i Madängsholm 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-10-17, § 111/2019 att uppdra 
till barn- och utbildningsförvaltningen att tillskapa ändamålsenliga lokaler för 
förskolan i Madängsholm.   
 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt barn- och 
utbildningsförvaltningen att tillskapa ändamålsenliga lokaler för 
förskolan i Madängsholm, enligt budgetberedningens förslag 

- Medel för detta ska ej belasta barn- och utbildningsnämndens budget 
 
 
Beslutsunderlag 
✓ Barn- och utbildningsnämndens beslut § 110/2019 ”Beslut om 

lokalutredning förskolor”, 2019-10-17. 
✓ Barn- och utbildningsnämndens beslut § 39/2019 ” Beslut om 

lokalutredning förskolor”, 2019-03-14. 
✓ Barn- och utbildningsnämndens beslut § 111/2019 ”Beslut om 

tillskapande av ändamålsenliga lokaler för förskolan Madängsholm”, 
2019-10-17 

 
 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-06-09 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2020/99 

§ 87 Beslut om förstudie om byggnation av förskola i 
Madängsholm 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte gå vidare med 
förstudien. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att ansöka om att få starta en 
förstudie om att tillskapa en förskola med två avdelningar i Madängsholm. 
 
Det finns ”investeringsprojekt” som visar på ökade kostnader för de olika 
alternativen för 2 st förskoleavdelningar i Madängsholm. Utgångspunkt i 
investeringsprojekten är ”lokalutredning förskoleverksamhet” och 
”sammanfattningen av förstudie beträffande kostnad för att skapa 2 
förskoleavdelningar i Madängsholm” av samhällsbyggnadsförvaltningen. 
För att finansiera investeringen krävs att anpassning sker på motsvarande 
summa inom nämndens budget då det är ökade kostnader. 
 
Utifrån rådande ekonomiska läge och behov av förskoleplatser i Madängsholm 
anser förvaltningen att det inte är skäligt att anslå medel för två avdelningar i 
Madängsholm. 
 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att inte 
gå vidare med förstudien. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Förstudie byggnation förskola Madängsholm”, 

skolchef Anneli Alm, 2020-04-20. 
✓ Kommunstyrelsens beslut § 20/2020 ”Beslut om förstudie om 

byggnation av förskola i Madängsholm”, 2020-02-05. 
✓ ”Sammanfattning av förstudie beträffande kostnad för att skapa 2 

förskoleavdelningar i Madängsholm” framtagen av SBF. 
✓ Investeringsprojekt-Madängsholm alt. 1. 
✓ Investeringsprojekt-Madängsholm alt. 2 och 3. 
✓ Investeringsprojekt-Madängsholm alt. 4. 
✓ Kopia av förskoleutredning statistik per år 20200422. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Lokalutredning förskoleverksamheten”, skolchef 

Anneli Alm, 2019-03-05. 
✓ Barnrättsbaserat beslutsunderlag 2020-04-22. 
✓ Investeringsprojekt – förskola Rosenberg. 

 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-02-05 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2019/427 

§ 20 Beslut om förstudie om byggnation av förskola i 
Madängsholm 
 
Sammanfattning av ärendet 
Barn och utbildningsnämnden har beslutat, § 112/2019, att ansöka om att få 
starta en förstudie om att tillskapa en förskola med två avdelningar i 
Madängsholm. 
 
Tidaholms kommun befinner sig i en ansträngd ekonomisk situation med 
budgetunderskott och där de intäkter som kommunen erhåller inte räcker för 
att bedriva befintlig verksamhet. Enligt kommunallagen måste kommunen 
driva sin verksamhet i enlighet med ”God ekonomisk hushållning” vilket 
innebär att kommunen måste ha en ekonomi i balans. Samtliga nämnder 
måste därför anpassa och effektivisera sina verksamheter. Att i detta 
ansträngda ekonomiska läge göra ytterligare investeringar och öka 
kommunens kostnader kräver att det finns goda argument som talar för 
investeringen. 
 
Barn- och utbildningsnämndens kostnader för lokaler kommer öka kraftigt 
under år 2020 och år 2021 då Rosenbergsskolan med tillhörande idrottshall 
kommer tas i bruk. Därutöver har det även beslutats att det ska byggas en 
förskola i anslutning till skolområdet. För att nämnden ska klara att de ökade 
kostnader som dessa nybyggnationer innebär krävs det stora förändringar 
inom nämnden kommande år. 
 
Innan det fattas beslut om byggnation om av en ny förskola i Madängsholm 
behöver barn- och utbildningsnämnden göra en förstudie. Följande ska framgå 
av förstudien: 
 
Bakgrund - Beskriv varför något behöver göras. Förklara bakgrund, orsaker 
och eventuella beroenden som är av betydelse. 
 
Syfte och Mål - Beskriv syftet och effekten med investeringen. Varför ska 
investeringen genomföras? Välj orsak till investeringen i listan nedan (det kan 
finnas flera orsaker): 
 
F - Funktionalitet 
FB - Funktionalitet byggnad 
FV - Funktionalitet verksamhet 
K - Kostnadsbesparing 
B - Befolkningsprognos 
L - Lagstiftning 
M - Miljöplan 
D - Detaljplan 
A - Ambitionshöjande 
T - Tillväxt enligt befolkningsmål 
N - Nationella mål  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-02-05 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

H - Helhetslösning/hållbarhetsutveckling 
 
Ekonomi - Sammanställ en totalkostnadskalkyl. Det ska tydligt framgå 
tillkommande och eventuellt avgående kostnader samt hur finansieringen av 
investeringen ska rymmas inom nämndens budget. 
 
Risk och konsekvens - Vad är konsekvensen om investeringen inte 
genomförs? Beskriv vad risken är om investeringen inte genomförs. 
 
Ytterligare punkter som behöver framgå är: 
 

• Elevunderlag i Tidaholms kommun under kommande 10 år. 
• För- och nackdelar med lokalisering och drift av stora och små 

förskoleenheter och hur detta påverkar kvalitén i verksamheten.  
 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 5/2020 ”Beslut om förstudie 

om byggnation av förskola i Madängsholm”, 2020-01-22. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Förstudie förskolelokaler i Madängsholm”, 

ekonomichef Henrik Johansson, 2020-01-07. 
✓ Barn- och utbildningsnämndens beslut § 112/2019 ”Beslut om ansökan 

kring förstudie kring förskolan i Madängsholm”, 2019-10-17. 
 
Förslag till beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att skicka tillbaka 
ärendet till barn- och utbildningsnämnden för hantering enligt den nya 
investeringsprocessen som antogs av kommunfullmäktige  
2019-10-28. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att skicka tillbaka ärendet till barn- och 
utbildningsnämnden för hantering enligt den nya 
investeringsprocessen som antogs av kommunfullmäktige  
2019-10-28. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019-10-17 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
2019/345 

§ 112 Beslut om ansökan kring förstudie kring förskolan i 
Madängsholm 
 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att lyfta ur åtgärden gällande 
förskolan i Madängsholm från beslut § 39/2019. 
 
Ida Davidsson (M), Jenny Svensson (L), Elisabeth Alfredsson (M), Marika 
Lund (SD), Sophia Breman (L) och Anna Wik (MP) initierar därför ett nytt 
ärende om att ansöka hos kommunstyrelsen om att få starta en förstudie kring 
att tillskapa en förskola med två avdelningar i Madängsholm.  
 
Beslutsunderlag 
✓ Barn- och utbildningsnämndens beslut § 110/2019 ”Beslut om 

lokalutredning förskolor”, 2019-10-17. 
✓ Barn- och utbildningsnämndens beslut § 39/2019 ” Beslut om 

lokalutredning förskolor”, 2019-03-14. 
 
Förslag till beslut 

- Ida Davidsson (M), Jenny Svensson (L), Elisabeth Alfredsson (M), 
Marika Lund (SD), Sophia Breman (L) och Anna Wik (MP) föreslår att 
nämnden beslutar att förskolan i Madängsholm ska utgöras av två 
avdelningar samt att ansöka hos kommunstyrelsen om att få starta en 
förstudie för att ta fram alternativa lösningar för att tillskapa en förskola 
i Madängsholm med två avdelningar.   

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förskolan i Madängsholm 
ska utgöras av två avdelningar samt att ansöka hos kommunstyrelsen 
om att få starta en förstudie för att ta fram alternativa lösningar för att 
tillskapa en förskola i Madängsholm med två avdelningar.   

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
 
Reservation 
Lena Andersson (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Georgos Moschos (S), Kristina 
Spetz Larsson (S) och Lisbeth Ider (V) reserverar sig mot beslutet.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019-10-17 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2019/344 

§ 111 Beslut om tillskapande av ändamålsenliga lokaler för 
förskolan i Madängsholm 
 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att lyfta ur åtgärden gällande 
förskolan i Madängsholm från beslut § 39/2019. Ordförande initierar därför ett 
nytt ärende om att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att tillskapa 
ändamålsenliga lokaler för förskolan i Madängsholm.  
 
Beslutsunderlag 
✓ Barn- och utbildningsnämndens beslut § 110/2019 ”Beslut om 

lokalutredning förskolor”, 2019-10-17. 
✓ Barn- och utbildningsnämndens beslut § 39/2019 ” Beslut om 

lokalutredning förskolor”, 2019-03-14. 
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår nämnden besluta att uppdra åt barn- och 
utbildningsförvaltningen att tillskapa ändamålsenliga lokaler för 
förskolan i Madängsholm.   

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt barn- och 
utbildningsförvaltningen att tillskapa ändamålsenliga lokaler för 
förskolan i Madängsholm.   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019-10-17 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2019/153 

§ 110 Beslut om lokalutredning förskolor 
 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen lade i februari 2019 fram ett förslag till 
organisation och lokalisering av kommunens förskoleverksamhet. Förslaget 
antogs av barn- och utbildningsnämnden § 39/2019, 2019-03-14. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade därefter § 72/2019, 2019-05-09, att 
starta en utredning avseende ett alternativ till förskolan på Rosenberg och 
således pausa verkställandet av de beslut som tidigare hade fattats avseende 
förskolan på Rosenberg samt förskolan Linblomman i Madängsholm. 
 
På barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2019-09-12 gavs en 
information kring den utredning som förvaltningen genomfört avseende 
alternativ till förskolan Rosenberg. Utredningen beskrivs i tjänsteskrivelsen 
”Förskoleutredningen Linblomman”. Förvaltningen har nu kompletterat 
utredningen med ett förtydligande underlag i form av en tjänsteskrivelse och 
två bilagor. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-09-26 § 75, 

”Beslut om lokalutredning förskolor” 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Lokalutredning förskolor”, nämndsekreterare Henrik 

Lennartsson, 2019-09-25. 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Förtydligande i utredning förskola Madängsholm”, 

projektledare Ci Olofsson, 2019-09-18. 
✓ Bilaga – Kö till förskolan 2019-09-17 vama och vaba. 
✓ Bilaga – Karta Baltak. 
✓ Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-09-12 § 91, ”Information 

om utredning av ett alternativ till Förskola Rosenberg”. 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Förskoleutredning Linblomman”, projektledare Ci 

Olofsson, 2019-05-13. 
✓ Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-05-09 § 72, ”Beslut om 

utredning av ett alternativ till förskola Rosenberg”. 
✓ Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-03-14 § 39, ”Beslut om 

lokalutredning förskolor”. 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Lokalutredning förskoleverksamheten”, skolchef 

Anneli Ahlm, 2019-02-19. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att 
besluta godkänna utredningen ”Alternativ till förskola Rosenberg”. 

- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att 
besluta avbryta pausen, enligt beslut 2019-05-09 § 72, av 
verkställandet av de beslut som fattades 2019-03-14 avseende 
Rosenbergs förskola samt förskolan Linblomman. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019-10-17 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

- Ordförande föreslår nämnden besluta att avbryta pausen, enligt beslut 
§ 72/2019 av verkställandet av de beslut som fattades avseende 
Rosenbergs förskola 2019-03-14 samt att revidera beslut § 39/2019 
genom att lyfta ur åtgärden kring förskolan i Madängsholm. 

 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. Hon ställer förslagen 
mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna utredningen 
”Alternativ till förskola Rosenberg”. 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avbryta pausen, enligt 
beslut § 72/2019 av verkställandet av de beslut som fattades avseende 
Rosenbergs förskola 2019-03-14 samt att revidera beslut § 39/2019 
genom att lyfta ur åtgärden kring förskolan i Madängsholm. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019-03-14 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2019/64 

§ 39 Beslut om lokalutredning förskolor 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunövergripande förskoleutredning gällande lokaler. Uppdraget med 
utredningen har varit att se över hur förvaltningen på bästa sätt kan nyttja 
verksamhetens lokaler. 
 
Förvaltningen presenterade lokalutredningen vid nämndsammanträdet 2019-
02-07. Det är nu fråga för nämnden om att fatta beslut i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-02-27 § 22, 

”Beslut om lokalutredning förskolor”. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse – Lokalutredning 

förskoleverksamheten”, skolchef Anneli Ahlm, 2019-02-19. 
✓ Barn- och utbildningsnämndens beslut § 14/2019 ”Information om 

lokalutredning förskolor”, 2019-02-07. 
✓ Underlag minskade kostnader kostnadskalkyl förskola Rosenberg, 

2019-01-30. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse”, projektledare Ci Olofsson, 2019-

01-24. 
✓ ”Investeringsprojekt – tillbyggnad förskola Ekedalen”, 

förvaltningsekonom Marie Torin Vitenberg 2019-01-15. 
✓ ”Investeringsprojekt – förskola Rosenberg ny”, förvaltningsekonom 

Marie Torin Vitenberg 2019-01-15. 
✓ ”Konsekvenser av placering av femåringar på Rosenbergsskolan och 

Forsenskolan”, förskolechef Susanne Hammar och projektledare Ci 
Olofsson 2019-01-11. 

✓ ”Förskoleutredning statistik per år 2019-01-11”, förskolechef Susanne 
Hammar och projektledare Ci Olofsson, reviderad 2019-03-05. 

✓ Strategisk plan och budget 2019-2021, antagen av kommunfullmäktige 
2018-06-25, reviderad 2018-11-26. 

 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta 
godkänna lokalutredningen och därmed besluta anta de föreslagna 
åtgärderna. 

- Krister Rohman (KD) yrkar på att ärendet ska återremitteras med 
uppdrag till förvaltningen att söka alternativa lösningar för Linblomman 
och dagbarnvårdare.  

 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets och 
Rohmans. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Votering begärs. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019-03-14 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning: 
 
JA: Ärendet avgörs idag. 
NEJ: Ärendet avgörs vid ett senare tillfälle. 
 
Omröstningen utfaller med: 
JA: 6 
NEJ: 5 
 
Följande röstar JA: 
Lena Andersson (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Georgos Moschos (S), Kristina 
Spetz-Larsson (S), Lisbeth Ider (V), Anna Wik (JA). 
 
Följande röstar NEJ: 
Krister Rohman (KD), Jenny Svensson (L), Elisabeth Alfredsson (M), Ulf Alteg 
(M), Aili Räisänen (SD). 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat att ärendet 
avgörs idag. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna lokalutredningen 
och därmed besluta anta de föreslagna åtgärderna. 

 
Reservation 
Krister Rohman (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag 
om återremiss. 
 
Ulf Alteg (M), Elisabeth Alfredsson (M) och Aili Räisänen (SD) reserverar sig 
mot beslutet med följande motivering: ”Till förmån för den Moderata Motsion 
om Nybygge av ny förskola i madängsholm.” 
 
Protokollsanteckning 
Anna Wik (MP) lämnar följande protokollsanteckning:  
”Miljöpartiet ser med tveksamhet och har flera frågetecken angående den 
lokalutredning som nu är gjord men kommer ändå gå med på detta beslut då 
vi inte kan se några andra möjligheter med utgångpunkt från den nu 
genomförda utredningen. I framtiden kommer vi alltid i uppdrag, utredningen 
efterfråga en påverkans- och riskanalys, för barnet/en, för 
föräldrarna/föräldern, av ekonomiska förutsättningar, vilken klimatpåverkan 
positivt eller negativt som beslutet ger, lokaler och hur orten påverkas. 
 1. Barnens behov av en trygg och fungerande förskola 

2. Föräldrars/förälders kontakt och möjlighet att hämta och lämna barnen. 
Också om det finns fler barn i familjen på andra förskolor, skolor eller 
fritids som skall hämtas o lämnas. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019-03-14 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

3. Klimatpåverkan, vilka förlängda resvägar blir det för förälder, finns det 
kommunala transporter som gör att föräldrar som inte har möjlighet till bil 
eller vill undvika äga eller köra bil kan hämta och lämna barnet/barnen. På 
vilket sätt fördyras resvägen för föräldern. 
4. Ekonomiska förutsättningar för kommunen. 
5. Hur beslutet påverkar den ort som berörs. 

Vi vill ändå påpeka att en förskola med bara en avdelning är ytterst sårbar för 
både barn och personal. Däremot kan samarbete med låg- och mellanstadium 
i något fall vara acceptabelt.”  
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Sida 1 av 2 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2020/343 

2022-04-20 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, skolchef 

Tjänsteskrivelse – Beslut om förstudie 
investeringsprojekt förskolan Ekedalen 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna alternativ 2 som framgår av 
förstudien samt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering enligt 
investeringsprocessen.  

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

Det finns sedan tidigare en förstudie framtagen men då ärendet av olika skäl dragit ut på tiden 
beslutade barn- och utbildningsnämnden att göra omtag med förstudien för att få med nya 
omständigheter. Barn- och utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen 
uppdaterade förstudien enligt beslutet. 

Barn- och utbildningsnämnden har därefter beslutat att godkänna alternativ 1 och alternativ 2 som 
framgår av förstudien, med några redaktionella ändringar, samt att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen. 

Uppgifter har nu framkommit att barn- och utbildningsnämnden endast ska förorda ett alternativ 
som framgår av förstudien innan ärendet överlämnas till kommunstyrelsen. Ärendet har även 
kompletterats med en totalkostnadskalkyl.  

Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna alternativ 2 som 
framgår av förstudien. Detta med anledning av att det ger större möjligheter till samordning 
gällande både verksamhet och kök. 
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Sida 2 av 2 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

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

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

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

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

Beslutsunderlag 
 Förstudie investeringsprojekt förskolan Ekedalen, 2022-04-20. 
 Investeringsprojekt - Totalkostnadsberäkning Ekedalens förskola alternativ 1. 
 Investeringsprojekt - Totalkostnadsberäkning Ekedalens förskola alternativ 2. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 40 ”Beslut om förstudie investeringsprojekt 

förskolan Ekedalen”, 2022-03-17. 

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

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

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

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

    

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

Referenstagning 
Referenstagning förskolebarn i nybyggt område. 

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

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

Köpare Älvsbyhus 

• Ensamhushåll ålder 18–35: 2 st. 

• Par ålder 18–35 (utan barn): 2 st. 

• Barnfamilj, 2 vuxna: 2 st. 

• Barnfamilj, ensamstående: 3 st. 

• Pensionärer: 2 st. 

• Övriga: 2 st. 

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

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

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

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

Antaganden: 

- Dagens modullösning avvecklas efter invigning. 
- Lösningen bedöms omfatta 4 st avdelningar, ca 64 barn varav 1 avdelning är ur och skur 

verksamhet.  
- Inga anpassningar av skolgård krävs. 
- Mottagningskök 
- Befintlig utegård kan nyttjas men kompletteras med lekredskap och solskydd. 
- Avskrivningstid byggnad 20 år 
- Driftskostnad samma som Rosenbergs förskola 4 avdelningar. 

 

Ekonomi: Investering bedöms till 21,6 miljoner kronor, inklusive utemiljö och inventarier. Referens 
till tidigare anbud samt indexering.  

Fördelar/nackdelar nuvarande lokaler nyttjas, utemiljön går att fortsatt använda såsom idag. Under 
ombyggnad/tillbyggnad krävs andra lokaler att tillgå. En stor påverkan på verksamheten under en 
ganska lång tid. Egen personal behövs för att hantera måltiderna. 

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

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

Antaganden: 

- När den nya byggnaden invigs tas modullösningen bort och förskolegård utökas (kalkyl nedan 
innefattar inte rivning av befintlig förskolebyggnad).  

- 4 avdelningar 
- Dockning och anpassning till skolan för samordning med kök och fritids 
- Avskrivningstid byggnad 30 år. 
- Driftskostnad samma som Rosenbergs förskola 4 avdelningar. 

 

Ekonomi Investering bedöms till 30,4 miljoner kronor inklusive utegård och inventarier. Referens till 
tidigare anbudsgivning samt indexering 

Fördelar/nackdelar en helt ny förskolebyggnad med de fördelar det ger, fördelar av att en liknande 
byggnad nyligen byggts. Tillskapandet av ny lokal kan ske utan att nuvarande verksamhet påverkas. 
Byggnaden kommer ligga på mark som idag nyttjas till annan verksamhet, nuvarande utemiljö kan ej 
nyttjas. Möjlighet att nå 6 avdelningar om behov uppkommer snabbt genom att använda befintlig 
förskola i steg 2. Ett närmare läge möjliggör samverkan mellan skola, fritids och förskola. Betydande 
potential är att samverkan kring kök och matsal möjliggörs då det spar personalkostnad och ökar 
nyttjandegraden av befintligt kök. 

Påverkan av skolan. Inom ramen för den utredning som genomförs nu kring ytterskolor kan ett 
beslut bli att renovera Ekedalens skola. Alt 2 ger stora potentialer att samordna verksamheter så som 
kök, fritids etc. En placering nära skolan påverkar bouleplan och fotbollsplan. Möjligen kan denna typ 
av funktioner upprättas där dagens modullösning är placerad. Övrig utemiljö som skolan idag 
använder kan också komma att påverkas/minskas. 

Genomförande Ett utförande tidsmässigt bedöms i samma härad som Rosenbergs förskola. Byggtid 
ca 1 år. Genomförandet kan ske med små påverkningar på såväl skola som förskola.  
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Nuläge 
Antal placerade barn 2021-12-29 på förskolan Ekedalen är 54 barn. 
2 barn födda 2020 
7 barn födda 2019 
11 barn födda 2018 
16 barn födda 2017 
16 barn födda 2016 (börjar f-klass HT-2022) 

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

Upptagningsområde   Summa 

 Dimbo 
inkluderar  
1212ekedila 
1212ekedtä 

Kungslena 
inkluderar 
1212ekektä 
1212ekkula 

Ekedalen 
inkluderar 
1212eketä 
1212ekla 

 

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

 
Kö till Ekedalens förskola 2021-12-29 

Födelseår Ansöknings 
datum 

Önskat 
placdatum Förturskategori 

Upptagnings 
område 

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

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

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

2017 Falköping Dala lantis 1212ekkula 
2017 Falköping 1212ekkutä 
2017 Björnen Tidaholm 1212ekdila 
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Investeringsprojekt 
för Barn och Utbildningsnämnden

belopp i tkr om inget annas anges

Benämning projekt

I. Beslutssteg

III. Beskrivning

Kalkylränta 1,25%

Årlig Prisjustering 2,20%

Årlig justering av Internhyra 2,20%

IV. Investering - Kassaflöde
belopp i tkr År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Investeringsutgift -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Ackumulerat 21 600 -          21 600 -          21 600 -          21 600 -          21 600 -          21 600 -          21 600 -          21 600 -          21 600 -          

V. Påverkan Driftkostnader

År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Tillkommande 

Avskrivningar 1 130 -             1 130 -             1 130 -             1 130 -             1 130 -             1 130 -             1 130 -             1 130 -             1 130 -             

Internränta 256 -                242 -                228 -                214 -                199 -                185 -                171 -                157 -                143 -                

Drift - el, vatten, värme, lokalvård 906 -                925 -                946 -                967 -                988 -                1 010 -             1 032 -             1 055 -             1 078 -             

Kapitalkostnad + Drift 2 291 -             2 297 -             2 303 -             2 310 -             2 317 -             2 325 -             2 333 -             2 342 -             2 351 -             

Externa intäkter -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Totalt Tillkommande 2 291 -             2 297 -             2 303 -             2 310 -             2 317 -             2 325 -             2 333 -             2 342 -             2 351 -             

Avgående

Avskrivningar -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Internränta -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Drift - el, vatten, värme, lokalvård 987                 1 009              1 031              1 054              1 077              1 100              1 125              1 149              1 175              

Kapitalkostnad + Drift 987                 1 009              1 031              1 054              1 077              1 100              1 125              1 149              1 175              

Externa intäkter -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

987                 1 009              1 031              1 054              1 077              1 100              1 125              1 149              1 175              

Total Driftpåverkan 1 304              1 288              1 273              1 257              1 240 -             1 224 -             1 208 -             1 192 -             1 176 -             

Antaganden: Samma internhyra på drift som Rosenbergs förskola 4 avd, mottagningskök, befintlig förskola byggs ut, befintlig utegård kan användas men kompletteras med solskydd och lekredskap.

A. Förstudie

Förskolan Ekedalen, alt. 1 Utbyggnad av befintlig förskola
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Investeringsprojekt 
för Barn och Utbildningsnämnden

belopp i tkr om inget annas anges

Benämning projekt

I. Beslutssteg

III. Beskrivning

Kalkylränta 1,25%

Årlig Prisjustering 2,20%

Årlig justering av Internhyra 2,20%

IV. Investering - Kassaflöde
belopp i tkr År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Investeringsutgift -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Ackumulerat 30 400 -          30 400 -          30 400 -          30 400 -          30 400 -          30 400 -          30 400 -          30 400 -          30 400 -          

V. Påverkan Driftkostnader

År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Tillkommande 

Avskrivningar 1 103 -             1 103 -             1 103 -             1 103 -             1 103 -             1 103 -             1 103 -             1 103 -             1 103 -             

Internränta 366 -                352 -                339 -                325 -                311 -                297 -                283 -                270 -                256 -                

Drift - el, vatten, värme, lokalvård 906 -                925 -                946 -                967 -                988 -                1 010 -             1 032 -             1 055 -             1 078 -             

Kapitalkostnad + Drift 2 375 -            2 381 -            2 388 -            2 395 -            2 402 -            2 410 -            2 419 -            2 428 -            2 437 -            

Externa intäkter -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Totalt Tillkommande 2 375 -            2 381 -            2 388 -            2 395 -            2 402 -            2 410 -            2 419 -            2 428 -            2 437 -            

Avgående

Avskrivningar -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Internränta -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Drift - el, vatten, värme, lokalvård 987                 1 009              1 031              1 054              1 077              1 100              1 125              1 149              1 175              

Kapitalkostnad + Drift 987                1 009             1 031             1 054             1 077             1 100             1 125             1 149             1 175             

Externa intäkter -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

987                1 009             1 031             1 054             1 077             1 100             1 125             1 149             1 175             

Total Driftpåverkan 1 388             1 372             1 357             1 341             1 325 -            1 310 -            1 294 -            1 278 -            1 262 -            

Antaganden: Ny förskola byggs och placeras mellan Ekedalens skola och Ekedalens förskola och dockas till skolan för att möjliggöra samordning med kök och fritids. Samma internhyra på drift som Rosenbergs förskola 4 avd, 

Ny utegård med solskydd för förskolan. 

A. Förstudie

Förskolan Ekedalen, alt. 2, Nyproduktion
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden, 2022-03-17 

Sida 1 av 3 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 40 Beslut om förstudie investeringsprojekt 
förskolan Ekedalen 
BUN 2020/343 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna alternativ 1 och alternativ 2 som 

framgår av förstudien samt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare 
hantering enligt investeringsprocessen. Följande redaktionella ändringar ska göras i 
alternativ 1: 

o Skrivningen i stycke 2 ”Se ritningsunderlag” tas bort. 
o Skrivningen i stycke 5 ändras till ”Lösningen bedöms omfatta 4 st. avdelningar, ca. 

64 barn. Vid behov kan det också kombineras med uteverksamhet”. 

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

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

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

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

förstudie investeringsprojekt förskolan Ekedalen samt att överlämna den till 
kommunstyrelsen för vidare hantering enligt investeringsprocessen. 

- Lena Andersson (S), Georgos Moschos (S), Kristina Spetz-Larsson (S) och Lisbeth Ider (V) 
framför att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vidhåller att bästa alternativet för 
förskola i Ekedalen är ombyggnation av Lindängens lokaler, det blir bättre lokaler med 
större möjligheter att öka och minska antalet platser efter behov, fantastisk utemiljö. Det 
är att ta ansvar och att nyttja varje skattekrona optimalt samt yrkar: 

o att barn- och utbildningsnämnden avvaktar beslut om förstudie för att invänta 
utredning om framtidens äldreomsorg och beslut från social- och 
omvårdnadsnämnden angående Lindängens lokaler. 

- Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna alternativ 1 och 
alternativ 2 som framgår av förstudien samt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 
för vidare hantering enligt investeringsprocessen. Följande redaktionella ändringar ska 
göras i alternativ 1: 

o Skrivningen i stycke 2 ”Se ritningsunderlag” tas bort. 
o Skrivningen i stycke 5 ändras till ”Lösningen bedöms omfatta 4 st. avdelningar, ca. 

64 barn. Vid behov kan det också kombineras med uteverksamhet”. 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden, 2022-03-17 

Sida 2 av 3 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

- Lena Andersson (S), Georgos Moschos (S), Kristina Spetz-Larsson (S) och Lisbeth Ider (V) 
föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att återremittera ärendet för att låta 
facknämnden ta fram det alternativa förslaget samt att komplettera ärendet med en 
totalkostnadskalkyl då det sedan ska hanteras i kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns fyra förslag till beslut. 

Ordföranden ställer först Anderssons m.fl. förslag om återremiss under proposition och finner att 
barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå detta. 

Omröstning begärs. 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning: 

JA: 
Avslag till förslaget om återremiss. 

NEJ: 
Bifall till förslaget om återremiss. 

Omröstningen utfaller med: 
JA: 6 
NEJ: 5 

Följande röstar JA: 
Björn Yngvesson (KD), Stig Emanuelsson (MP), Jenny Svensson (L), Johan Liljegrahn (M), Per-Erik 
Vrang (M), Christina Forsling (SD). 

Följande röstar NEJ: 
Lena Andersson (S), Ann-Sofie Hagenvind (-), Georgos Moschos (S), Kristina Spetz-Larsson (S), 
Lisbeth Ider (V) 

Lena Andersson (S), Georgos Moschos (S), Kristina Spetz-Larsson (S) och Lisbeth Ider (V) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Ordföranden ställer därefter resterande tre förslag under proposition och finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Omröstning begärs. 

Ordföranden beslutar att Anderssons m.fl. förslag ska utgöra motförslag. 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning: 

JA: 
Bifall till ordförandens förslag. 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

NEJ: 
Bifall till Anderssons m.fl. förslag. 

Omröstningen utfaller med: 
JA: 6 
NEJ: 4 
AVSTÅR: 1 

Följande röstar JA: 
Björn Yngvesson (KD), Stig Emanuelsson (MP), Jenny Svensson (L), Johan Liljegrahn (M), Per-Erik 
Vrang (M), Christina Forsling (SD). 

Följande röstar NEJ: 
Lena Andersson (S), Georgos Moschos (S), Kristina Spetz-Larsson (S), Lisbeth Ider (V). 

Följande AVSTÅR: 
Ann-Sofie Hagenvind (-) 

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Lena Andersson (S), Georgos Moschos (S), Kristina Spetz-Larsson (S) och Lisbeth Ider (V) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om förstudie investeringsprojekt förskolan Ekedalen”, skolchef 

Anneli Alm, 2022-03-10. 
 Förstudie investeringsprojekt förskolan Ekedalen. 

Reservation 
Lena Andersson (S), Georgos Moschos (S), Kristina Spetz-Larsson (S) och Lisbeth Ider (V) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om återremiss samt förslag om att avvakta 
beslut om förstudie. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-04-07 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 33 Beslut om yttrande till Skolinspektionen - 
nyetablering av fristående gymnasieskola vid 
JENSEN gymnasium Skövde 
BUN 2022/78 

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

Skövdes beslut. 
 

Sammanfattning av ärendet 
JENSEN education college AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman 
för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid JENSEN gymnasium Skövde i Skövde 
kommun fr.o.m. läsåret 2023/2024. 

Tidaholms kommun har getts möjlighet att avlämna yttrande över ansökan i enlighet med  
2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Yttrandet ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 6 maj. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att följa lägeskommunen 

Skövdes beslut. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande till Skolinspektionen - nyetablering av fristående 

gymnasieskola vid JENSEN gymnasium Skövde”, skolchef Anneli Alm, 2022-03-31. 
 Remiss från Skolinspektionen 2022-02-24 ”Ansökan JENSEN education college AB”, dnr SI 

2022:1033. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/78 

2022-03-31 Barn- och utbildningsnämnd 
Handläggare: Anneli Alm, skolchef 

Tjänsteskrivelse - Beslut om yttrande till 
Skolinspektionen - nyetablering av fristående 
gymnasieskola vid JENSEN gymnasium Skövde 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att följa lägeskommunen Skövdes beslut. 
 

Ärendet 
JENSEN education college AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman 
för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid JENSEN gymnasium Skövde i Skövde 
kommun fr.o.m. läsåret 2023/2024. 

Tidaholms kommun har getts möjlighet att avlämna yttrande över ansökan i enlighet med  
2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Yttrandet ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 6 maj. 

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

Beslutsunderlag 
 Remiss från Skolinspektionen 2022-02-24, dnr SI 2022:1033. 

Sändlista 
Skolinspektionen 
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Allmän information

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående
gymnasieskola

Skolinspektionen prövar enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) om sökanden genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat

insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för

verksamheten och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen. Vidare krävs att den enskilde,

inklusive samtliga inom ägar‐ och ledningskretsen i övrigt bedöms lämplig. Det är sökanden som ska visa att denne uppfyller de

ovan nämnda kraven för att godkännas som huvudman för den sökta utbildningen. En ofullständig ansökan kan komma att prövas

på inlämnat underlag.

Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget/föreningen/stiftelsen undertecknar ansökan. Det

undertecknade försättsbladet/e-signatur finns på sista sidan av ansökningsblanketten. Det undertecknade försättsbladet kan

antingen bifogas till ansökan eller skickas till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm alternativ till

tillstand@skolinspektionen.se Försättsbladet behöver inte skickas in i original.

Skolinspektionen tar ut en avgift för ansökningar om godkännande med stöd av 2 kap. 5 c § skollagen. Se sidan skicka in i

ansökningsblanketten för mer information.

Läs mer om Skolinspektionens integritetspolicy https://www.skolinspektionen.se/om-oss/integritetspolicy/

Skolstart och kommun

Ange vilket läsår skolenheten avser att starta*

2023

Ange i vilken kommun skolenheten är belägen*

Skövde kommun

Sökanden och skolenheten

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)

JENSEN Education college AB

Organisationsnummer/personnummer*

5566358759

Organisationsform*

Aktiebolag

Skolenhetens namn*
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JENSEN gymnasium Skövde

1 Sökanden och kontaktperson

2 kap. 5-6 §§ skollagen.

Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen — för kunskap, valfrihet och trygghet (s 235-237, 633, 642-645).

1.1 Uppgifter om sökanden

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)

JENSEN Education college AB

Organisationsform*

Aktiebolag

Organisationsnummer/personnummer*

5566358759

Utdelningsadress*

â€‹Box 111 24

Postnummer*

10061

Ort*

Stockholm

1.2 Bifoga sökandens registeruppgifter

Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga samt visar personer som ingår i ägar‐ och ledningskretsen ska

bifogas ansökan. Se nedan vilken handling som ska bifogas för respektive organisationsform. Registreringsbeviset som bifogas

till ansökan ska vara aktuellt, max 3 månader gammalt. Vid ägande i flera led ska registerhandlingar för samtliga juridiska

personer med väsentligt inflytande över verksamheten bifogas, se vidare under punkterna Ägare med väsentligt inflytande och

Ägande i flera led. Observera att det är de personer som står angivna som firmatecknare som också måste underteckna

ansökan för att ansökan ska vara giltig.

Efter att ansökan skickats in kan sökanden inte ändra vem som ansöker som huvudman. Sökanden kan alltså inte ändra från ett

bolag till ett annat under pågående handläggning.
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Registreringsbevis JE 220126.pdf

Registreringsbevis JE 220126

Registreringsbevis JEC 220126.pdf

Registreringsbevis JEC 220126

Registreringsbevis JG 211223.pdf

Registreringsbevis JG 211223

1.3 Offentligt inflytande

bestämmanderätten i bolaget eller föreningen samt kommunens inflytande i bolaget eller föreningen

orsakerna till att samverkan är nödvändig mellan en kommun eller ett landsting och en enskild för att verksamheten ska

komma till stånd, samt

vilka särskilda skäl som finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning.

Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller föreningen eller på något annat

sätt har rättsligt inflytande över verksamheten. Se 2 kap. 6 § skollagen. Om detta är fallet, redogör utförligt för

Ej aktuellt.

1.4 Kontaktperson

Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med utsedd kontaktperson. Om kontaktpersonen

undertecknar ansökan eller undertecknar via e-legitimation ska en fullmakt från behörig firmatecknare bifogas till ansökan.

Kontaktperson*

â€‹Jonatan Laurent

E-postadress*

â€‹jonatan.laurent@jenseneducation.se

Telefon arbetet

Mobil*

0722504048 

Kontaktpersonens funktion i verksamheten

Bitr skolchef
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FULLMAKT (Jonatan Laurent JEC 2022).pdf

FULLMAKT (Jonatan Laurent JEC 2022)

1.5 Inriktning

Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar

Waldorf

Konfessionell inriktning av utbildningen. Redogör för de konfessionella inslagen

1.6 Övertagande av en annan huvudmans godkännande och/eller utökning av en befintlig skolenhet

Besvara det här avsnittet om ansökan gäller att ta över en annan befintlig verksamhet av en kommunal eller fristående huvudman.

Alternativt om ansökan avser en sammanslagning av befintliga verksamheter.

Ansökan avser att ta över en annan huvudmans befintliga godkännande för fristående skola

Ansökan avser att ta över en befintlig verksamhet med kommunal huvudman

Ansökan avser en sammanslagning av befintliga verksamheter

Beskriv förändringen som ni vill genomföra

1.7 Medgivande samt tidpunkt för övertagande

Inga dokument registrerade

Samtliga skolformer som den nuvarande huvudmannen har godkännande för vid skolenheten återkallas om godkännande ges till

den sökande. Försättsbladet ska signeras av befintlig huvudman och sökanden. Skriv ut försättsbladet och signera det.

Försättsbladet behöver inte skickas in i original. Försättsbladet kan skickas in i samband med ansökan. Ange även datum för

den planerade överlåtelsen av skolenheten.

Avser övertagandet en kommunal skola, bifoga beslut om detta från kommunen.

Notera att en överlåtelse endast får genomföras efter det att Skolinspektionen har godkänt ansökan.

2 Sökta program, elevantal och elevprognos

2 kap. 5 §, 1 kap. 4 § skollagen

12 § Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om godkännande som huvudman för fristående skola (SKOLFS

2011:154).

Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen — för kunskap, valfrihet och trygghet (s. 242-243).
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2.1 Nationella program och inriktningar samt antal sökta utbildningsplatser

Ange vilka nationella program och inriktningar som ansökan avser samt antal sökta utbildningsplatser läsår 1, 2 och 3.

Nationellt program

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Ekonomi

Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt

Läsår 1 30 0 0 30

Läsår 2 30 30 0 60

Läsår 3 30 30 30 90

Fullt utbyggd
verksamhet 30 30 30 90

Nationellt program

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Juridik

Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt

Läsår 1 30 0 0 30

Läsår 2 30 30 0 60

Läsår 3 30 30 30 90

Fullt utbyggd
verksamhet 30 30 30 90

Nationellt program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Naturvetenskap

Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt

Läsår 1 30 0 0 30
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Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt

Läsår 2 30 30 0 60

Läsår 3 30 30 30 90

Fullt utbyggd
verksamhet 30 30 30 90

Nationellt program

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Beteendevetenskap

Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt

Läsår 1 30 0 0 30

Läsår 2 30 30 0 60

Läsår 3 30 30 30 90

Fullt utbyggd
verksamhet 30 30 30 90

Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt

Fullt utbyggd
verksamhet

120 120 120 360

2.2 Läsår ‐ fullt utbyggd

Ange vilket läsår skolenheten planeras vara fullt utbyggd.

2025

2.3 Elevprognos

Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen:

vilken information elev/vårdnadshavare fick om sökanden och den planerade skolenheten i samband med

intresseundersökningen

att elev/vårdnadshavare vid undersökningstillfället fick information om att den planerade skolan är en fristående skola

vilka frågor som ställdes vid undersökningen

resultatet från undersökningen där svaren redovisas per sökt årskurs

En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna bedrivas stabilt och

kontinuerligt. Elevprognosen kan grundas på en intresseundersökning som bifogas ansökan eller därmed jämförbara uppgifter

som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade utbildningen och skolenheten. Riktat intresse förutsätter att

elev/vårdnadshavare fått information om huvudmannen innan de svarar. Det ska även framgå vilken utbildning, det vill säga

program och inriktning som intresse lämnas för.

77



hur och när intresseundersökningen är genomförd

urvalsmetoden och antal tillfrågade elever/vårdnadshavare.

Se bilagor

Lägg till bilaga

Elevprognos intervjuguide 2022Skövde.docx

Elevprognos intervjuguide 2022Skövde

Rapport Elevprognos Skövde.docx

Rapport Elevprognos Skövde

2.4 Elevprognos vid övertagande av en befintlig verksamhet

Vad som ligger till grund för den elevprognos som sökanden angett. Har en intresseundersökning genomförts bland

befintliga elever redogör för denna.

Om det planerade elevantalet är högre än det befintliga antalet elever, redogör särskilt för vad som ligger till grund för denna

elevprognos.

Vilken information vårdnadshavare och elever har fått om den nya huvudmannen samt hur och när informationen har getts.

Bifoga underlag som gått ut till elever/vårdnadshavare.

Inga dokument registrerade

Om ansökan avser att ta över en annan huvudmans befintliga verksamhet och/eller en sammanslagning av befintliga

verksamheter, redogör för

Lägg till bilaga

3 Ekonomi

2 kap. 5 § skollagen.

Prop. 2017/2018:158: Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden (s. 50-51).

3.1 Sökandens budget

Sökanden ska lämna in en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3. Likviditetsbudgeten består av

två delar: Del ett visar in‐ och utbetalningar och investeringar för etablering, det vill säga in‐ och utbetalningar som sker innan

skolstart. Del två visar in‐ och utbetalningar under läsår 1. Resultatbudget lämnas för de tre första läsåren och visar

bokföringsmässiga intäkter och kostnader. Se vidare under avsnitt 3.7 för likviditetsbudget samt 3.8 för resultatbudget.

Beskriv nedan hur sökanden med inlämnad likviditets‐ och resultatbudget avser att bedriva en verksamhet med god kvalitet och

med varaktighet. Utgå exempelvis från Skolverkets jämförelsetal och kommentera eventuella större avvikelser från

genomsnittskostnader/bidrag. Om sökanden inte uppger någon post i budgeten för till exempel elevhälsa eller försäkringar, ange
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skälet till detta.

Vi bifogar resultat och likviditetsbudget som Excel-fil under bifogade filer "Slutversion

Likviditetsbudget och resultatbudget JENSEN gymnasium Skövde 2023". Budgeten bygger på

kostnadsstruktur vi har på befintliga 14 skolor som alla är utan anmärkning hos skolinspektionen.

Budgeten bygger på antagande om fulla klasser varför undervisningskostnad i relation till antalet

elever ser lägre ut än genomsnittet i Sverige eftersom genomsnittet innefattar många mindre

klasser. Det finns alltid en risk att man inte fyller riktigt så väl ifrån början heller. Dessutom har

våra lärare en högre undervisningsgrad än de kommunala. På lokaler räknar vi en lägre kostnad

än snittet eftersom vi har en schemaläggning som innebär att vi kan nyttja lokaler och klassrum

mer effektivt under dagen och håller på så vis lokalkostnad lägre än snittet, vi har även byggt

kalkylen på fulla klasser vilket ger en lägre kostnad per elev.

3.2 Årsredovisning/årsbokslut

Bifoga årsredovisning/årsbokslut inklusive revisionsberättelse för senast avslutade räkenskapsår om sådan finns. Om sådan inte

upprättats, kom in med en aktuell balans‐ och resultatrapport (max 2 månader gammal).

Om sökanden har gått med förlust de senaste åren/perioderna eller om bolagets/föreningens ekonomi visar låg likviditet och/eller

soliditet, redogör i förekommande fall för bakgrunden till detta. Redogör dessutom för hur sökanden ska stärka den ekonomiska

situationen.

Om sökanden ingår i en koncern, redovisa koncernens ekonomiska ställning inklusive koncernredovisning om sådan finns.

Förtydliga eventuella kommissionsförhållanden.

Bifogar för 2020 Årsredovisning samt koncernredovisning för övriga bolag i bilagor

Lägg till bilaga

JENSEN education AB (1).pdf

Årsredovisning JENSEN education AB

JENSEN education college AB.pdf

Årsredovisning JENSEN education college AB

JENSEN group AB.pdf

Årsredovisning JENSEN group AB

3.3 Grundbelopp

Redovisa hur sökanden har beräknat kommunens grundbelopp per nationellt program. Beloppet ska stå i överensstämmelse

med det angivna elevantalet.

Av redogörelsen ska framgå

79

#
#
#


beloppets storlek och hur det har beräknats

vilka kontakter som tagits med kommunen

Vi har utgått från det gällande grundbeloppet per program och räknat med att det kommer öka

med 2% per år framåt, i samma takt som lärarlönerna kommer öka och övriga kostnader med

inflation. NA 85733 SA 83585 EK 81315 Kontakt beträffande detta har tagits med kommunen,

Paul Salloum ‐ Ekonom. Skolchef Sara Taflin har även varit i kontakt Anders Karlsson, ordf

utbildningsnämnden i Skövde och de ser ett stort behov av ökade gymnasieplatser de närmsta 5-

15 åren och vill förstås samverka med fristående aktörer för att bygga det bästa utbudet för

regionens gymnasieelever utan att för den del konkurrera ut varandra.

3.4 Lån/ägartillskott/aktieägartillskott samt finansiering med egna medel

Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående uppgifter.

Lån: Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank. Se Läs mer för vad som ska framgå.

Aktieägartillskott/ägartillskott: Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post. Tillskottet ska styrkas med

aktuellt intyg som är undertecknat av lämnande part. Om lämnande part är en juridisk person ska intyget signeras av behöriga

firmatecknare i det bolag som lämnar tillskottet och underlag som styrker att signerande personer är behörig firmatecknare ska

bifogas (t ex registreringsuppgifter från Bolagsverket). Utöver intyget ska bifogas underlag som styrker att medlen finns att tillgå.

Detta gäller oavsett om lämnande part är privatperson eller ett bolag. Exempel på sådant underlag är kontoutdrag, årsredovisning

eller liknande.

Finansiering med egna medel: Med detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i den sökandes pågående

verksamhet. Styrk posten med till exempel sökandens senaste årsredovisning och kontoutdrag och förklara vilka medel

sökanden avser nyttja.

Egna medel inom bolaget JENSEN education college AB. Se Årsredovisning JENSEN education

college AB. Eget kapital i JENSEN education college uppgick till 41,1 msek för 2020.

Lägg till bilaga

JENSEN education college AB.pdf

Årsredovisning JENSEN education college AB

3.5 Övriga inbetalningar/intäkter

Inga dokument registrerade

Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange i så fall vad posten omfattar och med vilket belopp.

Om det finns utbetalningar/kostnader som kan hänföras till inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i

budgeten. Tillskott av medel som inte omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och

kontoutdrag från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande.

Ej räknat med övriga intäkter endast grundbelopp

Lägg till bilaga
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3.6 Investeringar och etableringsutbetalningar vid en ny skolenhet

vilka belopp och i vilka poster etableringsutbetalningar respektive investeringar upptas i budgeten.

hur investeringar och etableringskostnader är beräknade

hur investeringar och etableringskostnader ska finansieras

när i tiden in‐ och utbetalningarna kommer att uppstå.

Investeringar och etableringsutbetalningar ska redovisas i budgeten.

Av budgeten ska följande framgå

Av beskrivning ska följande framgå

Investeringar är beräknade utifrån tidigare nystarter. Dessa finansieras med egna medel i

koncernen. Merparten uppstår första terminen verksamheten är igång. Etableringskostnader ryms

till största del inom koncernens befintliga organisation. Möbler och datorer räknas som

investeringar och skrivs av. Investeringarna uppstår termin 1 och finansieras med egna medel.

Lägg till bilaga

Slutversion Likviditetsbudget och resultatbudget JENSEN gymnasium Skövde 2023.xlsx

Slutversion Likviditetsbudget och resultatbudget JENSEN gymnasium Skövde 2023

3.7 Likviditetsbudget för in‐ och utbetalningar innan skolstart samt likviditetsbudget för läsår 1

Inkom med en likviditetsbudget för in‐ och utbetalningar innan skolstart samt ytterligare en likviditetsbudget för läsår 1.

Eventuella inbetalningar utöver bidrag ska vara sådana som inte redan angivits i investerings‐ och etableringsbudgeten. Detta

innebär alltså att sökanden inte kan ta upp samma inbetalning i både "likviditetsbudget in‐ och utbetalningar innan skolstart" och i

" likviditetsbudget läsår 1".

Likviditetsbudget in‐ och utbetalningar
innan skolstart

Likviditetsbudget läsår 1

Inbetalningar Innan skolstart Inbetalningar Läsår 1 Totalt år 1

Kommunalt bidrag gymnasieskolan 0 0

Lån 0 Lån 0 0

Aktieägartillskott/
ägartillskott 0 Aktieägartillskott/ ägartillskott 0 0

Finansiering med egna
medel 0 Finansiering med egna medel 0 0

Annan finansiering 0 Annan finansiering 0 0

Övriga inbetalningar 0 Övriga inbetalningar 0 0

Summa inbetalningar 0 Summa inbetalningar 0 0

Utbetalningar ‐ innan skolstart Utbetalningar ‐ läsår 1

Utbildning och personal Utbildning och personal
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Skolledning 0 Skolledning 0 0

Personal/lärare 0 Lärare gymnasieskolan 0 0

Övrig personal 0 0

Administration 0 Administration 0 0

Rekrytering 0 Rekrytering 0 0

Fortbildning 0 0

Lokaler/Utrustning Lokaler/Utrustning

Lokalhyra 0 Lokalhyra 0 0

Speciallokaler 0 Speciallokaler 0 0

Möbler 0 Möbler 0 0

Kontorsutrustning/
förbrukningsinventarier 0

Kontorsutrustning/
förbrukningsinventarier 0 0

Telefon, kopiator mm 0 Telefon, kopiator mm 0 0

Läromedel Läromedel

Litteratur/utrustning/skol
bibliotek (ink
programvaror, licenser)

0
Litteratur/utrustning/skolbibliotek (ink
programvaror, licenser) 0 0

Datorer 0 Datorer 0 0

Övrigt Övrigt

Info och annonsering 0 Info och annonsering 0 0

Elevhälsa 0 0

Skolmåltider 0 0

Försäkringar 0 Försäkringar 0 0

Studie-och yrkesvägledning 0 0

APL-handledare 0 APL-handledare 0 0

Övriga utbetalningar 0 Övriga utbetalningar 0 0

Finansiella poster Finansiella poster

Räntor 0 Räntor 0 0

Amorteringar 0 Amorteringar 0 0

Summa utbetalningar 0 Summa utbetalningar 0 0

Över/Underskott 0 Över/Underskott 0 0

3.8 Resultatbudget för läsår 1, 2 och 3

Inkom med en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3. Utgå från Skolinspektionens budgetmall nedan.

Observera att angivna kostnader läsår 1 bör överensstämma med totala utbetalningar i likviditetsbudget. Förklara eventuella

avvikelser.

Resultatbudget
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Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3

Kommunalt bidrag gymnasieskolan 0 0 0

Övriga intäkter 0 0 0

Summa intäkter 0 0 0

Kostnader

Personal

Skolledning 0 0 0

Lärare gymnasieskolan 0 0 0

Övrig personal 0 0 0

Administration 0 0 0

Rekrytering 0 0 0

Fortbildning 0 0 0

Lokaler/Utrustning

Lokalkostnad 0 0 0

Kostnader för speciallokaler 0 0 0

Kontorsutrustning/ förbrukningsinventarier 0 0 0

Läromedel

Litteratur/utrustning/skolbibliotek (inkl.programvaror,
licenser) 0 0 0

Övrigt

Info och annonsering 0 0 0

Elevhälsa 0 0 0

Skolmåltider 0 0 0

Försäkringar 0 0 0

Studie‐ och yrkesvägledning 0 0 0

APL-handledare 0 0 0

Övriga kostnader 0 0 0

Finansiella poster

Räntor 0 0 0

Avskrivningar

Möbler 0 0 0

Datorer 0 0 0

Telefon, kopiator mm 0 0 0

Summa kostnader 0 0 0

Vinst/förlust 0 0 0

3.9 Resultatbudgeten
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Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat läsår 1 och bolaget/föreningen är nystartat eller av annat skäl inte har ett eget

kapital som täcker förlusten, redovisa hur förlusten ska täckas.

Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år 3, redovisa när verksamheten beräknas generera som lägst ett nollresultat samt

hur sökanden ska arbeta för att uppnå detta.

Vänligen se bifogad resultatbudget i excel: Slutversion Likviditetsbudget och resultatbudget

JENSEN gymnasium Skövde 2023

3.10 Övriga ekonomiska upplysningar

Skolinspektionen inhämtar upplysningar om sökandens ekonomiska status hos UC AB. Om sökanden har kännedom om att

bolaget/föreningen har betalningsanmärkningar, redogör för skälen till eventuella betalningsanmärkningar.

4 Lokaler

1 kap. 3 § 2 kap. 35-36 §§ och 26 kap. 9 a § skollagen

Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen — för kunskap, valfrihet och trygghet (s. 283-284 och s. 633).

4.1 Lokaler

Sökanden kommer att ha tillgång till lokaler och den utrustning som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna

uppfyllas.

Ange i vilken stadsdel/kommundel skolenheten planeras vara belägen.

Vid ett godkännande av enskild som huvudman enligt 2 kap. 5 § skollagen kommer Skolinspektionen enligt 26 kap. 9 a §

skollagen att genomföra en kontroll av den verksamhet som ska bedrivas innan utbildningen startar (etableringskontroll).

Etableringskontrollen görs under maj — juni samma år som utbildningen är tänkt att starta. Vid etableringskontrollen granskar

Skolinspektionen huvudmannens förberedelser inför skolstarten. Bland annat granskas skolans lokaler. Skolinspektionen tar

ställning till om huvudmannen följer de föreskrifter som gäller för verksamheten. Resultatet meddelas huvudmannen i ett beslut.

Skolan planeras vara belägen i centrala Skövde.

4.2 Speciallokaler

Om speciallokaler inte ska inrymmas i skolenheten, redogör för

omfattning och organisering av undervisningen som ska bedrivas i speciallokaler utanför skolenheten.

Redogör för tillgången till speciallokaler och om de kommer att inrymmas inom skolenheten eller om de ska hyras externt.

Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen
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Idrott och hälsa

Hyrs externt, för att eleverna ska kunna pröva på olika sporter.

Naturvetenskapliga ämnen

Egen naturvetenskaplig laborationssal utrustas och uppförs i befintliga lokaler

Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram

4.3 Skolbibliotek

Av beskrivningen ska framgå

skolbibliotekets innehållsmässiga funktion

skolbibliotekets pedagogiska funktion.

Beskriv hur sökanden kommer att säkerställa elevernas tillgång till ett skolbibliotek.

Om skolbiblioteket inte inryms inom skolenhetens lokaler redogör för hur sökanden avser ge eleverna tillgång till ett skolbibliotek.

Skolans skolbibliotek kommer att finnas centralt belägen i de egna lokalerna och ska vara öppet

under hela skoldagen. Eleverna kan låna hem böcker och tidskrifter med hjälp av undervisande

lärare eller biblioteksansvarig. Biblioteket används också periodvis som en tyst studieyta med

studieplatser tillgängliga för samtliga elever. Skolbiblioteket på JENSEN gymnasium skall: 1.

Tillhandahålla rikligt med tryckta medier inom skönlitteratur, facklitteratur och tidskrifter

katalogiserade enligt SAB:s klassifikationssystem samt digitala medier. 2. Innehålla ett urval av

litteratur baserad på ämnesmål och kursmål som gäller för skolans utbildningar. 3. Aktivt främja

och inspirera till läsning och språkutveckling. 5. Vara en väl använd resurs i skolanspedagogiska

verksamhet. För att möta behoven hos personer med funktionsnedsättning eller annat modersmål

än svenska ska det finnas ljudböcker och litteratur på lättläst svenska. Elever som tillhör

nationella minoriteter eller har annat modersmål än svenska ska också ha tillgång till litteratur på

sitt modersmål. En särskilt utsedd biblioteksansvarig ansvarar för inköp, klassificering, information

till elever och personal samt olika åtgärder för att främja läsning, exempelvis genom exponering

av ny, aktuell och relevant litteratur, utställningar och information i klasserna eller individuellt.

Undervisande lärare ansvarar i samråd med biblioteksansvarig för att förse biblioteket med

uppdaterad litteratur anpassad för ämnen och kurser. Biblioteksansvarig planerar och följer upp

biblioteksverksamheten tillsammans med lärarna, och tar också emot önskemål och förslag från

eleverna. Samtliga klasser besöker regelbundet biblioteket för att låna böcker utifrån de

ämnesområde som studeras och biblioteket integreras på så vis som en del i undervisningen.

Bibliotekets verksamhet utvärderas som en del i skolans systematiska kvalitetsarbete för att hela

tiden utvecklas till en pedagogisk resurs som stimulerar elevernas bildning, läsning och

språkutveckling.

5 Skolenhetens ledning och personal

2 kap. 11-14 §§ och 17-22 §§ skollagen
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5.1 Rektor

För ledning av skolenheten ska det finnas en rektor. Sökanden kommer att anställa en rektor som genom utbildning och

erfarenhet har pedagogisk insikt enligt 2 kap. 11 § skollagen.

5.2 Lärare — behörighetskrav

För undervisning i gymnasieskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har legitimation som lärare och är behörig

för viss undervisning får bedriva undervisning. Undantag får göras i vissa fall.

Sökanden för gymnasieskolan kommer att följa kraven på lärarnas utbildning enligt 2 kap. 13 § och 17-22 §§ skollagen.

5.3 Antal lärare

Ange beräknat antal lärare uttryckt i personer och antal tjänster. Lämna även en redogörelse för hur lärarresurserna ska

organiseras på skolan.

Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet

Antal personer Antal heltids-
tjänster

Antal personer Antal heltids-
tjänster

Antal personer Antal heltids-
tjänster

Antal personer Antal heltids-
tjänster

10 7.6 18 15 27 22.6 27 22.6

Antal elever per lärare, läsår 1

15,789

Antal elever per lärare, läsår 2

16

Antal elever per lärare, läsår 3

15,929

Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet

15,929

Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.

Lärarna organiseras för att undervisa i de ämnen de har behörighet för. Vi har i snitt 86,7%

legitimerade lärare på JENSEN gymnasium. Vi organiserar lärarna i programlag respektive

ämneslag för att kunna organisera kompetensutbyte och sambedömning för likvärdighet. Vi har

för elevernas trygghet och trivsel en hög bemanning under hela dagen och 38 timmar platsförlagd

tid i veckan. Lärarna undervisar i de kurser och ämnen de har behörighet för och har i snitt 17,5

undervisningstimme/vecka. Vi strävar efter att i största möjliga mån ha heltidstjänster för att

finnas tillgängliga för eleverna under hela skoldagen. I moderna språk är det ofta deltidstjänster

men det beror på vilka behörigheter lärarna som söker utlysta tjänster har.

5.4 Övrig personal

86



Om sökanden angett övrig personal i budgeten lämna här en beskrivning av vilken personal som avses.

Övrig personal avser vaktmästare, elevvärd, städning och ITâ€support

6 Elevhälsa och studie‐ och yrkesvägledning

2 kap. 25-30 §§ skollagen

Skolverkets och Socialstyrelsens publikation Vägledning för elevhälsan (2016)

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/vagledning/2016-11-4.pdf

Skolverkets allmänna råd ‐ Arbete med studie‐ och yrkesvägledning https://www.skolverket.se/publikationer?id=3143

6.1 Elevhälsa

Av beskrivningen ska framgå

vilka personalkategorier som kommer att ingå i elevhälsan

hur elevhälsans kompetenser ska arbeta förebyggande

hur elevhälsans kompetenser ska arbeta hälsofrämjande

hur samverkan ska ske dels mellan elevhälsans samtliga kompetenser och dels med övriga personalgrupper i det

förebyggande och hälsofrämjande arbetet.

Beskriv hur eleverna får tillgång till elevhälsans kompetenser och funktion.

Skolans elevhälsoteam består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, skolpsykolog,

skolläkare, kurator, specialpedagog/lärare med specialpedagogisk kompetens och studie‐ och

yrkesvägledare. Elevhälsans medicinska insats består av skolsköterskor och skolläkare som till

största delen arbetar förebyggande och främjande för elevernas hälsa bl a med temadagar,

hälsobesök, vaccinationer, samt enklare sjukvårdsinsatser. Elevhälsans syfte är att ge alla elever

så goda förutsättningar som möjligt för att utvecklas mot de nationella målen. I både sin

främjande, förebyggande och åtgärdande roll har Elevhälsoteamet även en viktig uppgift att ge

relevant kompetensutveckling till skolledning, coacher, lärare och övrig personal, och givetvis även

att möta eleverna direkt med information och samtal både i grupp och individuellt. Elevhälsans

olika kompetenser arbetar förebyggande genom att *Identifiera riskfaktorer på skol och klassnivå

vid analys av elevenkäter om t.ex. studiero, trygghet, kränkande behandling och diskriminering.

*Utifrån data från hälsosamtal eller hälsoenkät kartlägga riskområden t.ex.

rökning/droger/dopning, psykisk ohälsa, stress. *Identifiera riskfaktorer i prognosbetygsdata och

närvarostatistik. *Vardagligt medverka i verksamheten och därigenom identifiera sårbara

elever/grupper. *Föreläsa för att förebygga stress och hantera ångest, psykisk ohälsa för alla

elever och vårdnadshavare. Elevhälsans olika kompetenser arbetar främjande genom att *Delta i

organisationsplanering för en tillgänglig lärmiljö för alla elever. *Handleda medarbetare i

konflikthantering och lågaffektivt bemötande *Sprida kunskap genom t.ex. föreläsningar eller

temadagar till elever om -Psykisk och fysisk hälsa genom sömn och kost -Stress och

prestationskrav -Alkohol, tobak och drogers påverkan -Sex och samlevnad, jämställdhet och

relationer -Likabehandling och språkbruk -Studieteknik och god studieplanering -Framtida mål för
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att främja motivation *Träffa alla klasser vid läsårsstart och återkommande trivselaktiviteter på

skolan. *Möta upp eleverna i åk 1 genom överlämningsdokument, speeddating/enskilda samtal

och överlämningar från avlämnande skolor utifrån behov. *Regelbundet skapa â€œhälsotorgâ€

eller alternativa aktiviteter där elevhälsans kompetenser är synliga och tillgängliga. *Initiera och

stötta i gruppstärkande aktiviteter i klasser eller skolan som helhet. Elevhälsan arbetar efter

JENSEN gymnasiums gemensamma riktlinjer och rutiner i â€œLedning & styrning elevhälsan på

JENSENâ€ samt â€œElevhälsoarbete rutinerâ€, en lokal elevhälsoplan som upprättas årligen och

utvärderas i elevhälsans analys och skolans kvalitetsarbete. Elevhälsan har ett gemensamt årshjul

för att systematisera det förebyggande och främjande arbetet. Nedan beskrivs några av de

viktigaste förebyggande och främjande uppgifter som elevhälsans personalkategorier ansvarar

för. Rektor är ytterst ansvarig för elevhälsan och leder arbetet samt säkerställer att elevhälsans

arbete är i enlighet med författningskraven. Rektor beslutar om utredningar och åtgärdsprogram

för särskilt stöd. Skolsköterskan genomför hälsosamtal med alla elever i årskurs ett, och följer

upp dessa vid behov, för att upptäcka tecken på medicinska problem som kan kräva stödinsatser

för att en elev ska nå de nationella målen. I det främjande och förebyggande hälsoarbetet ingår

temadagar, klassdiskussioner, och samtal vid uppkomna situationer gällande t ex hälsosam

livsstil, droger, samlevnad, stresshantering och likabehandling. I kurators arbete ingår att främja

en respektfull samvaro på skolan och skapa en god och förtroendefull relation med eleverna.

Kurator arbetar förebyggande genom att medverka i riskanalyser och kompetensutveckling och

handledning för personalen. Kurator ger även stöd och agerar samtalspartner för elever och

grupper i behov för att främja en god psykosociala miljö och kultur på skolan samt förebygga

ohälsa på gruppnivå. Specialpedagog bidrar i analys, genomförande och uppföljning av behov av

extra anpassningar och särskilt stöd men i det förebyggande arbetet ingår också att analysera

förutsättningarna för lärande på såväl organisations‐ som grupp‐ och individnivå och att bidra i

frågor som rör exempelvis utformningen av lokaler, metodik, utredningar, stödsamtal,

studieplanering och hjälpmedel. Skolpsykolog arbetar förebyggande genom att medverka i

värdegrundsarbete, riskanalyser och kompetensutveckling, samt genom att handleda coacher och

kuratorer, men också kliniskt genom direktkontakt med såväl elever som vårdnadshavare.

Skolläkaren verkar för hälsofrämjande skolmiljö och bokas genom skolsköterskan. Skolläkaren

samverkar och ger konsultation och rådgivning till skolsköterskan. Ansvarar för medicinska

utredningar och deltar på möte med elevhälsoteamet enligt överenskommelse. I samtal med elev

ger skolläkaren råd hur eleven kan hitta sätt att behålla och förbättra sin hälsa. Elevhälsans

personalkategorier samverkar genom att under rektors ledning tillsammans arbeta med att ta

fram förebyggande och främjande insatser samt utifrån profession initiera och genomföra dem på

skolan. Elevhälsans olika personalkategorier samverkar för att utreda, åtgärda och följa upp

ärenden där elever behöver särskilt stöd eller anpassningar för att nå målen. Elevhälsan möts

varje vecka på skolan och arbetar utifrån en agenda som rör främjande elevhälsoinsatser,

förebyggande arbete samt åtgärdande arbete utifrån elever som har F-varning eller hög frånvaro

och som lyfts i coachavstämning. En viktig del i elevhälsoarbetet är därför de coachavstämningar

som sker mellan coach (klassansvarig lärare) och biträdande rektor/programchef för att

regelbundet följa upp elevernas studiesituation och att besluta om vilka elever skolans elevhälsa

behöver rådgöra kring vid EHT-möten. Detta för att säkerställa att samtliga elever får rätt till stöd

och stimulans att utvecklas så långt som möjligt samt att rektor ska få information om vilka elever

som riskerar att inte nå kunskapskraven i en eller flera kurser och behöver utredas vidare av

elevhälsan. Coachavstämningarna består av ett möte inbokat mellan rektor/bitr.rektor och coach
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ca 30-60 minuter månadsvis, samt utifrån behov.

6.2 Studie‐ och yrkesvägledning

Beskriv hur skolan planerar att arbeta så att elevernas behov av vägledning inför val av framtida utbildning och yrkesverksamhet

tillgodoses.

Studie‐ och yrkesvägledningen ska ge eleverna information om hur olika kursval på gymnasiet

påverkar framtida möjligheter på högskolan och arbetsmarknaden i Sverige och utomlands,

särskilt EU, och vägleda eleverna i deras framtidsplanering. Studie‐ och yrkesvägledaren ser till

att lämpligt informationsmaterial om studie‐ och yrkesval finns tillgängligt i skolbiblioteket. Studie‐

och yrkesvägledaren deltar vid behov i utredningar och åtgärdsplaner för elever i behov av särskilt

stöd, och medverkar också i kartläggningen av skolans arbets‐ och studiemiljö. Studie‐ och

yrkesvägledaren utbildar även coacherna i att stödja eleverna mot framtida studie‐ och yrkesliv,

vilket sker återkommande på coachtider med klassen veckovis samt i individuella coachsamtal.

Vidare får samtliga elever i år 2 information i helklass inför inriktningsval och individuella val utifrån

meritpoäng, behörighetskrav och egna målsättningar och intressen. Även elevernas

vårdnadshavare får samma information. I år 3 deltar samtliga elever i utbildningsmässor för högre

studier, där de får uppdrag att genomföra enskilt och i grupp under ledning av lärare, för att

coachas inför framtida studier i Sverige och utomlands. Eleverna får även information i helklass

om datum och ansökningsförfaranden till högskoleprov och universitet och högskolor, samt

information om meritpoäng, behörighetskrav samt utbudet av utbildningar. Eleverna har möjlighet

under hela sin utbildning att boka in individuella vägledningsmöten. För elever i år 3 schemalägger

skolan individuella syv-samtal för samtliga elever. Vidare erbjuder skolan besök på universitet och

högskolor genom hela elevernas utbildning samt fallstudier och praktikveckor på olika

arbetsplatser inom ramen för deras program. Skolan bjuder även in gästföreläsare från studie‐

och arbetsliv för att informera eleverna inför framtida val.

7 Elevens utveckling mot målen

3 kap. 1-12 §§ skollagen

Skolverkets allmänna råd ‐ Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

https://www.skolverket.se/publikationer?id=3299

Skolinspektionens kvalitetsgranskning ‐ Skolans arbete med extra anpassningar https://www.skolinspektionen.se/beslut-

rapporter-statistik/publikationer/kvalitetsgranskning/2016/skolans-arbete-med-extra-anpassningar/

7.1 Stöd i form av extra anpassningar och särskilt stöd

Av beskrivningen ska framgå

Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta med elever i behov av stöd i form av extra anpassningar inom den ordinarie

undervisningen och särskilt stöd.
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när det är aktuellt med stöd i form av extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen

hur stödformen extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen förhåller sig till särskilt stöd

när behov av särskilt stöd ska utredas och hur elevhälsan ska involveras i arbetet

rutiner för utarbetande av åtgärdsprogram och hur elevens vårdnadshavare involveras i detta

vad som ska framgå av ett åtgärdsprogram.

Rektor ansvarar för att det finns väl förankrade rutiner för extra anpassningar och särskilt stöd på

skolan. Generellt är extra anpassning enklare och mer tillfälliga, medan särskilt stöd är mer

omfattande, ingripande och varaktiga insatser som vidtas när extra anpassningar inte räcker till.

Men det är rimligt att räkna även vissa varaktiga anpassningar av enklare natur som extra

anpassningar, till exempel tillgång till digital teknik med särskilda programvaror. Vissa

anpassningar erbjuds samtliga elever. Det gäller läxhjälp, digitala verktyg för talsyntes samt

stavning och digitala läromedel. Varje elev har en coach (klasslärare), som ansvarar för att följa

upp elevens skolsituation, närvaro, studieresultat och för att tillsammans med kollegor och vid

behov Elevhälsoteam identifiera, utreda, stödja och följa upp behovet av extra anpassning och

särskilt stöd. Eleverna och vårdnadshavare till omyndig elev bjuds in till utvecklingssamtal med

elevens coach minst en gång per termin. Eleven träffar dessutom sin coach minst en gång per

vecka, antingen enskilt eller i grupp. Syftet är dels att ge eleven återkoppling på sin

studiesituation, men också att bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att planera, genomföra

och utvärdera sina studier självständigt utifrån egna mål. Extra anpassningar Extra anpassning

ligger inom ramen för det kompensatoriska uppdrag vi har i skolan. Att göra extra anpassningar

är att ta hänsyn till en elevs behov genom att anpassa undervisning, examinationer och

klassrumsstruktur på ett sätt som gynnar eller inte negativt påverkar övriga elevgruppen. Extra

anpassningar beslutas av lärare och kräver inget åtgärdsprogram. De dokumenteras tydligt i

skolans lärplattform så att alla lärare på ett enkelt sätt kan se vilka extra anpassningar eleven

har. Extra anpassningar följs upp i coachavstämningar för att se om åtgärderna varit tillräckliga

för att eleven ska nå målen eller om fler åtgärder behövs, och likväl om anpassningarna inte

längre behövs. Specialpedagogen arbetar med att handleda lärarna att formulera uppgifter,

planera lektioner och examinationer för att möta individuella behov hos eleverna. På så vis skapas

möjlighet till anpassningar utan att frångå den ordinarie undervisningen märkbart. Några exempel

på extra anpassningar kan vara kortvarigt utökad resurstid för elev eller individuella

examinationsformer, för att nämna några. Under de första veckorna på utbildningen får eleverna

information om utbildningen och skolans rutiner men också utbildning i studieteknik. Diagnostiska

prov genomförs i svenska, engelska och matematik som ett underlag för analys av elevernas

förutsättningar och behov, för att kunna göra de extra anpassningar som behövs i ett tidigt skede.

Särskilt stöd Frågan om särskilt stöd aktualiseras när extra anpassningar inte räcker till för att ge

en elev det stöd som behövs för att nå målen. Särskilt stöd är de insatser som sker utanför

klassrummet, i klassrummet men med anpassningar som inte skulle kunna tillämpas på gruppen

eller anpassningar som innebär extra kostnader för skolan. Exempel på åtgärder i klassrummet

*Digitala specialprogram *Resursperson i klassrummet som arbetar främst med eleven Exempel

på åtgärder utanför klassrummet *Liten undervisningsgrupp utanför klassrummet (liten grupp med

lärarstöd) *Extra timmar hos speciallärare utanför skoltid över minst ca 6 veckor *Anpassning i

studieplan *Möjlighet att sitta avskilt Särskilt stöd ska struktureras och tidsbestämmas i ett

åtgärdsprogram som följs upp och utvärderas enligt rutin. Coach, lärare, elevhälsoteam och

skolledning samarbetar kring elevernas utveckling och situation i skolan. Lärare och coach har

normalt bäst förutsättningar att snabbt fånga upp styrkor, utvecklingsområden och om insatser ej
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är tillräckliga. Elevhälsan besitter specialistkompetens för att genomföra utredningar och föreslå

åtgärder. Rektor har ytterst ansvar för att varje elev ges de förutsättningar och det stöd som

behövs för att nå målen. Elevhälsoteamet medverkar både vid utredningen av elevens stödbehov

samt vid utformning och genomförande av stödåtgärderna. Rektor ansvarar för att informera

elever och vårdnadshavare om rätten till särskilt stöd och rätten att överklaga beslut om

åtgärdsprogram. En elev i behov av särskilt stöd skall bara ha ett åtgärdsprogram, som innefattar

alla beslutade åtgärder. Behovet av särskilt stöd beslutas av rektor som ansvarar för att frågan

utreds på lämpligt sätt med hjälp av lärare, coach och elevhälsoteam och i dialog med

vårdnadshavare till omyndig elev. Beslut om särskilt stöd dokumenteras i ett åtgärdsprogram och

elev och vårdnadshavare ska informeras om möjligheten att överklaga. Ett beslut om

åtgärdsprogram undertecknas av rektorn. Denne ansvarar också för att beslut om särskilt stöd

följs upp och utvärderas. Processen för vårt arbete med särskilt stöd och åtgärdsprogram kan

sammanfattas på följande sätt: 1. Uppmärksamma och rapportera Så snart det uppmärksammas

att en elev kan vara i behov av särskilt stöd ska detta rapporteras till elevens coach samt rektor.

Signaler att vara uppmärksam på är exempelvis: *F-varningar och F i prognosbetyg

*Koncentrationssvårigheter *Hög frånvaro *Ordningsproblem, annan social problematik i klassen

*Extra anpassningar har ej haft tillräcklig effekt på elevens studiesituation Undervisande lärare

och/eller coach uppmärksammar och rapporterar till Rektor/bitr.rektor, även elevhälsan

uppmärksammar utifrån sin analys av ovan data. Rektor leder elevhälsans möten och ska alltid ha

kännedom om elever som eventuellt är i behov av särskilt stöd. Behov av särskilt stöd kan också

uppmärksammas i samband med skolstart genom att elevhälsan får information om diagnoser

eller att screeningtest och/eller matematikdiagnos visar på detta. 2. Utreda behov av särskilt stöd

När vi har uppmärksammat att en elev kan vara i behov av särskilt stöd ska behovet utredas

skyndsamt. Specialpedagogen eller annan av rektor utsedd kompetens i elevhälsan genomför

ofta utredningen. Det är viktigt att i utredningen ta reda på såväl elevens som vårdnadshavaren

erfarenheter och upplevelser samt undervisande lärares och coachs synpunkter. I utredningen tas

hänsyn till omständigheter på skol-, grupp‐ och individnivå när man beskriver svårigheter och hur

behov av stöd yttrar sig. Det är viktigt att även beskriva elevens styrkor för att kunna ta tillvara

dem i det fortsatta arbetet. Tyngdpunkten i utredningen läggs på de pedagogiska

förutsättningarna runt eleven. Lärande, resultat och skolsituation beskrivs utifrån observationer

och upplysningar från lärare, elev och vårdnadshavare. Syftet med utredningen är att kartlägga

om eleven har behov av särskilt stöd. Beslutet om åtgärdsprogram skall upprättas eller ej fattas

av rektor. Det beslut som utredningen ligger till grund för kan överklagas av elev och

vårdnadshavare. I vissa fall kan en fördjupad utredning behövas, Elevhälsoteamet tar beslut om

vilka frågeställningar som behöver utredas och vem som har rätt kompetens att göra detta. Det

kan även bli aktuellt med remiss till extern utredning. 3. Utarbeta åtgärdsprogram Rektor ansvarar

för att ett åtgärdsprogram skyndsamt upprättas då en elev har behov av särskilt stöd. Ett

åtgärdsprogram grundar sig alltid på en utredning av elevens behov; utredningen hålls åtskild från

åtgärdsprogrammet. Syftet med åtgärdsprogrammet är att beskriva elevens behov av stöd och

vara ett redskap för elevens planering och utveckling mot hans eller hennes mål. Det är också en

beskrivning av de stödåtgärder som skall genomföras och syftar därför till att ge en tydlig

överblick för elev, vårdnadshavare, coach och lärare vad som behöver göras.

Åtgärdsprogrammet upprättas tillsammans med elev och vårdnadshavare. Det är viktigt att utgå

från positiva förväntningar på eleven och att även använda elevens styrkor och intressen när

åtgärder planeras. Elev och coach får varsin kopia av åtgärdsprogrammet. Originalet förvaras av
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skolledning samt sparas i datasystem Prorenata. Åtgärdsprogrammet ska ge en kortfattad men

tydlig och komplett dokumentation, som kan följas upp, och relatera till läroplanens och

kursplanernas mål. Målformuleringar både på kort och lång sikt ska komma från eleven själv, men

vara realistiska, konkreta och utvärderingsbara. Åtgärdsprogrammet ska innehålla en beskrivning

av de åtgärder skolan avser att vidta, och en tydlig ansvarsfördelning, med fokus på de

pedagogiska förutsättningarna runt eleven. Det ska också framgå tydligt av åtgärdsplanen hur

åtgärderna ska följas upp samt hur och när de ska utvärderas. Elev och vårdnadshavare ska

också informeras om möjligheten att överklaga beslut om särskilt stöd. Om man fattar beslut

efter utredningen att eleven ej har behov av särskilt stöd och att man inte skall upprätta ett

åtgärdsprogram, kan det fortfarande vara så att eleven har behov av stödinsatser tillfälligt.

Rektor måste fatta detta beslut skriftligt för att vårdnadshavare ska kunna överklaga om rektorn

beslutat att eleven inte behöver särskilt stöd. 4. Utvärdera åtgärdsprogram I åtgärdsprogrammet

framgår när och hur överenskomna åtgärder ska utvärderas. I utvärderingen dokumenterar man

uppnådda delmål samt om lärare, elever och vårdnadshavare upplever att åtgärderna motsvarar

elevens behov. Vid uppföljningsmötet beslutas om eventuella nya åtgärder och/eller utredningar

om det visar sig att åtgärderna inte leder framåt. När det bedöms att eleven inte längre är i behov

av särskilt stöd avslutas åtgärdsprogrammet, efter samråd med eleven och elevens

vårdnadshavare. Det är rektorn som ansvarar även för att avsluta programmet. Skolan

dokumenterar det formella beslutet om att avsluta ett åtgärdsprogram eftersom det är möjligt att

överklaga även detta beslut.

8 Kvalitet och inflytande

4 kap. 1-9 §§ och 13-14 §§ skollagen

Skolverkets allmänna råd ‐ Systematiskt kvalitetsarbete — för skolväsendet https://www.skolverket.se/skolfs?id=2524

Se Skolinspektionens skrift — Navet i skolornas utvecklingsarbete https://www.skolinspektionen.se/beslut-rapporter-

statistik/publikationer/ovriga-publikationer/2013/navet-i-skolornas-utvecklingsarbete/

Läs mer om kvalitetsarbete, inflytande och samråd på Skolverkets webbplats https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-

och-organisera-skolan/systematiskt-kvalitetsarbete

8.1 Systematiskt kvalitetsarbete

Av beskrivningen ska framgå

hur sökanden avser att fördela ansvaret mellan huvudmannen och rektorn gällande det systematiska kvalitetsarbetet

hur skolenhetens resultat följs upp i förhållande till kunskapsresultat, jämställdhet mellan elever, trygghet och studiero samt

andra nationella mål

vilka som ges möjlighet att delta i arbetet med kartläggning, analys och uppföljning inom det systematiska kvalitetsarbetet.

Beskriv sökandens och skolenhetens rutiner avseende det systematiska kvalitetsarbetet.

Skolan skall följa de nationella riktlinjerna och rekommendationerna för kvalitetsarbete, och

kommer att följa samma rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet som tillämpas av

huvudmannens övriga gymnasieskolor. Syftet med kvalitetsarbetet är att skolan ska ge eleverna
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förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt mot de nationella målen genom att systematiskt

och kontinuerligt identifiera riskfaktorer, brister och ange åtgärder för att utveckla och förbättra

skolans verksamhet på kort och lång sikt. Det systematiska kvalitetsarbetet ska vara strukturerat

med fokus på både kortsiktig och långsiktig utveckling, och syftar till att uppfylla de nationella

målen. Ansvarsfördelning mellan huvudman och rektor På enhetsnivå ansvarar rektor för att det

systematiska kvalitetsarbetet. I enlighet med 4 kap. 3§ skollagen görs det under medverkan av

lärare, övrig personal, elever och omyndiga elevers vårdnadshavare. Arbetet syftar till att

verksamheten ska uppnå de nationella målen. Det görs genom att nyckeltal och andra resultat

som fungerar som indikatorer på om nationella mål uppnås mäts och följs upp. På så vis kan en

systematik uppnås genom att resultaten tydliggör vilka mål och områden som behöver ges mer

fokus framöver. Detta systematiseras genom att det dokumenteras och följs upp i

kvalitetsredovisningar, månatlig resultatuppföljning och lokala arbetsplaner. Rektor ansvarar för

att alla enhetens resultat kommer till huvudmannens kännedom och kommunicerar behov i form av

resurser eller annat som behövs för att kunna nå målen. I enlighet med 4 kap. 3 skollagen

kommer huvudmannen systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Huvudmannen har det yttersta ansvaret för att utbildningen motsvarar skollagens kvalitetskrav, är

likvärdig och förankrad i vetenskap och beprövad erfarenhet. Huvudmannen ansvarar också för

att fördela resurser, organisera verksamheten utifrån lokala förutsättningar samt följa upp,

utvärdera och utveckla verksamheten utifrån de nationella målen och kvalitetskraven.

Huvudmannen följer också upp att enheten genomför kvalitetsarbetet enligt gällande rutin, att

beslutade åtgärder genomförs enligt plan och att resultaten blir som förväntat utifrån givna

förutsättningar. Huvudmannen ser också till att ledning och personal på enheten får den

kompetensutveckling som behövs för att genomföra sitt uppdrag. På både huvudmanna‐ och

skolnivå innefattar kvalitetsarbetet självreflektion och ömsesidig dialog både kring

kvalitetssystemet, organisation, ledning, resultat, analys, planering och utvecklingsinsatser.

Uppföljning av resultat i förhållande till nationella mål Nyckeltal och andra resultat som som

fungerar som indikatorer på om nationella mål uppnås mäts och följs upp. Resultaten kartläggs,

analyseras och utvärderas i förhållande till de nationella målen. Utifrån detta beslutas om åtgärder

som kommer att prioriteras. Nedan följer en sammanställning av nationella mål samt hur de följs

upp. Kunskaper Kunskapsresultat följs upp med hjälp av betyg, månatliga prognosbetyg, resultat

på nationella prov, F-varningar och det vi kallar JENSEN-prov som genomförs i matematik. Även

genom uppföljning av effekterna av extra anpassningar och särskilt stöd. Resultaten följs upp på

individnivå men också per kurs, klass, lärare och enhet. På så vis kan vi få en bred bild av vilka

faktorer som påverkar kunskapsresultaten och sätta in åtgärder på alla nivåer. Det kan till

exempel röra sig om en lärare som behöver mer stöd i sin kursplanering för att på så vis skapa

bättre förutsättningar för eleverna att nå kunskapsresultaten. Jämställdhet mellan elever

Jämställdhet mellan elever följer vi upp genom att jämföra kunskapsresultat mellan könen. Även

andra nyckeltal bryts ned så att de kan följas upp per kön. Det gäller främst frånvaro och

trygghet. Om märkbara skillnader finns mellan könen görs en analys av orsaker till dessa

skillnader. Den kan göras med hjälp av intervjuer med elever och lärare. Åtgärder som vidtas

utifrån onormala skillnader är anpassningar som ger bättre förutsättningar för den missgynnade

gruppen att nå kunskapsmålen, information och diskussioner kombinerat med ökad vuxennärvaro

som ökar den missgynnade gruppens förutsättningar att känna sig trygga, eller insatser från

elevhälsan i situationer där ett negativt grupptryck visar på en ej jämställd skolsituation. Trygghet

och studiero Trygghet och studiero följer vi upp minst fyra gånger per år i enkäter som genomförs
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anonymt. I enkätresultaten kan vi följa upp trygghet, trivsel, studiero och förekomst av

kränkningar på skolnivå och klassnivå. Resultaten analyseras av pedagogisk ledningsgrupp

(inkluderar förstelärare), elevhälsan och trygghetsteamet som inkluderar elevskyddsombud.

Klasser och skolor som avviker negativt följs upp på skolnivå i skolans systematiska

kvalitetsarbete och analys samt handlingsplaner återrapporteras på klassnivå till huvudman i

månatliga â€œactionplansâ€. Om resultat är alltför låga för att elevernas trygghet och studiero

ska anses tillgodosedd enligt skollagen genomför huvudman särskild granskning och ger stöd och

stöttning till skolan i förändringsarbete. Lektionsbesök genomförs av företrädare för huvudman,

intervjuer hålls med elever i klassen/skolan i fråga. Utifrån den bild som framkommer tas en

handlingsplan fram för hur tryggheten och/eller studieron ska förbättras i klassen.

Handlingsplanen följs upp av skolledning och huvudman. Elevers ansvar och inflytande Samtliga

lärare arbetar med att elevinflytande i kurserna. Vid kursstart inventeras elevernas inställning till

olika arbetssätt och arbetsformer. Utifrån detta har läraren och klassen sedan en dialog kring hur

examinationer och uppgifter ska se ut. Coacher och lärare håller därtill målsamtal med elever om

när eleverna fungerar bäst och lär sig mest, detta gör att läraren kan förändra och variera

arbetssätt och examinationsformer under kursens gång. Elever ges också möjlighet till inflytande

genom elevråd, trygghetsteam och andra forum. Eleverna utvärderar undervisningen digitalt flera

gånger varje läsår med frågor både kring trygghet och studiero samt elevinflytande, motivation

och lärarstöd mm. Utvärderingarna ligger till grund för hur läraren planerar kurser, lektioner och

examinationer och är även synliga för skolledning och huvudman. Efter varje digital utvärdering har

läraren ett samtal med eleverna om de saker som har framkommit, och tillsammans kommer de

överens om hur undervisningen ska läggas upp i fortsättningen. Vi har också satt en betygsgräns i

enkäten som om den understigs föranleder åtgärder från både skolledning och huvudman.

Exempel på åtgärder är genomgång med aktuella lärare kring hur undervisningen uppfattas av

eleverna och vad som kan göras för att ändra detta. Vi strävar efter att alla elever ska ta ett

personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. Alla elever har en lärare som fungerar som

coach och som stödjer eleven i arbetet med att sätta upp mål, göra planer för hur målen ska

uppnås och få eleven att förstå vikten av att själv ta ansvar för sin utveckling. Detta följs upp dels

genom jämförelser mellan målbetyg och prognosbetyg/faktiska betyg, samt genom frågor i våra

regelbundna utvärderingar där eleverna får bedöma sina egna insatser och det ansvar de tagit för

sina studier. Om det finns en diskrepans mellan faktiska resultat och mål ansvarar coachen för att

ta upp detta med eleven så att denne tränar mer och ökar sin ansträngning för att nå målet,

alternativt justerar sitt mål så att det bättre överensstämmer med den arbetsinsats som eleven är

beredd att göra. Normer och värden Vi har ett systematiskt sätt att arbeta med likabehandling

och värdegrund, som beskrivs i avsnitt 9.3 Grundläggande demokratiska värderingar. I korthet;

rektor följer upp detta genom att vara närvarande i verksamheten och delta i samtliga viktiga

möten och råd som hålls på skolan, samt göra lektionsbesök. Normer och värden är en viktig del

integrerad i undervisningen där lärare ansvarar för att normer och värden genomsyrar

undervisningen, detta följs upp i ämneslag och programlag där skolledning deltar. Huvudman och

skola får en tydlig bild och kartläggning av värdegrundsarbetet genom elevenkäter till alla elever

minst fyra gånger per läsår. Svaren kartläggs och analyseras i elevhälsan, elevråd,

trygghetsteamet och i kollegiet som utifrån detta tar fram åtgärder och insatser. Resultatet och

skolans fortsatta arbete och insatser återkopplas till alla klasser genom att skolledning eller

coach möter klassen och återkopplar till samtliga vårdnadshavare skriftligt. Huvudman följer upp

resultaten enligt nedan beskrivning under â€œdeltagare i systematiskt kvalitetsarbeteâ€.
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Bedömning och betyg Vi har tydliga rutiner för hur vi ska arbeta med bedömning och

betygsättning för att skapa tydlighet för eleverna och ha en process som rättvis och rättssäker. I

vår lärplattform tydliggörs den återkoppling och bedömning som läraren gjort och det blir enkelt

för rektor att följa upp att lärare arbetar enligt rutin och på ett sätt som skapar tydlighet för

eleverna. Vi följer upp arbetet på olika sätt. Dels svarar eleverna på ett antal frågor i enkäter om

det är tydligt hur man ligger till och om man får tillräckligt med information om kursen. Vi följer upp

resultaten på kurs‐ och lärarnivå. Om resultaten är för låga tar rektor upp detta med ansvarig

lärare och följer upp att denne ökar sin tydlighet genom regelbundna klassrumsbesök och

uppföljningar i lärplattformen. Vi följer även upp betygsättningen genom årliga jämförelser mellan

betyg och resultat på nationella prov. Om denna uppföljning visar upp en stor diskrepans i någon

eller några kurser följer rektor upp detta med ansvariga lärare. Om denna uppföljning visar att

läraren behöver stöd i sin betygsättning kan detta stöd fås från förstelärare. Deltagare i det

systematiska kvalitetsarbetet På enheten involveras alla medarbetare i kvalitetsarbetet,

tillsammans med elever och vårdnadshavare. Rektor leder arbetet. Lärare deltar i arbetet med

att sammanställa handlingsplaner på ämnes och programnivå, elevhälsoteamet utarbetar

elevhälsoplan, trygghetsteamet utarbetar likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

och hela skolan medverkar till att ta fram lokal arbetsplan under rektors ledning. Dessa följs upp

under läsåret och sammanställs efter terminsavslutning i analyser av årets resultat inom

respektive område som utgör basis för kommande års prioriterade åtgärder och arbetsplaner.

Rektor rapporterar månatligen en handlingsplan utifrån kvalitetsmål till huvudman. Huvudman ger

synpunkter och vägledning utifrån skolans behov, samt identifierade styrkor och svagheter. Elever

deltar i kvalitetsarbetet genom att utse medlemmar i elevråd, trygghetsråd, elevskyddsombud och

medlemmar i andra forum som är med och utvecklar skolans arbete. Elever deltar även genom

att regelbundet, 3-4 gånger per läsår, genomföra enkäter vars svar är en av de viktigaste källorna

till skolans utvecklingsarbete. Vårdnadshavare deltar genom att besvara enkäter 2 gånger per år

och genom att delta i föräldramöten och /-råd. Det systematiska kvalitetsarbetet på

huvudmannanivå genomförs månatligen på uppföljande verksamhetsledningsmöten och

regelbundna centrala elevhälsomöten där ny data från enheterna gås igenom och tidigare

åtgärder utvärderas och följs upp. I arbetet medverkar styrelse, operativa chefer, skolchefer,åtgärder utvärderas och följs upp. I arbetet medverkar styrelse, operativa chefer, skolchefer,

kvalitetschef/stab samt centrala elevhälsans chef. Nya gemensamma rutiner och arbetssätt tas

fram här och samverkas/ förankras i rektorsgruppen som möts månatligen under ledning av

skolchef. Huvudmannens företrädare genomför enhetsbesök vid regelbundet och vid behov där

rektors arbete följs upp, intervjuer genomförs med lärare, elevhälsoteamet och elever,

lektionsbesök genomförs, dokumentation följs upp.

8.2 Rutiner för klagomål

Av beskrivningen ska framgå

sökandens kommande rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen

hur information om rutinerna görs tillgänglig för elever, vårdnadshavare och andra.

Beskriv sökandens rutiner för klagomålshanteringen.

Av 4 kap. 8 § skollagen (2010:800) framgår att huvudmannen â€ska ha skriftliga rutiner för att ta
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emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt

sätt.â€ Vid skolstart informeras elever och vårdnadshavare skriftligt och muntligt om skolans och

huvudmannens klagomålsrutin. Länk till klagomålsrutinen och kontaktuppgifter till skolchef och

kvalitetschef kommer även att finnas på skolans webbplats. Där finns även ett formulär som man

kan använda för att framföra sina klagomål. I vår klagomålsrutin uppmanar vi att man i första

hand tar upp sina klagomål med närmast berörd personal men visar också vilka andra man kan

vända sig till om klagomålet är av sådan art att det behöver tas med någon högre upp i

organisationen eller om man inte känner sig bekväm med att ta det med berörd personal.

Klagomålen kan framföras anonymt men då kan avsändaren inte räkna med att få någon

personlig återkoppling. I första hand ska klagomål som avser utbildningen utredas och åtgärdas

av rektor. Om en klagande så önskar, till exempel på grund av missnöje med rektors hantering

eller beslut i ett ärende, eller klagomål på rektors tjänsteutövning i övrigt, kan anmälan ske direkt

till huvudmannens skolchef eller kvalitetschef. Rektor ansvarar för att alla klagomål omgående

kommer till huvudmannens kännedom, så att huvudmannen kan följa upp ärendet. Rektor ska

alltid informera huvudmannen om inkomna klagomål och beslut i klagomålsärenden. När klagomål

riktas direkt till huvudmannen ansvarar skolchefen för JENSEN gymnasium för hanteringen av

ärendet. Klagomål ska utredas skyndsamt och leda till att skäliga åtgärder vidtas. Anmälaren

skall få skriftlig information om handläggning och beslut om åtgärder. Om vidtagna åtgärder inte

är tillräckliga ska ytterligare åtgärder vidtas. Vid behov ska även beslut tas om åtgärder som

förebygger liknande brister i framtiden. Rektor respektive skolchef ansvarar för att dokumentera

anmälningar, utredningar, åtgärder och uppföljning, beroende på till vilken instans klagomålet

riktats. I samtliga formella dokument såsom åtgärdsprogram finns en besvärshänvisning med som

tydliggör för elever och vårdnadshavare hur de ska gå tillväga om de inte är nöjda med skolans

beslut. I första hand hänvisas eleven och vårdnadshavarna till rektor men kontaktuppgifter finns

även till huvudmannen och till Skolväsendets överklagandenämnd. Huvudmannen ansvarar alltid

för att klagomål utreds, åtgärdas och återkopplas och att det finns en tydlig ansvarsfördelning för

vem som tar emot, utreder och återkopplar klagomål.

8.3 Inflytande och samråd

Av beskrivningen ska framgå

hur eleverna kommer att få inflytande över sin undervisning

vilka forum för samråd som kommer att finnas för eleverna.

Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta för att eleverna ska ges inflytande över sin utbildning.

Av 4 kap. 9 § skollagen (2010:800) framgår att elever ska ges inflytande över utbildningen. Att

eleverna är delaktiga i och har inflytande över utformning och utveckling av skolans verksamhet,

har betydelse på flera plan. Det är ett uttryck för att de blir respekterade som individer och har

betydelse för deras elevernas utveckling till aktiva medborgare i ett demokratiskt samhälle. Men

det har också betydelse för elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen och

känna lojalitet och förtroende för skolans kultur, normer och regler. All personal har därför ett

ansvar för att lyssna på och tillvarata elevernas synpunkter. Individuellt och i grupp ges eleven

möjlighet till inflytande på följande sätt: *Undervisande lärare utformar undervisningen i dialog och
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samråd med eleverna, exempelvis när det gäller planering, arbetssätt och examinationsformer.

*Klassens coach har ett särskilt ansvar för att både individuellt och i grupp fånga upp och

förmedla elevers synpunkter på undervisningen i alla kurser. *En klagomålsrutin finns som

tydliggör för eleverna vart de vänder sig med klagomål och förbättringsförslag. *Regelbundna

utvärderingar av skolan och kurser genom anonyma enkäter. Dessa analyseras tillsammans med

elever och ligger till grund för utvecklingsinsatser. *Individuella utvecklingssamtal varje termin,

samt vid behov. *Tillgång till e-postadresser och telefonnummer till medarbetare dit både elever

och vårdnadshavare kan vända sig. Skolan kommer även att arbeta med formella forum för

information och inflytande enligt följande: *Klassråd varannan vecka med dokumenterad agenda

och protokoll. *Elevvalt elevråd, som stöds av skolledningen och har möjlighet att medverka i

framtagandet av skolans ordningsregler och handlingsplaner för arbetet med den fysiska och

psykosociala arbetsmiljön. *Elevskyddsombud utsedda av elever. Elevskyddsombuden får

adekvat utbildning och deltar i skyddsronder och löpande arbetsmiljöarbete. *Ett trygghetsteam

som utgörs av Elevskyddsombud och/eller representanter från varje klass. Trygghetsteamet är

delaktiga i skolans kartläggning och framtagande av förebyggande och hindrande planer mot

kränkande behandling. *Programråd två gånger per termin. *Matråd två gånger per termin.

Skolan kommer också att uppmuntra och stödja bildandet av andra råd med elevinflytande, till

exempel trivselråd.

9 Åtgärder mot kränkande behandling

1 kap. 4-5 §§ och 6 kap. 7-10 §§ skollagen

Handledningar som tagits fram av BEO och Diskrimineringsombudsmannen. https://beo.skolinspektionen.se/lagar-regler/6-

kapitlet-skollagen/

http://www.do.se/framja-och-atgarda/forskolan-och-skolans-ansvar/

9.1 Målinriktat arbete

Av beskrivningen av sökandens arbete ska följande framgå

främjande och förebyggande åtgärder

hur sökanden ska arbeta för att upptäcka trakasserier och kränkande behandling elevers delaktighet i arbetet, exempel på

aktiviteter, åtgärder etc. på skolenheten för att motverka kränkande behandling.

Beskriv hur sökanden ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever.

Skolan ska verka för att främja alla elevers lika rättigheter och motverka diskriminering på grund

av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder, samt förebygga och motverka all form

av kränkande behandling. Inga elever ska bli diskriminerade eller kränkta. Huvudmannen ansvarar

för att det bedrivs ett systematiskt och kontinuerligt målinriktat arbete på skolan för att förebygga

och åtgärda kränkande behandling under rektors ledning och med deltagande av både personal

och elever. Arbetet mot kränkande behandling ska utgå ifrån gällande lagstiftning, läroplanens

värdegrund och de strategier, mål och arbetssätt som skolan kommer att ha för att främja
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grundläggande demokratiska värderingar. Hur arbetet genomförs och vilka som involveras

beskrivs utförligt i planen mot kränkande behandling (se bilaga med exempel från huvudmannens

befintliga verksamhet), som tas fram gemensamt av alla på skolan och utvärderas årligen. I det

främjande arbetet för likabehandling och mot diskriminering ingår följande: *Bedrivs långsiktigt

som en del av det dagliga arbetet på skol-, program‐ och ämnesnivå. *Öppet diskutera i

medarbetargrupp och i klasser normer, attityder och hur goda relationer vårdas.

*Kompetensutveckling av medarbetare, förstå anmälningsskyldighet ‐ vad diskriminering,

kränkning och trakasserier är samt personals ansvar. Genomförs under trygghetsveckor i

augusti/september varje år. *Skolspecifika åtgärder utifrån behov som uppstår. För att främja

likabehandling verkar skolan även för att skapa en god gemenskap genom gruppstärkande

aktiviteter, kulturella och idrottsliga arrangemang och traditioner, föreningsliv liksom i samtal och

övningar på temadagar och klassråd. Personalen ska behandla elever och varandra med respekt,

positiv anda och utöva ett tydligt ledarskap. Det krävs också information, utbildning och dialog

kring lagstiftning och mänskliga rättigheter, och att både elever och personal är delaktiga i

framtagandet av plan mot kränkande behandling och genomförandet av arbetsmiljöarbetet. En

hög grad av vuxennärvaro är också viktigt både för att främja, förebygga och upptäcka kränkande

behandling. Det uppnår vi genom att endast ha lärarledda lektioner och genom att personal rör

sig i gemensamma ytor när elever finns där. I det förebyggande arbetet med likabehandling och

mot diskriminering ingår följande: *Genom minst tre elevundersökningar årligen med frågor om

trygghet, trivsel och skolmiljö kartlägga situationen. Om resultaten är låga leder det till att

nödvändiga åtgärder sätts in. *Analysera kartläggning av elevernas trygghet och trivsel för att

identifiera riskområden *Kontinuerligt följa upp och granska avvikelser när det gäller elevnärvaro

samt reagera på hög frånvaro generellt. *Årlig genomgång i alla klasser att vi inte accepterar ett

kränkande beteende, vad kränkningar kan vara och att agerandet kan leda till omplacering eller

avstängning *Eget â€œtrygghetsteamâ€ som utgörs av elevskyddsombud och/eller

representanter från varje klass. Trygghetsteamet är delaktiga i skolans kartläggning och

framtagande av förebyggande och hindrande planer mot kränkande behandling. *I coachsamtal

(minst två per termin) individuellt lyfta rådande skolmiljö och trygghet *Utvärdera planen årligen i

trygghetsteamet. *Skolspecifika åtgärder utifrån behov som uppstår. Skolans schemaläggning

fungerar också förebyggande genom att undvika håltimmar och medföra att eleverna är

tillsammans med en lärare nästan all tid under skoldagen. För att upptäcka trakasserier och

kränkande behandling arbetar vi på olika sätt. Klassrummen är alltid bemannade och i

gemensamma ytor rör sig lärare och andra medarbetare. De kan då agera direkt om de

upptäcker beteenden som är kränkande. Elever ska ha god kännedom och känna sig trygga med

att berätta för vuxna om missförhållanden. I vår likabehandlingsplan dokumenteras utförligt hur

kränkningar rapporteras. Vi ställer också frågor i enkäter där eleverna svarar på om de utsatts

för kränkande behandling. Resultaten analyseras och utifrån denna analys görs handlingsplaner

för att motverka beteendet. Elevers delaktighet i arbetet Vi skapar god atmosfär på skolan

genom elevmedverkan och det innebär att elever tillsammans med skolpersonal ansvarar för

trivselaktiviteter och elevcafé. Samarbete mellan eleverna sker både inom klassen och över

klass‐ åldersgränserna. Det är en viktig del i klassens och skolans gemenskap och det får vi

genom naturliga mötesplatser på skolan i form av t ex SmartStudy ( läxläsning) och i våra

elevcaféer. Våra Amigos arbetar också i klasserna med övningar för samhörighet i klassen.

Eleverna är med i planering av trivselaktiviteter som finns i vårt årshjul och det är t ex Lucia,

Nobelmiddag och JENSEN-loppet. Detta stärker Vi-känslan på våra skolor. Vårt â
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€œtrygghetsteamâ€på skolan utgörs av elevskyddsombud och/eller representanter från varje

klass. Trygghetsteamet är delaktiga i skolans kartläggning och framtagande av förebyggande och

hindrande planer mot kränkande behandling och för likabehandling. I coachsamtal (minst två per

termin) individuellt lyfter eleven rådande skolmiljö och trygghet som sedan förmedlas från coach

till elevhälsoteamet för eventuella insatser. På våra coachdagar ( 1 per termin) är eleverna

delaktiga i planering av aktiviteter för dagen som ska vara gruppstärkande för klassen.

9.2 Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling

Av beskrivningen ska framgå

lärarens roll och ansvar

rektorns roll och ansvar

huvudmannens roll och ansvar.

Beskriv sökandens rutiner för att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.

All personal på skolan är skyldiga att anmäla kännedom eller misstanke om kränkande behandling

till rektor, som i sin tur skall anmäla ärendet till huvudmannen och skyndsamt utreda ärendet med

stöd av Elevhälsoteamet och berörda personer. Vid misstanke eller anmälan om kränkande

behandling av elever skall skolans rutiner säkerställa skyndsam och allsidig utredning och

åtgärder riktade både till den/de kränkta och den/de kränkande. Skolans Plan mot kränkande

behandling har tydliga rutiner för att anmäla, utreda och åtgärda kränkande behandling, som tas

fram och regelbundet utvärderas tillsammans med personal och elever med utgångspunkt i

läroplan, gällande lagstiftning och vägledning från relevanta myndigheter. Alla som arbetar på

skolan ska vara medvetna om sin skyldighet att anmäla misstanke om kränkande behandling.

Lärarens roll och ansvar All personal, inklusive lärare, ska vara införstådda med skolans

värdegrund och Planen mot kränkande behandling och har ansvar för att vid misstanke om

kränkande behandling anmäla detta till skolans elevhälsoteam. Läraren ska också vid behov

medverka vid utredning och de åtgärder som rektor i samråd med elevhälsoteamet beslutar om.

Klassens coach har ett särskilt ansvar för att kontinuerligt följa upp de enskilda elevernas

psykosociala situation. Att samtliga lärare och i synnerhet coacherna arbetar för att skapa goda

relationer med eleverna ser vi som en avgörande faktor för att elever i ett tidigt skede ska

anförtro sig till vår personal om de känt sig kränkta. I kränkningsärenden är det vanligt att eleven

själv eller någon klasskompis väljer att berätta om händelsen för någon vuxen på skolan. Vi ska

vara noggranna med att följa upp elevernas känsla av trivsel och trygghet på coachsamtal och

utvecklingssamtal samt i de elevenkäter som genomförs regelbundet. Trots att enkäterna är

anonyma får vi indikation på om det är någon klass vi behöver vara mer uppmärksam på. För

elever som har hög frånvaro genomför coach ett samtal utifrån en given samtalsmall med syfte

att utreda orsaken till frånvaro. Däribland om eleven känner sig kränkt av andra elever eller

personal på skolan. Eleven får även kontakt med representant ur elevhälsoteamet som även

försöker uppmärksamma om eventuell kränkning ligger till grund för frånvaron. Rektors roll och

ansvar Rektor ansvarar för att all personal är införstådd med aktuell lagstiftning och med skolans

rutiner för anmälan av misstanke om kränkande behandling, och ansvarar också för

elevhälsoteamets arbete med att ta emot, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.

Rektor ansvarar för att rutinerna följs, utvärderas regelbundet och vid behov förändras för att
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fungera bättre, samt för att alla åtgärder följs upp med den utsatta eleven för att säkerställa att

åtgärderna haft avsedd effekt. Rektor ansvarar också för att omgående informera huvudmannen

om anmälan om misstanke om kränkande behandling, och rapportera beslutade åtgärder och

deras effekt. Rektor ansvarar för att utbilda kamratstödjare, AMIGOS-representanter, för att

vara lyhörda och uppmärksamma om det är någon som uttrycker sig kränkande gentemot andra

elever eller om någon elev känner sig kränkt på skolan. AMIGOS verkar även för att vara lyhörda

på sociala medier, i de kontakter de har med andra elever på skolan. Huvudmannens roll och

ansvar Huvudmannen har det yttersta ansvaret för att kränkningar för de fall de uppkommer

upphör genom de åtgärder skolan vidtar. Huvudmannen bär det yttersta ansvaret för att

kränkningar utreds skyndsamt, åtgärder skyndsamt vidtas för att kränkningar ska upphöra och

den utsatta elevens skolsituation ska återgå till att vara trygg. Följa upp och utvärdera att

kränkningarna har upphört. I övrigt ansvarar huvudmannen för att skolan har, följer och utvecklar

sina rutiner för anmälan, utredning och åtgärder mot kränkande behandling genom att se till att

skolan har kompetens, organisation och resurser som är nödvändiga för att bedriva ett effektivt

arbete för att kränkande behandling förebyggs, anmäls, utreds och åtgärdas. Huvudmannen

utvärderar skolans rutiner och rektors hantering av anmälningar om misstanke om kränkande

behandling, samt föreslår förändringar eller vidtar åtgärder när så inte är fallet. Huvudmannen

beslutar om avstängning av elev enligt skollagen 5 kap. 17â€“21§§. Handlingsplan vid

diskriminering och kränkande behandling Vår handlingsplan vid diskriminering och kränkande

behandling ser ut på följande sätt: 1.Uppmärksamma, anmälningsskyldighet En medarbetare som

fått kännedom om att elev upplevt sig kränkt eller kränkning är anmälningsskyldig att informera

skolledningen. 2. Informera huvudman Skolledare informerar huvudman samma dag enligt

gällande rutin 3. Utreda Huvudman via skolledare ansvarar för att utreda händelsen tillsammans

med elev och vårdnadshavare. 4. Vidta åtgärder Skola, elev och vårdnadshavare kommer

överens om relevanta åtgärder vid ett möte. Händelseförloppet utreds och åtgärder planeras och

dokumenteras enligt utredningsmallen. Skolledare ansvarar efter mötet om att berörd personal

får information om händelsen samt riktlinjer för hur de ska agera. Skolledare och huvudman ska

vara överens om åtgärder. Berörda elever erbjuds stödsamtal med elevhälsan inom en vecka. Vid

problematik i klassen med otrygghet, kränkande jargong, utanförskap, ordning och arbetsro ska

det upprättas en klassinriktad handlingsplan utifrån specifik problematik. Skolledare ansvarar för

att handlingsplanen upprättas samt att berörd personal involveras i arbetet. Grova fall av

kränkande behandling och bruk av våld under skoltid polisanmäls. Vid grova fall av kränkande

behandling och bruk av våld utanför skoltid uppmanas elever att göra en polisanmälan. 5.

Uppföljning och utvärdering Uppföljning och utvärdering (samt eventuellt beslut om nya åtgärder)

genomförs av ansvarig skolledare tillsammans med samtliga inblandade elever och

vårdnadshavare utifrån de vidtagna åtgärderna senast inom tre veckor, samt återkopplas och följs

upp av huvudmannen. Om det inte skett förändring kan det bli aktuellt att vidta mer formellt

disciplinära åtgärder för den som utfört kränkningen och i yttersta fall avstängning från skolan.

Även om kränkningen upphört så är det av stor vikt att berörda elever följs upp vid ytterligare

minst ett tillfälle. 6. Avsluta ärendet Om uppföljningen visar att kränkningarna har upphört och

eleven känner sig trygg på skolan återigen avslutas ärendet. Elev och vårdnadshavare får

information om att skolan har valt att avsluta ärendet. Dokumentation För att möjliggöra

uppföljningsarbetet med utredningar och åtgärder vid förekomst av diskriminering, trakasserier

eller annan form av kränkande behandling upprättas en noggrann dokumentation under hela

processen. Dokumentationen sker i dokumentationssystemet ProReNata. Insatserna följs upp i
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form av samtal med den som blivit utsatt och den som kränkt. Om ärendet rör en person under

18 år räknas tidsfristen (10 år) för skolans preskriptionstid gällande dokumentation, från den dag

då eleven fyller 18 år. Dokumentationen ska därför förvaras brandsäkert i enlighet med gällande

sekretesslagstiftning i minst 10 år. Om ärendet gäller diskriminering eller annan form av

kränkande behandling mellan lärare och elev ansvarar skolledningen för dokumentation,

utvärdering och uppföljning. Vidare insatser vid behov Nedan följer en beskrivning av ytterligare

åtgärder som skolan kan vidta om diskriminering och kränkande behandling uppstår.

Medlingssamtal Medlingssamtal är en särskild metod för att lösa eller hantera konflikter. Den

bygger på att en tredje opartisk person (det kan också vara två medlare) hjälper konfliktparterna

att kommunicera om konflikten på ett konstruktivt sätt. Medling bygger på frivillighet och föregås

av att de inblandade parterna har individuella samtal med medlaren, och då går med på att ha ett

medlingssamtal. Medlarens viktigaste funktion är att skapa goda förutsättningar för konstruktiv

kommunikation mellan parterna så att dessa kan hitta fram till den lösning som passar dem bäst.

Samverkan med andra instanser Skolan samverkar vid behov med andra instanser som har till

uppgift att ägna sig åt ungdomars hälsa och levnadsförhållanden som till exempel socialtjänsten,

fältarbetare, ungdomsmottagningar, barn och ungdomspsykiatri och frivilliga organisationer. Syftet

är att alla elever ska ha en välfungerande livssituation. Då kränkning och/eller diskriminering

uppmärksammas och uppgifter framkommer där bedömning görs att eleven har behov av stöd

utanför skolan tar skolan dessa kontakter. Klassövningar Vid problematik i klassen med

otrygghet, kränkande jargong, utanförskap, ordning och arbetsro ska det upprättas en

klassinriktad handlingsplan utifrån specifik problematik. Lämplig personal kan utföra klasstärkande

övningar. Förslag på lämpliga övningar finns i coachboken. Stödsamtal Stödsamtal med

skolkurator och skolsköterska erbjuds alla berörda elever. Samtalets omfattning bestäms

tillsammans av elev och skolsköterska/skolkurator. Disciplinära åtgärder för elever som kränker

För den elev som efter utredning visar sig ha medvetet kränkt annan elev eller lärare ska en

konsekvens alltid tilldelas. Den minsta åtgärden är att eleven klättrar på konsekvenstrappan.

Beroende på kränkningens art kan det även leda direkt till kvarsittning, omplacering eller

avstängning samt polisanmälan. Elever som upprepade gånger har ett grovt språkbruk eller

kränker andra elever kan också ordineras veckovisa utvecklingssamtal med kurator/skolpsykolog.

Se även bilaga: Exempel på Likabehandlingsplan från huvudmannens befintliga verksamhet

"Likabehandlingsplan 21/22 JG ‐ Plan mot diskriminering och kränkande behandling"

9.3 Grundläggande demokratiska värderingar

Av beskrivningen ska framgå

hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor utifrån mål och riktlinjer i läroplanen

ge exempel på hur skolenheten ska arbeta med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna

som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet

mellan människor.

Beskriv hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor.

Enligt 1 kap 4§ skollagen skall verksamheten i skolan förmedla och förankra respekt för de

mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska

samhället vilar på. I läroplanen Lgy11 anges de övergripande målen och riktlinjerna för skolans
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arbete med normer och värden, samt för elevernas ansvar och inflytande. Skolan skall också följa

diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen, samt internationella överenskommelser som FN:s

deklaration om de mänskliga rättigheterna och Barnkonventionen. Alla på skolan ska känna till och

förstå skolans värdegrund och uppleva att skolans verksamhet bygger på och genomsyras av den

genom att * De bemöts med respekt och hänsyn för sin integritet och egenart. * Det inte

förekommer någon form av diskriminering eller kränkande behandling på skolan. * Frågor som rör

jämställdhet mellan könen uppmärksammas. * Skolan förebygger och motverkar diskriminering

och kränkande behandling. * Skolan erbjuder en god arbetsmiljö. * Skolans verksamhet präglas

av demokratiska arbetssätt där eleven ges möjlighet till inflytande och ansvar. * Eleverna är

trygga i skolan. * Eleverna uppmuntras att tro på sin förmåga. * Åsikter respekteras och idéer tas

till vara. * Engagemang för mänskliga rättigheter och eftersatta grupper uppmuntras. * Det finns

en god stämning och gemenskap i grupperna såväl som skolan som helhet Beskrivning av

arbetssätt Skolans värdegrund ska vara ett genomgående inslag i all verksamhet och omfattar

alla på skolan. Alla vuxna i skolan är goda föredömen i sitt sätt att uppträda och agera gentemot

elever och varandra. All personal i skolan ska vara uppmärksamma på tendenser till mobbing och

andra former av trakasserier. Utifrån skolans värdegrund utformar eleverna tillsammans med

lärarna regler för samvaron i grupperna, och rektor beslutar i samråd med personal, elever och

vårdnadshavare om övergripande regler för trivsel, trygghet och ordning på skolan. Rektor

ansvarar för att elever och personal gemensamt årligen upprättar en plan för skolans arbete med

normer och värderingar, utifrån en utvärdering av nuläge och föregående års målsättningar, och

där nya mål och konkreta åtgärder för att nå dessa mål formuleras. På skolan ska finnas en Plan

mot kränkande behandling i enlighet med gällande lagstiftning, som utifrån skolans värdegrund

tydligt definierar och exemplifierar olika uttryck för diskriminering och kränkande behandling,

beskriver hur skolan ska arbeta förebyggande och uppföljande med dessa frågor, vars och ens

ansvar, samt beskriver vilka åtgärder som är aktuella när diskriminering eller annan kränkande

behandling uppmärksammas. Planen mot kränkande behandling ska utformas i samråd med

elever, vårdnadshavare och personal, och utvärderas årligen i förhållande till det aktuella nuläget.

Vid läsårstarter anordnas en introduktionsperiod, som bland annat syftar till att skapa och stärka

gemenskapen i klasserna, och där alla elever får möjlighet att ta del av och diskutera skolans

värdegrund och Planen mot kränkande behandling. Elevhälsoteamet ska agera omedelbart och

kraftfullt i enlighet med skolans Plan mot kränkande behandling vid signaler om att elever utsätts

för diskriminering, mobbning eller annan kränkande behandling. En trygghetsgrupp med

representanter för elevhälsan, lärare och elever arbetar under rektors ledning med olika typer av

aktiviteter för att förebygga diskriminering och alla former av kränkningar på skolan. Klassråd,

elevråd, kostråd och efter behov och önskemål även andra samråd ska finnas för att ge eleverna

systematisk delaktighet och inflytande över skolans verksamhet och utveckling, liksom allas

möjlighet att delta i det systematiska kvalitetsarbetet. Eleverna utser elevskyddsombud som

bevakar elevernas fysiska och psykiska arbetsmiljö. Skolan skall ge elevskyddsombudet

nödvändig och relevant utbildning. Elevskyddsombudet skall genomföra skyddsrond tillsammans

med representant för skolledningen. På skolan ska finnas en krisplan som reglerar ansvar och

rutiner i händelse av brand, dödsfall och olyckor, och som innehåller alla kontaktuppgifter som

behövs i händelse av en krissituation. Ett kristeam, med rektor och representant för elevvård och

skolhälsa ingår, kan snabbt sammankallas. Brandövning genomförs minst en gång per termin.

Skolledningens arbete för en trygg och ändamålsenlig arbets‐ och studiemiljö innefattar dels

formella och informella möten med klasser, grupper och enskilda elever, och dels att goda
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förebilder uppmuntras systematiskt, bland annat i form av stipendier och utmärkelser.

Gemenskapen och trivseln på skolan stärks också genom sociala, kulturella och idrottsliga

aktiviteter som arrangeras i samverkan med elever, och bildandet av elevföreningar uppmuntras

och stöds. Elevens coach är ett stöd i såväl studiefrågor som sociala och personliga frågor.

Coachen har en dialog med eleverna och dess vårdnadshavare om den fysiska, sociala och

psykologiska miljön i skolan. I coachningen får eleverna sätta personliga mål och uppmuntras att

utveckla sina starka sidor. Frågor som rör grundläggande demokratiska värderingar, såsom

likabehandling, jämställdhet, normer och elevinflytande, är ett stående inslag i coachens veckovisa

avstämningar med klassen. Arbetet med normer och värdegrunden integreras i all undervisning i

enlighet med ämnes‐ och programplaner. Rektor ansvarar för att följa upp detta. Genom mental

träning får eleverna lära sig och pröva metoder som syftar till att stärka deras självbild och

självförtroende, och får inblick i hur individen kan ta ansvar för och påverka sina möjligheter. Både

den mentala och fysiska träningen syftar också till att eleverna ska må bättre. Därigenom skapas

också bättre förutsättningar för individen att möta, respektera och ta hänsyn till andra. Uppföljning

Rektor följer upp att värdegrundsarbetet genomförs enligt plan. Arbetet följs även upp när Planen

mot kränkande behandling uppdateras. Som beskrivits i avsnitt 8.1 Systematiskt kvalitetsarbete

följs arbetet även upp med hjälp av nyckeltal som mäts regelbundet och där åtgärder sätts in om

uppföljningen visar på otillfredsställande resultat. Se även bilaga: Exempel på Likabehandlingsplan

från huvudmannens befintliga verksamhet "Likabehandlingsplan 21/22 JG ‐ Plan mot

diskriminering och kränkande behandling"

10 Gymnasieskola

15 kap. 2-3 §§, 20 § och 33 § skollagen och 7 kap. 2 — 5 §§ gymnasieförordningen

Läroplan för gymnasieskolan (Gy11)https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-

gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan

10.1 Utbildningens syfte

Av beskrivningen ska framgå

hur undervisningen kommer att organiseras

vilka arbetsformer som kommer att karakterisera utbildningen.

Beskriv hur utbildningen i gymnasieskolan kommer att genomföras.

Utbildningarna vid JENSEN gymnasium genomförs i huvudsak i form av lärarledd undervisning i

klassrum. Klassrumsundervisning kompletteras med exempelvis föreläsningar, studiebesök,

projektarbeten och fältstudier under lärares ledning. Lärarna ska undervisa i kurser de är

behöriga att undervisa och sätta betyg i. Lärare och elever planerar och utformar undervisningen

tillsammans, inklusive arbetssätt och metodik. Olika metoder fungerar bra för olika grupper och

för olika lärare. JENSEN gymnasium står för pedagogisk variation baserad på vetenskap och

beprövad erfarenhet, med fokus på att undervisningen skall utgå ifrån elevernas behov,

förutsättningar, erfarenheter, intressen, och utformas med hänsyn till den enskilda gruppen och
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den specifika situationen. Bildning innebär att vi strävar efter att ge våra elever djupa kunskaper

som består, samtidigt som de tränas i att tänka utifrån olika perspektiv och utveckla sin

kreativitet. Vi betonar klassiska färdigheter som läsning, handskrift och retorik. Träning för

verkligheten innebär att undervisningen ska förbereda eleverna för högskolan genom att

successivt introducera och träna på eget ansvarstagande och akademiska arbetsmetoder. Det

betyder också att skolan betonar och uppmuntrar en kultur och beteenden som är vanliga i

arbetslivet, och som kan sammanfattas under begreppet â€œprofessionellt uppträdandeâ€, samt

tränar eleverna att arbeta i projektform och ta personligt ansvar. Eleverna får låna bärbara

datorer under studietiden, vilket ger goda förutsättningar både för individanpassning, löpande

kommunikation och feedback, dokumentation, användning av digitala verktyg och internet-

baserade resurser mm samtidigt som det ger eleverna IT-kompetens. På lärplattformen JENSEN

campus publiceras allmän information. Där finns dessutom uppgifter och bedömningar av dessa.

Varje klass har en lärarcoach, eller vid behov två, som har översikt över elevernas

kunskapsutveckling under studietiden. Rollen som coach motsvarar i stor utsträckning vad som

ofta kallas â€œmentorâ€, som har utvecklingssamtal och följer upp varje elev med hänsyn till

studieresultat, skolsituation och utveckling, och har kontakt med omyndig elevs vårdnadshavare.

Rollen som coach innefattar även att eleverna får träning och stöd i att formulera sina mål och att

skapa en realistisk plan för att förverkliga dessa. Coachen ansvarar också för genomförandet av

regelbunden mental träning, där eleverna får pröva tekniker och metoder baserade på forskning

inom idrottspsykologi och neurovetenskap för att stärka sin motivation och självbild, och hantera

stress. JENSEN har lång erfarenhet av att driva både stora och små skolenheter. Vi har därmed

också erfarenhet av hur vi kan anpassa verksamheten på en mindre enhet för att säkerställa att

verksamheten kan bedrivas med en kvalitet och med trygg ekonomi även om elevantalet blir

mindre än det beräknade. Det görs främst genom att elevgrupper på olika inriktningar inom

samma program samläser gymnasiegemensamma och programgemensamma kurser för att

möjliggöra för skolan att erbjuda utbildning även på inriktningar som har ett lägre elevantal. För att

säkerställa att vi har behöriga lärare även i kurser som erbjuds i begränsad omfattning erbjuder vi

deltidsanställning för lärare i dessa kurser. I vissa fall har vi möjlighet att utöka tjänsterna genom

att kombinera lärartjänsten med en tjänst som elevvärd, administratör eller liknande.

10.2 Utvecklingssamtal

Vårdnadshavare till elever i gymnasieskolan kommer att erbjudas utvecklingssamtal minst en gång varje termin enligt 15

kap. 20 § skollagen.

10.3 Mottagande till gymnasieskolan

Huvudregeln är att en fristående gymnasieskola ska ta emot alla ungdomar som har rätt till den sökta utbildningen i

gymnasieskolan. Mottagandet till en viss utbildning får dock begränsas.

Om sökanden avser att begränsa mottagandet ska sökanden ange vilken grupp av elever som avses i nedanstående ruta. Ange

de villkor för mottagande som kommer att gälla för att en elev ska beredas plats i gymnasieskolan enligt 15 kap. 33 § skollagen.

Mottagandet kommer att begränsas till elever som är i behov av särskilt stöd enligt 15 kap. 33 § skollagen. Redogör

närmare för vilka elever som avses.
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Mottagandet kommer att begränsas till vissa elever som utbildningen är särskilt anpassad för enligt 15 kap. 33 § skollagen.

Redogör närmare för vilka elever som avses.

10.4 Färdighetsprov

Om färdighetsprov kommer att anordnas, redogör för följande

vilka program/inriktningar som avses

hur provet kommer att genomföras

vilka moment som ingår i provet

hur bedömningen och poängsättningen av provet går till

hur färdighetsprovet kommer att användas som grund för urval.

Färdighetsprov kommer att anordnas enligt 7 kap. 5 § gymnasieförordningen.

11 Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och gymnasial lärlingsutbildning

Aktuell lagstiftning, förordningar och propositioner
15 kap. 11 §§, 16 kap. 11 a § samt 16 § skollagen (2010:800)

1 kap. 8 §, 4 kap. 3 §, 12-14 §§ samt 8 kap. 1-22 §§ gymnasieförordningen (2010:2039)

Skolverket, Bedömning i yrkesämnen — dilemman och möjligheter, 2011http://www.skolverket.se/publikationer?id=2572

Skolinspektionens kvalitetsgranskning: Arbetsplatsförlagd utbildning i praktiken, dnr 40-2010:0482/Skolinspektionens

kvalitetsgranskning: Gymnasial lärlingsutbildning, dnr 400-2011:6484/Skolinspektionens rapport över fördjupat tema i

tillsynen: Fördjupad tillsyn på yrkesprogram, 2013https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/

APL utomlands

Om sökanden avser att erbjuda eleverna APL utomlands ska sökanden redogöra för följande frågor under övriga

upplysningar.

Hur kvalitetssäkrar sökanden de utländska APL-platserna? (Som exempel bör eventuella skillnader i arbetsklimatet

klargöras).

Hur klarläggs syftet med APL i det svenska skolsystemet för de mottagande praktikplatserna?

Hur får tilltänkta handledare information om innehåll och mål samt kunskap om bedömnings‐ och kvalitetsfrågor

avseende APL?

Hur kommer kontakten med APL-platsen och dess handledare se ut?

Hur kommer eleverna att förberedas språkligt, kulturellt, yrkesmässigt och pedagogiskt inför praktikperioderna

utomlands?

Hur finansierar skolan en utlandsförlagd APL?

Vilka åtgärder har planerats för att stödja eleverna under praktikperioden utomlands?

11.1 Gymnasial lärlingsutbildning
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Sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning.

Om sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning ange i vilken årskurs sökanden avser att påbörja lärlingsutbildningen.

11.2 Omfattning av APL

Program Inriktning Veckor

Ange antal veckor som kommer att förläggas till APL på respektive program/inriktning.

11.3 Säkerställande av APL-platser

Redogör för hur sökanden avser säkerställa att samtliga elever får tillgång till APL-platser på utbildningen.

11.4 Lokalt programråd

Skolenheten kommer för yrkesprogrammen att upprätta ett eller flera lokala programråd för samverkan mellan skola och

arbetsliv enligt 1 kap. 8 § gymnasieförordningen.

11.5 Handledare

Av beskrivningen ska framgå

hur sökanden avser att säkerställa att den handledare som utses har nödvändig kunskap och erfarenhet för uppdraget och

även i övrigt bedöms vara lämplig.

Beskriv sökandens rutiner för att utse en handledare på APL-platsen.

11.6 Bedömning och betygsättning

Av beskrivningen ska framgå

vem som ansvarar för att betyg sätts i enlighet med författningarna

hur eleverna informeras om det centrala innehållet i kursmålen

hur det säkerställs att de moment som ska genomföras på APL-platsen kopplas till kursmålen.

Redogör för sökandens rutiner för bedömning och betygsättning vid arbetsplatsförlagt lärande.

11.7 Lärlingsutbildning — utbildningskontrakt
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Inga dokument registrerade

Om gymnasieskolan avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning redogör för hur utbildningskontraktet kommer att utformas

alternativt bifoga ett exempel på utbildningskontrakt.

Lägg till bilaga

12 Ägar‐ och ledningsprövning

2 kap. 5 och 5 a §§ skollagen

Prop. 2017/2018:158: Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden.

För ägar‐ och ledningskretsen ställs krav på erfarenhet eller på annat sätt förvärvad insikt i de förskrifter som gäller för

verksamheten samt lämplighet att bedriva denna. Kravet på insikt och lämplighet omfattar ägare, ledning och även andra

som har ett betydande inflytande i huvudmannen

12.1 Ägar‐ och ledningskretsen

12.1.1 Styrelse‐ och ledningspersoner

Ange verkställande direktör och andra med bestämmande inflytande samt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Om

sökanden är ett kommanditbolag eller annat handelsbolag anges bolagsmännen i bolaget.

För samtliga personer i ledningskretsen, redovisa:

Namn

Håkan Jensen

Personnummer

196107191238

Position eller befattning

VD, Styrelseordförande

Namn

Anna Wiger Jensen

Personnummer

198204280500

Position eller befattning

vice VD
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12.1.2 Ägare med väsentligt inflytande

Redovisa samtliga personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten, se Läs

mer-rutan.

För samtliga personer som genom direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten, redovisa:

Namn

Håkan Jensen

Personnummer

196107191238

Position eller befattning

VD

12.1.3 Ägande i flera led

Vid ägande i flera led, bifoga en beskrivning eller skiss över ägarkedjan samt fullständig koncernstruktur. Ange

organisationsnummer och ägarandel i samtliga ägarled. Ägarandelar ska anges i procent i förhållande till utgivna ägarandelar.

Om antal rösträtter skiljer sig från ägarandelar, ange även antal röster i procent i förhållande till samtliga rösträtter.

Jensen education college AB ingår i en koncern med totalt nio bolag. Koncernmoderbolaget är

Jensen group AB (556819-3071). Jensen education college AB ingår även i en mindre koncern

där moderbolaget är Jensen education AB (556532-7201). Koncernen och samtliga bolag ägs till

100% av Håkan Jensen. Se bilaga "Koncernstruktur ‐ college.pdf"

Observera att om det finns personer som genom direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten ska

uppgifter lämnas även om dessa under punkt Ägare med väsentligt inflytande.

12.1.4 Upplysningar

Lämna eventuella för Skolinspektionen viktiga upplysningar avseende ägar‐ och ledningskretsen.

Se bilaga "Koncernstruktur ‐ college.pdf"

12.2 Erfarenhet eller på annat sätt förvärvad insikt

12.2.1 Kunskap om skollagstiftning

Redovisa hur kunskap om skollagstiftning förvärvats inom ägar‐ och ledningskretsen. Både formella utbildningar och erfarenhet

ska redovisas. Redovisa för respektive verksamhetsform som huvudmannen ska bedriva. Specificera vem i ägar‐ och

ledningskretsen som har den aktuella kunskapen.

Håkan Jensen har lett utbildningsverksamhet inom JENSEN-bolagen sedan 1996 och har under

den perioden förvärvat långtgående erfarenhet och kunskap inom svensk skollagstiftning. Anna

Wiger Jensen har arbetar i verksamheten sedan 2008. Hon har under den tiden varit

affärsområdeschef (verksamhetschef) för både våra förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. I

sitt arbete har hon förvärvat långtgående erfarenhet inom skollagstiftning.
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12.2.2 Arbetsrättslig och arbetsmiljörättslig kompetens

Redovisa den arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga kompetens som finns inom ägar‐ och ledningskretsen. Både formella

utbildningar och erfarenhet ska redovisas. Specificera vem i ägar‐ och ledningskretsen som har den aktuella kunskapen.

Då båda i ägar‐ och ledningskretsen är personalansvariga chefer så har kompetens inom

arbetsrätt och arbetsmiljörätt förvärvats genom erfarenhet. Områden som det finns erfarenhet av

att arbeta med inom ägar‐ och ledningskretsen är *Anställning, anställningsskydd och

anställningsformer *Regler för uppsägning och avsked *Regler i vårt kollektivavtal, inklusive

lönesättning *Samverkan med fackliga organisationer *Regler kring semester, föräldraledighet

och annan frånvaro från arbetsplatsen *Regler kring diskriminering och likabehandling

*Systematiskt arbetsmiljöarbete, inklusive systematiskt brandskyddsarbete

12.2.3 Ekonomisk kompetens

Redovisa, utifrån den associationsform som verksamheten ska bedrivas i, den ekonomiska kompetens som finns inom ägar‐

och ledningskretsen, gällande exempelvis årsredovisningslagen (ÅRL), aktiebolagslagen (ABL) och annan på området viktig

lagstiftning. Både formella utbildningar och erfarenheter ska redovisas. Specificera vem i ägar‐ och ledningskretsen som har den

aktuella kunskapen.

Båda i ägar‐ och ledningskretsen har ekonomisk kompetens genom att under många år ha haft

fullt ekonomiskt ansvar inom sina respektive ansvarsområden. I det ingår budgetering och en

ekonomisk styrning som gör att verksamheten drivs med trygga ekonomiska marginaler. Det

innefattar även kunskaper om årsredovisningslagen (ÅRL), aktiebolagslagen (ABL) och annan på

området viktig lagstiftning. Utöver detta finns i ägar‐ och ledningskretsen även fördjupad

ekonomiskt kompetens genom utbildning. Denna specificeras nedan. Endast erfarenhet och

utbildning relevant för det som efterfrågas har tagits med. Håkan Jensen Civilekonomexamen från

Stockholms universitet. Managementkonsult med strategi‐ och affärsutveckling, Gemini

Consulting (SIAR Bossard) Rådgivare företagsaffärer, Enskilda (SEB) 1996-‐ Grundare, ägare

och VD för samtliga bolag i JENSEN-koncernen. Anna Wiger Jensen 2006: Civilekonomexamen

Handelshögskolan i Stockholm 2006-2008: Företagsanalytiker, SEB 2008-‐ Verksamhetschef

JENSEN gymnasium, JENSEN grundskola och JENSEN förskola, samt vice VD, JENSEN

education

12.3 Lämplighet

För samtliga personer som ingår i ägar‐ och ledningskretsen ska följande information lämnas:

12.3.1 Tidigare sanktion från tillsynsmyndighet

Har någon inom ägar‐ och ledningskretsen varit inblandad i tidigare vitesförelägganden och/eller återkallanden från

Skolinspektionen eller annan inspektionsmyndighet de senaste tre åren.

Ja

Nej

Om ja, lämna redogörelse över omständigheterna.

Under de tre senaste åren har ingen i ägar‐ och ledningskretsen arbetat med utbildning utanför

JENSEN. Det som skrivs nedan om JENSEN gäller sålunda även för båda i ägar‐ och

ledningskretsen. JENSEN har inte under den senaste treårsperioden, och inte heller innan det,
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fått ett återkallande av tillstånd från Skolinspektionen eller annan inspektionsmyndighet. JENSEN

har varit involverat i två vitesförelägganden under de senaste tre åren. JENSEN gymnasium

Internationella I ett beslut med diarienummer 41-2018:4585, daterat 2018-11-29, fick JENSEN ett

föreläggande vid vite från Skolinspektionen att avhjälpa en påtalad brist inom trygghet, studiero

och åtgärder vid kränkande behandling vid JENSEN gymnasium Internationella. Efter återbesök

den den 16 maj 2019 har Skolinspektionen i beslut från 2019-06-04 avslutat ärendet då JENSEN

vidtagit alla nödvändiga åtgärder. JENSEN grundskola Långholmen I beslut med diarienummer

44-2018:2191, daterat 2018-05-30 fick JENSEN ett föreläggande vid vite avseende JENSEN

grundskola Långholmen (Stockholm). Efter återbesök den 14-15 maj 2019 har Skolinspektionen i

beslut daterat 2019-05-29 avslutat ärendet då JENSEN vidtagit alla nödvändiga åtgärder. Något

vitesbelopp behövde ej betalas i något av ovan nämnda ärenden.

12.3.2 Engagemang i ideella föreningar

Har någon inom ägar‐ och ledningskretsen nuvarande eller tidigare (senaste tre åren) varit engagerad i ideella föreningar.

Ja

Nej

13 Övriga

13.1 Övriga upplysningar

Eventuella övriga upplysningar som sökanden önskar framhålla anges här.

Vänligen hör av er om något är oklart i ansökan.

13.2 Bilagor

Koncernstruktur ‐ college.pdf

Koncernstruktur ‐ college

Rapport Elevprognos Skövde.docx

Rapport Elevprognos Skövde

Elevprognos intervjuguide 2022Skövde.docx

Elevprognos intervjuguide 2022Skövde

JENSEN education AB (1).pdf

Årsredovisning JENSEN education AB

JENSEN education college AB.pdf

Årsredovisning JENSEN education college AB

JENSEN group AB.pdf

Årsredovisning JENSEN group AB
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Likabehandlingsplan 21_22 JG ‐ Plan mot diskriminering och kränkande behandling.pdf

Likabehandlingsplan 21/22 JG ‐ Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Slutversion Likviditetsbudget och resultatbudget JENSEN gymnasium Skövde 2023.xlsx

Slutversion Likviditetsbudget och resultatbudget JENSEN gymnasium Skövde 2023

13.3 Angående bilagor

Redogör för orsaken till att de efterfrågade bilagorna inte bifogats ansökan.

Vi bifogar Likviditetsâ€ och resultatbudget i excel. Samt bilagor såsom registreringsbevis,

aktiebok och årsredovisningar kopplat till koncernen och ägandet.
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-04-07 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 34 Beslut om yttrande till Skolinspektionen - 
utökning av fristående gymnasieskola vid 
Realgymnasiet i Skövde 
BUN 2022/80 

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

Skövdes beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en 
utökning av en fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet i Skövde i Skövde kommun fr.o.m. 
läsåret 2023/2024. 

Tidaholms kommun har getts möjlighet att avlämna yttrande över ansökan i enlighet med  
2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Yttrandet ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 6 maj. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att följa lägeskommunen 

Skövdes beslut. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande till Skolinspektionen - utökning av fristående 

gymnasieskola vid Realgymnasiet i Skövde”, skolchef Anneli Alm, 2022-03-31. 
 Remiss från Skolinspektionen 2022-02-24 ”Ansökan Lärande i Sverige AB”, dnr SI 

2022:723. 

112



Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/80 

2022-03-31 Barn- och utbildningsnämnd 
Handläggare: Anneli Alm, skolchef 

Tjänsteskrivelse - Beslut om yttrande till 
Skolinspektionen - utökning av fristående 
gymnasieskola vid Realgymnasiet i Skövde 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att följa lägeskommunen Skövdes beslut. 

Ärendet 
Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en 
utökning av en fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet i Skövde i Skövde kommun fr.o.m. 
läsåret 2023/2024. 

Tidaholms kommun har getts möjlighet att avlämna yttrande över ansökan i enlighet med  
2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Yttrandet ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 6 maj. 

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

Beslutsunderlag 
 Remiss från Skolinspektionen 2022-02-24, dnr SI 2022:723. 

Sändlista 
Skolinspektionen 
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Allmän information

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola

Skolinspektionen prövar enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) om sökanden genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat

insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för

verksamheten och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen. Vidare krävs att den enskilde,

inklusive samtliga inom ägar‐ och ledningskretsen i övrigt bedöms lämplig. Det är sökanden som ska visa att denne uppfyller de

ovan nämnda kraven för att godkännas som huvudman för den sökta utbildningen. En ofullständig ansökan kan komma att prövas

på inlämnat underlag.

Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget/föreningen/stiftelsen undertecknar ansökan. Det

undertecknade försättsbladet/e-signatur finns på sista sidan av ansökningsblanketten. Det undertecknade försättsbladet kan

antingen bifogas till ansökan eller skickas till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm alternativ till

tillstand@skolinspektionen.se Försättsbladet behöver inte skickas in i original.

Skolinspektionen tar ut en avgift för ansökningar om godkännande med stöd av 2 kap. 5 c § skollagen. Se sidan skicka in i

ansökningsblanketten för mer information.

Läs mer om Skolinspektionens integritetspolicy https://www.skolinspektionen.se/om-oss/integritetspolicy/

Skolstart och kommun

Ange vilket läsår utökningen av skolenheten avser att starta*

2023

Ange vilken kommun skolenheten är belägen*

Skövde kommun

Sökanden och skolenheten

Sökandens namn* (till exempel Bolaget AB)

Lärande i Sverige AB

Organisationsnummer/personnummer*

5565715892

Organisationsform*

Aktiebolag

Skolenhetens namn*
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Realgymnasiet i Skövde

1 Sökanden och kontaktperson

2 kap. 5-6 §§ skollagen.

Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen — för kunskap, valfrihet och trygghet (s 235-237, 633, 642-645).

1.1 Uppgifter om sökanden

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)

Lärande i Sverige AB

Organisationsform*

Aktiebolag

Organisationsnummer/personnummer*

5565715892

Utdelningsadress*

Slottsgatan 105

Postnummer*

60222

Ort*

Norrköping

1.2 Bifoga sökandens registeruppgifter

Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga samt visar personer som ingår i ägar‐ och ledningskretsen ska

bifogas ansökan. Se nedan vilken handling som ska bifogas för respektive organisationsform. Registreringsbeviset som bifogas

till ansökan ska vara aktuellt, max 3 månader gammalt. Vid ägande i flera led ska registerhandlingar för samtliga juridiska

personer med väsentligt inflytande över verksamheten bifogas, se vidare under punkterna Ägare med väsentligt inflytande och

Ägande i flera led. Observera att det är de personer som står angivna som firmatecknare som också måste underteckna

ansökan för att ansökan ska vara giltig.

Efter att ansökan skickats in kan sökanden inte ändra vem som ansöker som huvudman. Sökanden kan alltså inte ändra från ett

bolag till ett annat under pågående handläggning.
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16 Registreringsbevis JV Holding.pdf

16

17 Registreringsbevis Lärande Förvalning 5591167969.pdf

17

18 Registreringsbevis Lärande i Sverige 5565715892.pdf

18

19 Registreringsbevis Lärandegruppen i Sverige 5567654529.pdf

19

1.3 Offentligt inflytande

bestämmanderätten i bolaget eller föreningen samt kommunens inflytande i bolaget eller föreningen

orsakerna till att samverkan är nödvändig mellan en kommun eller ett landsting och en enskild för att verksamheten ska

komma till stånd

vilka särskilda skäl som finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning.

Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller föreningen eller på något annat

sätt har rättsligt inflytande över verksamheten. Se 2 kap. 6 § skollagen. Om detta är fallet, redogör utförligt för

1.4 Kontaktperson

Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med utsedd kontaktperson. Om kontaktpersonen

undertecknar ansökan eller undertecknar via e-legitimation ska en fullmakt från behörig firmatecknare bifogas till ansökan.

Kontaktperson*

Patrik Wigelius

E-postadress*

patrik.wigelius@larande.se

Telefon arbetet

+46708600034

Mobil*

0708600034

Kontaktpersonens funktion i verksamheten
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etableringsansvarig

22 Fullmakt 2021.pdf

22

1.5 Uppgifter om befintlig skolenhet

Skolenhetens namn

Realgymnasiet i Skövde

Skolenhetens adress

Skolan startar ht 2023

Postnummer

Ort

Ange diarienummer för beslut

2021:559

1.6 Inriktning

Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar

Waldorf

Konfessionell inriktning av utbildningen. Redogör för de konfessionella inslagen

1.7 Skolenhetskod

Skolenhetskod hämtas via: www.utbildningsinfo.se

Ange skolenhetskod på den befintliga skolenheten.

Skolan startar ht 2023
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1.8 Byta namn — gamla namnet

Om skolenheten ska byta namn anges det gamla namnet här.

Det nya namnet anges här.

1.9 Gymnasieskola ‐ nuvarande antal elever

Ange nuvarande antal elever i skolenheten fördelat på respektive program, inriktning och årskurs.

Totalt antal elever vid skolenheten : 0

1.10 Utökning

Av beskrivningen ska framgå

hur lokalen och speciallokaler kommer att påverkas/utökas

hur skolenhetens ekonomi påverkas

hur antalet lärartjänster påverkas

övrigt kring hur utökningen kommer att påverka skolverksamheten.

Beskriv övergripande hur den sökta utökningen kommer att påverka den befintliga skolenheten.

Skolans lokaler kommer att vara anpassade för en utökning av elevantalet enligt ansökan. Skulle en utökning av lokalytan framöver bli aktuell har huvudmannen en väl fungerande rutin för detta genom sin fastighetsavdelning och de kontakter de byggt upp. Huvuddelen av elevernas undervisning med praktiska inslag kommer att ske i samverkan med Great Security (Lärlingsutbildning EE) Skolan kommer att få ett ökat programutbud vilket ger en bättre stabilitet att möta årliga variationer inom elevernas sök och därmed göra skolan mindre känslig för ekonomiska svängningar. Antalet lärare kommer att anpassas till det nya elevantalet och yrkeslärare kommer att anställas. Likaså kommer övriga personalkategorier så som elevhälsa, administration och liknande att anpassas till nytt elevantal. Detta bidrar i sin tur till till en större flexibilitet och organisatoriskt utrymme för elever och personal, möjlighet till utökad tjänstgöringsgrad för lärare och elevhälsa och fler individuella val för eleverna. 

1.11 Sammanslagning av skolenheter för utökning av en befintlig skolenhet

Besvara det här avsnittet om ansökan gäller att ta över en annan befintlig verksamhet av en kommunal eller fristående huvudman.

Alternativt om ansökan avser en sammanslagning av befintliga verksamheter.

Ansökan avser att ta över en annan huvudmans befintliga godkännande för fristående skola

Ansökan avser att ta över en befintlig verksamhet med kommunal huvudman

Ansökan avser en sammanslagning av befintliga verksamheter

Beskriv förändringen som ni vill genomföra

1.12 Medgivande samt tidpunkt för övertagande
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Inga dokument registrerade

Samtliga skolformer som den nuvarande huvudmannen har godkännande för vid skolenheten återkallas om godkännande ges till

den sökande. Försättsbladet ska signeras av befintlig huvudman och sökanden. Skriv ut försättsbladet och signera det.

Försättsbladet behöver inte skickas in i original. Försättsbladet kan skickas in i samband med ansökan. Ange även datum för

den planerade överlåtelsen av skolenheten.

Avser övertagandet en kommunal skola, bifoga beslut om detta från kommunen.

Notera att en överlåtelse endast får genomföras efter det att Skolinspektionen har godkänt ansökan.

2 Elevantal och elevprognos

2 kap. 5 §, 1 kap. 4 § skollagen

12 § Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om godkännande som huvudman för fristående skola (SKOLFS

2011:154).

Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen — för kunskap, valfrihet och trygghet (s. 242-243).

2.1 Gymnasieskolan ‐ nationella program och inriktningar samt antal sökta utbildningsplatser

Ange vilka nationella program och inriktningar som ansökan avser samt antal sökta utbildningsplatser läsår 1, 2 och 3.

Nationellt program

El‐ och energiprogrammet

Inriktning

Dator och kommunikationsteknik

Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt

Läsår 1 15 0 0 15

Läsår 2 15 15 0 30

Läsår 3 15 15 15 45

Fullt utbyggd
verksamhet 15 15 15 45

Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt

Fullt utbyggd
verksamhet

15 15 15 45

2.2 Läsår ‐ fullt utbyggd
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Ange vilket läsår skolenheten planeras vara fullt utbyggd.

2025

2.3 Elevprognos

Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen:

vilken information elev/vårdnadshavare fick om sökanden och den planerade skolenheten i samband med

intresseundersökningen

att elev/vårdnadshavare vid undersökningstillfället fick information om att den planerade skolan är en fristående skola

vilka frågor som ställdes vid undersökningen

resultatet från undersökningen där svaren redovisas per sökt årskurs

hur och när intresseundersökningen är genomförd

urvalsmetoden och antal tillfrågade elever/vårdnadshavare.

En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna bedrivas stabilt och

kontinuerligt. Elevprognosen kan grundas på en intresseundersökning som bifogas ansökan eller därmed jämförbara uppgifter

som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade utbildningen och skolenheten. Riktat intresse förutsätter att

elev/vårdnadshavare fått information om huvudmannen innan de svarar. Det ska även framgå vilken utbildning, det vill säga

program och inriktning som intresse lämnas för.

En aktuell elevprognos genomförs av NOVUS på uppdrag åt Lärande i Sverige AB.

Undersökningen sker under decemberâ€januari 2021â€2022. Urvalet sker slumpmässigt bland

elever i kommunen födda 2007. Vårdnadshavare /elev har informerats om att Huvudmannen

Lärande i Sverige AB och Realgymnasiet är en fristående skola samt vilka program/inriktningar

undersökningen avser. Undersökningen bygger på telefonintervjuer med minst 200 svar av

Vårdnadshavare/elever per sökt inriktning. Den information som delges Vårdnadshavare/elev

samt frågeställningar och svarsalternativ bifogas ansökan. Elevprognosen visar att tillräckligt stort

elevantal finns för att verksamheten skall kunna bedrivas stabilt och kontinuerligt.

Lägg till bilaga

17783_Lärande i Sverige_2022_Skövde_FINAL2.pptx

Novus

2.4 Elevprognos vid övertagande av en befintlig verksamhet

Vad som ligger till grund för den elevprognos som sökanden angett. Har en intresseundersökning genomförts bland

befintliga elever redogör för denna.

Om det planerade elevantalet är högre än det befintliga antalet elever, redogör särskilt för vad som ligger till grund för denna

elevprognos.

Vilken information vårdnadshavare och elever har fått om den nya huvudmannen samt hur och när informationen har getts.

Bifoga underlag som gått ut till elever/vårdnadshavare.

Om ansökan avser att ta över en annan huvudmans befintliga verksamhet och/eller en sammanslagning av befintliga

verksamheter, redogör för
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Inga dokument registrerade

Lägg till bilaga

3 Ekonomi

2 kap. 5 § skollagen.

Prop. 2017/2018:158: Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden (s. 50-51).

3.1 Sökandens budget

Sökanden ska lämna in en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3 alternativt en bidragskalkyl, det

vill säga endast en redovisning av de intäkter och kostnader som påverkas av utökningen. Moms och sociala avgifter ska ingå i

beräkningen. Sökanden kan komma in med en budget för hela skolverksamheten alternativt en budget som endast berör

utökningen. Ange nedan vilken typ av budget som lämnas in samt hur många elever och lärare den är beräknad på.

Beskriv nedan hur sökanden med inlämnad likviditets‐ och resultatbudget avser att bedriva en verksamhet med god kvalitet och

varaktighet. Utgå exempelvis från Skolverkets jämförelsetal och kommentera eventuella större avvikelser från

genomsnittskostnader/bidrag. Om sökanden inte uppger någon post i budgeten för till exempel elevhälsa eller försäkringar, ange

skälet till detta.

Lärande i Sverige AB använder ekonomiska beräkningsprinciper som via vår beprövade

erfarenhet har visat sig vara såväl långsiktig som en bidragande faktor till vår kvalitet.

Realgymnasiets ekonomiska och kvalitativa resultat över tid visar att de beräkningar vi använder

fungerar och levererar goda elevresultat. I det systematiska kvalitetsarbetet sammanställs och

analyseras varje år resultatet på enhetsâ€ och huvudmannanivå i en resultatrapport. I

resultatrapporten följer huvudmannen kvalitetsutvecklingen på varje enhet. Jämförelser görs över

tid och, då möjligheten finns, med motsvarande siffror för riket bland annat via Skolverkets

jämförelsetal. Vid behov stöttas enskilda enheter med de resurser som bedöms nödvändiga för

att bibehålla en hög kvalité. Realgymnasiets ekonomiska resultat över tid, tillsammans med de

goda elevresultaten, visar att vi kan kombinera en god varaktig kvalitet med de

beräkningsprinciper vi använder. Angående post Avskrivningar på telefon och kopiator tar vi inte

upp kostnader för avskrivning eftersom vi leasar kopiatorer och tar kostnaden direkt för telefoner.

Kostnaderna för telefon och kopiator finns med i post Övriga kostnader tillsammans med service

och studieresor mm.

3.2 Årsredovisning/årsbokslut

Bifoga årsredovisning/årsbokslut för senast avslutade räkenskapsår inklusive revisionsberättelse om sådan finns. Om sådan inte

upprättats, kom in med en aktuell balans‐ och resultatrapport (max 2 månader gammal).

Om sökanden har gått med förlust de senaste åren/perioderna eller om bolagets/föreningens ekonomi visar låg likviditet och/eller

soliditet, redogör i förekommande fall för bakgrunden till detta. Redogör dessutom för hur sökanden ska stärka den ekonomiska

situationen.
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Om sökanden ingår i en koncern, redovisa koncernens ekonomiska ställning inklusive koncernredovisning om sådan finns.

Förtydliga eventuella kommissionsförhållanden.

Årsredovisning för Lärande i Sverige AB bifogas (p3.2) liksom för moderbolaget Lärandegruppen

i Sverige AB, inkl. koncernredovisning (p3.4). Lärande i Sverige AB (LIS) är i

kommissionärsförhållande med Lärandegruppen i Sverige AB (LGAB) p.g.a behovet av

momsgrupp. En effekt av kommissionärsförhållandet är att årets resultat förs över till LGAB i

samband med årsbokslut. Vinsten i LGAB finns till förfogande för koncernens utveckling och

satsningar och kan återföras till LIS för finansiering av utveckling och tillväxt. Bilaga:

Årsredovisning Lärande i Sverige (LIS) Årsredovisning Lärandegruppen i Sverige AB bifogas

Lägg till bilaga

11 Jan_Vikström_Holding_AB_koncernårsredovisning 20_21 signerad.pdf

11

12 LGAB RB 20_21_signerad.pdf

12

13 LIS Årsredovisning 2021_signerad.pdf

13

14 Lärandegruppen i Sverige AB Årsredovisning 20_21 signerad.pdf

14

15 Årsredovisning_Lärande_Förvaltning_i_Sverige_AB 20_21 Signerad.pdf

15

20 Kommissionärsavtal Lärandegruppen Lärande i Sverige 20150610.pdf

20

3.3 Grundbelopp

beloppets storlek och hur det har beräknats

vilka kontakter som tagits med kommunen

Redovisa hur sökanden har beräknat kommunens grundbelopp per nationellt program. Beloppet ska stå i överensstämmelse

med det angivna elevantalet inom respektive nationellt program.

Av redogörelsen ska framgå

Grundbelopp: El‐ och energiprogrammet 136 386 kr/elev. Priser enligt Skaraborgs bidragslista till

Friskolor 2022 Totalt antal elever per år El‐ och energiprogrammet 10, 20, 30, Kommunalt bidrag:

Läsår 1: 10 * 135 431 = 1 363 860 kr Läsår 2: 20 * 135 431 = 2 727 720 kr Läsår 3: 30 * 135
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431 = 4 091 580 kr

3.4 Lån/ägartillskott/aktieägartillskott samt finansiering med egna medel

Inga dokument registrerade

Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående uppgifter.

Lån: Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank. Se Läs mer för vad som ska framgå.

Aktieägartillskott/ägartillskott: Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post. Tillskottet ska styrkas med

aktuellt intyg som är undertecknat av lämnande part. Om lämnande part är en juridisk person ska intyget signeras av behöriga

firmatecknare i det bolag som lämnar tillskottet och underlag som styrker att signerande personer är behörig firmatecknare ska

bifogas (t ex registreringsuppgifter från Bolagsverket). Utöver intyget ska bifogas underlag som styrker att medlen finns att tillgå.

Detta gäller oavsett om lämnande part är privatperson eller ett bolag. Exempel på sådant underlag är kontoutdrag, årsredovisning

eller liknande.

Finansiering med egna medel: Med detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i den sökandes pågående

verksamhet. Styrk posten med till exempel sökandens senaste årsredovisning och kontoutdrag och förklara vilka medel

sökanden avser nyttja.

Lärande i Sverige AB genererar under löpande år en god vinst och stabilt kassaflöde och har så

gjort under många år. Det finns med andra ord en stark finansiell uthållighet i Lärande i Sverige.

Skulle ändock behov uppstå p.g.a av expansionskostnader och negativt resultat från en skolenhet

kan moderbolaget/kommittenten Lärandegruppen i Sverige AB tillskjuta kapital när så helst det

finns ett behov. Lärandekoncernen har en mycket stabil finansiell situation vad gäller såväl soliditet

som likviditet. En beräkning av totala investeringskostnader År före start och Läsår 1 samt ev

negativt resultat Läsår 1 för alla sökta program/orter i januari 2022 ger en kassaeffekt på totalt

ca 12 mkr, vilket utan svårigheter kan finansieras av Lärande i Sverige AB.

Lägg till bilaga

3.5 Övriga inbetalningar/intäkter

Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange i så fall vad posten omfattar och med vilket belopp.

Om det finns utbetalningar/kostnader som kan hänföras till inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i

budgeten. Tillskott av medel som inte omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och

kontoutdrag från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande.

Inga övriga inbetalningar/intäkter finns upptagna i budgeten.

3.6 Likviditetsbudget och resultatbudget

Inkom med en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3 alternativt en bidragskalkyl, det vill säga

endast en redovisning av de intäkter och kostnader som påverkas av utökningen. Moms och sociala avgifter ska ingå i

beräkningen. Sökanden kan komma in med en budget för hela skolverksamheten alternativt en budget som endast berör

utökningen. Ange nedan vilken typ av budget som lämnas in samt hur många elever och lärare den är beräknad på.
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Om sökanden kommer in med en budget för hela skolverksamheten, ange nedan hur många elever och lärare som budgeten är

beräknad på.

Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3

Antal elever 10 20 30

Antal lärare 1 1.5 2.3

Läs mer

Likviditetsbudget läsår 1 Resultatbudget

Inbetalningar Läsår 1 Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3

Kommunalt bidrag
gymnasieskolan 1363860

Kommunalt bidrag
gymnasieskolan 1363860 2727720 4091580

Lån 0 Övriga intäkter 0 0 0

Aktieägartillskott/
ägartillskott 0

Finansiering med
egna medel 138252

Annan finansiering 0

Övriga inbetalningar 0

Summa
inbetalningar

1502112 Summa intäkter 1363860 2727720 4091580

Utbetalningar Kostnader

Personal Personal

Skolledning 29730 Skolledning 29730 59459 89189

Lärare
gymnasieskolan 598563 Lärare gymnasieskolan 598563 945099 1417648

Övrig personal 67511 Övrig personal 67511 135022 202533

Administration 84247 Administration 84247 168493 252740

Rekrytering 30000 Rekrytering 30000 30000 30000

Fortbildning 5250 Fortbildning 5250 8500 12750

Lokaler/ Utrustning Lokaler/ Utrustning

Lokalkostnad 204000 Lokalkostnad 204000 408000 612000

Kostnader för
speciallokaler 2000 Kostnader för speciallokaler 2000 4000 6000

Möbler 50000

Kontorsutrustning/
förbruknings‐
inventarier

3000
Kontorsutrustning/ förbruknings‐
inventarier 2999 6000 9000

Telefon, kopiator mm 0

Läromedel Läromedel

Litteratur/utrust./
skolbibliotek (inkl
programvaror,
licenser)

75000
Litteratur/utrust./ skolbibliotek (inkl
programvaror, licenser) 75000 150000 225000
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Utbetalningar Kostnader

Personal Personal

Datorer 90000

Övrigt Övrigt

Info och annonsering 80000 Info och annonsering 80000 80000 80000

Elevhälsa 34807 Elevhälsa 34807 69617 104425

Skolmåltider 97900 Skolmåltider 97900 195800 293700

Försäkringar 1500 Försäkringar 1500 3000 4500

Studie‐ och
yrkesvägledning 11604 Studie‐ och yrkesvägledning 11604 23208 34812

APL-handledare 10000 APL-handledare 10000 20000 30000

Övriga utbetalningar 27000 Övriga kostnader 27000 54000 81000

Finansiella poster Finansiella poster

Räntor 0 Räntor 0 0 0

Amorteringar 0 Avskrivningar

Möbler 10000 20000 30000

Datorer 30000 60000 90000

Telefon, kopiator mm 0 0 0

Summa
utbetalningar

1502112 Summa kostnader 1402111 2440198 3605297

Över/underskott 0 Vinst/förlust -38251 287522 486283

3.7 Resultatbudgeten

Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat läsår 1 och bolaget/föreningen inte har ett eget kapital som täcker förlusten,

redovisa hur förlusten ska täckas.

Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år 3, redovisa när verksamheten beräknas generera som lägst ett nollresultat samt

hur sökanden ska arbeta för att uppnå detta.

3.8 Övriga ekonomiska upplysningar

Skolinspektionen inhämtar upplysningar om sökandens ekonomiska status hos UC AB. Om sökanden har kännedom om att

bolaget/föreningen har betalningsanmärkningar, redogör för skälen till eventuella betalningsanmärkningar.

4 Lokaler
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1 kap. 3 § och 2 kap. 35-36 §§ skollagen och 26 kap. 9 a § skollagen

Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen — för kunskap, valfrihet och trygghet (s. 283-284 och s. 633).

4.1 Lokaler

Redogör för om lokalerna behöver förändras till följd av den tilltänkta utökningen. Ange i sådant fall på vilket sätt detta ska ske.

Skolans lokaler kommer att rymma såväl befintliga som planerade utbildningar. Vid skolan

kommer en lokal för praktiska moment på Elprogrammet att finnas. I övrigt sker huvuddelen av de

praktiska momenten tillsammans med våra samarbetspartner.

4.2 Speciallokaler

Om speciallokaler ska hyras externt, redogör för

avstånd från skolbyggnaden

omfattning och organisering av undervisningen som ska bedrivas i speciallokaler utanför skolenheten.

Redogör för om tillgången till speciallokaler behöver förändras till följd av den tilltänkta utökningen. Ange i sådant fall på vilket sätt

detta ska ske.

Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen

Idrott och hälsa

Idrott bedrivs till största delen i hyrd idrottshall eller gym 100 m från skolan. Även utemiljöer

förekommer. Lokalerna finns inom gångavstånd men då undervisningen så kräver (tex utemiljöer

för orientering) ordnar skolan transport.

Naturvetenskapliga ämnen

Lokaler för att täcka behovet av salar och utrustning i de Naturvetenskapliga ämnena finns på

skolan.

Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram

Utbildningen kommer att bedrivas som en lärlingsutbildning i samverkan med Great Security (EE).

Liknande koncept bedrivs idag framgångsrikt på andra Realgymnasier. Behovet av specialsalar

och utrustning kommer att täckas av APL platsen hos Great Security där eleven får sin

huvudsakliga undervisning i karaktärskurser. På skolan kommer specialsalar och utrustning att

finnas som möjliggör vissa moment i elevens undervisning för att säkra elevens tillgång till hela

utbildningen på skolan.

5 Skolenhetens ledning och personal

2 kap. 11-14 §§ och 17-22 §§ skollagen
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5.1 Rektor

För ledning av skolenheten ska det finnas en rektor. Sökanden har en rektor som genom utbildning och erfarenhet har

pedagogisk insikt enligt 2 kap. 11 § skollagen.

5.2 Lärare — behörighetskrav

För undervisning i gymnasieskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har legitimation som lärare och är behörig

för viss undervisning får bedriva undervisning. Undantag får göras i vissa fall.

Sökanden för gymnasieskolan kommer att följa kraven på lärarnas utbildning enligt 2 kap. 13 § och 17-22 §§ skollagen.

5.3 Antal lärare

Ange beräknat antal lärare uttryckt i antal personer och antal heltidstjänster. Lämna även en redogörelse för hur lärarresurserna

ska organiseras på skolan.

Utökning

Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet

Antal personer Antal heltids-
tjänster

Antal personer Antal heltids-
tjänster

Antal personer Antal heltids-
tjänster

Antal personer Antal heltids-
tjänster

1 1 2 1.5 3 2.3 3 2.3

Antal elever per lärare, läsår 1

15

Antal elever per lärare, läsår 2

20

Antal elever per lärare, läsår 3

19,565

Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet

19,565

Hela skolenheten

Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet

Antal personer Antal heltids-
tjänster

Antal personer Antal heltids-
tjänster

Antal personer Antal heltids-
tjänster

Antal personer Antal heltids-
tjänster

9 4.2 10 6.6 13 9.9 13 9.9

Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.

Lärarna på Realgymnasiet organiseras i arbetslag, där såväl lärare inom gymnasiegemensamma

ämnen som karaktärsämnen ingår. Lärande i Sverige strävar efter att alltid ha behöriga lärare .

Under etableringsskedet kan vissa resurser delas med andra Realgymnasier för att på så sätt

garantera att all kompetens finns från start. Utöver de lärarresurser om angivits har

Realgymnasiet så kallade heltidsmentorer som stöttar och coachar eleverna genom alla åren på

utbildningen. Mentorerna bidrar såväl till elevernas personliga utveckling som till
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kunskapsutvecklingen och de driver tillsammans med övrigt kollegium arbetet med demokrati,

värdegrund och trygghet på skolan framåt.

5.4 Övrig personal

Om sökanden angett övrig personal i budgeten lämna här en beskrivning av vilken personal som avses.

Centrala skolfunktioner som t.ex. skolchef, central skoladministration, ITâ€avdelning, central SYV,

MLA, verksamhetsansvarig elevhälsa, kvalitetsâ€ och utvecklingsansvarig, kommunikationâ€ och

marknadsavdelning, fastighetsavdelning, ekonomiavdelning samt programutvecklare.

6 Gymnasieskola ‐ arbetsplatsförlagt lärande (APL) och gymnasial lärlingsutbildning

15 kap. 11 §, 16 kap. 11 a § samt 16 § skollagen (2010:800).

1 kap. 8 §, 4 kap. 3 §, 12-14 §§ samt 8 kap. 1-22 §§ gymnasieförordningen (2010:2039)

Skolverket, Bedömning i yrkesämnen — dilemman och möjligheter, 2011

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2572

Skolinspektionens kvalitetsgranskning: Arbetsplatsförlagd utbildning i praktiken, dnr 40-2010:0482/Skolinspektionens

kvalitetsgranskning: Gymnasial lärlingsutbildning, dnr 400-2011:6484/Skolinspektionens rapport över fördjupat tema i

tillsynen: Fördjupad tillsyn på yrkesprogram, 2013

https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/

APL utomlands

Om sökanden avser att erbjuda eleverna APL utomlands ska sökanden redogöra för följande frågor under övriga

upplysningar.

Hur kvalitetssäkrar sökanden de utländska APL-platserna? (Som exempel bör eventuella skillnader i arbetsklimatet

klargöras).

Hur klarläggs syftet med APL i det svenska skolsystemet för de mottagande praktikplatserna?

Hur får tilltänkta handledare information om innehåll och mål samt kunskap om bedömnings‐ och kvalitetsfrågor

avseende APL?

Hur kommer kontakten med APL-platsen och dess handledare se ut?

Hur kommer eleverna att förberedas språkligt, kulturellt, yrkesmässigt och pedagogiskt inför praktikperioderna

utomlands?

Hur finansierar skolan en utlandsförlagd APL?

Vilka åtgärder har planerats för att stödja eleverna under praktikperioden utomlands?

6.1 Gymnasial lärlingsutbildning

Sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning.

Om sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning ange i vilken årskurs sökanden avser att påbörja lärlingsutbildningen.

För El‐ och energiprogrammet börjar lärlingsutbildningen år 2
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6.2 Omfattning av APL

Program Inriktning Veckor

El‐ och energiprogrammet Dator och kommunikationsteknik 36

Ange antal veckor som kommer att förläggas till APL på respektive program/inriktning.

6.3 Säkerställande av APL-platser

Redogör för hur sökanden avser säkerställa att samtliga elever får tillgång till APL-platser på utbildningen.

EE‐ Realgymnasiet samarbetar med Great Security som garanterar elevens APLplatser.

6.4 Lokalt programråd

Skolenheten kommer för yrkesprogrammen att upprätta ett eller flera lokala programråd för samverkan mellan skola och

arbetsliv enligt 1 kap. 8 § gymnasieförordningen.

6.5 Handledare

Av beskrivningen ska framgå

hur sökanden avser att säkerställa att den handledare som utses har nödvändig kunskap och erfarenhet för uppdraget och

även i övrigt bedöms vara lämplig.

Beskriv sökandens rutiner för att utse en handledare på APL-platsen.

Programråd tillsammans med yrkeslärare tar utifrån styrdokumenten fram kriterier för

handledarnas kompetens. APLâ€ företaget tar del av denna information och utser handledare

som uppfyller kraven. Skolan anordnar även handledarutbildning, där alla handledare ges

möjlighet att utbildas för uppdraget. Innan elev börjar, träffas representant från skolan och Aplâ

€handledare och då säkerställs att APLâ€platsen uppfyller de krav som finns på utbildningen

avseende innehåll (centralt innehåll i kurser/moment), lärarens bedömning, rutin för betygssättning

samt hur fortlöpande kommunikationen kommer att ske. Vid det inledande besöket går den

ansvarige läraren igenom det av huvudmannen utarbetade APLâ€material, som finns att tillgå som

stöd i arbetet. Stödmaterialet innehåller information om skolans värdegrund (bl a likabehandling),

riskbedömning, hur tillbud och olyckor ska rapporteras, närvarohantering samt hur bedömning av

eleverna ska gå till. Skolans representant går, tillsammans med handledaren igenom moment,

som ingår i olika kurser, för att identifiera vilka moment och kursmål som kan bli aktuella på resp

plats. Uppföljningsmöte sker där yrkeslärare från skolan besöker elev och APLâ€handledare och
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där yrkeslärare, elev och APLâ€handledare träffas för att gå igenom vilka kursmål som uppnåtts

och peka på uppnådda kunskaper och ev utvecklingsbehov. Inför uppföljningsmötena på APLâ

€platsen mellan ansvarig yrkeslärare, elev och APL handledare, har elev och handledare var för

sig noterat vilka moment som eleven har gjort och hur dessa har genomförts. Dessa noteringar

innehåller vilket/vilka kursmål som ska uppnås och vilket moment som är knutet till detta kursmål.

Läraren har tagit del av såväl elevens som handledarens noteringar och kan tillsammans med elev

och handledare konstatera på vilken nivå eleven befinner sig kunskapsmässigt och om eleven har

ytterligare utvecklingsbehov mot aktuellt kursmål. Realgymnasiet jobbar långsiktigt med

samarbetspartners, det är då lättare att erbjuda adekvata och säkra APLâ€platser med väl

insatta handledare. Alla utsedda handledare uppmuntras att gå Skolverkets webâ€baserade

handledarutbildning. Detta gäller alla handledare, inte bara de som handleder lärlingar.

6.6 Bedömning och betygsättning

Av beskrivningen ska framgå

vem som ansvarar för att betyg sätts i enlighet med författningarna

hur eleverna informeras om det centrala innehållet i kursmålen

hur det säkerställs att de moment som ska genomföras på APL-platsen kopplas till kursmålen.

Redogör för sökandens rutiner för bedömning och betygsättning vid arbetsplatsförlagt lärande.

Skollagen 2010:800 framgår att rektor ska se till att betyg sätts enligt gällande författningar.

Betyg beslutas av den eller de lärare som bedriver undervisning vid den tidpunkt när betyg ska

sättas. Läraren ser till att underlag finns för att sätta betyg i enlighet med författningen. För varje

utbildning inom Realgymnasiet finns APLâ€handböcker. Varje APLâ€handbok är anpassad för

respektive utbildning och år. De innehåller de kurser som eleven läser under respektive årskurs.

För varje kurs som elever läser finns matriser i handboken med de olika moment som ingår i

kursen. Dessa moment kvalitetsgranskas av programansvariga på respektive program i samråd

med kvalitetschefen. Handledaren kan sedan dokumentera om eleven har utfört de olika

momenten eller inte samt om de är utförda med hjälp av handledaren, på egen hand efter

instruktioner eller på egen hand på ett yrkesmässigt sätt. Ansvarig lärare gör besök på APLâ

€platsen enligt följande rutin: Innan elev börjar träffas ansvarig lärare och APLâ€handledare för

att säkerställa att APLâ€platsen uppfyller de krav som finns på utbildningen avseende innehåll,

bedömning, rutin för omdöme och betygsättning samt hur fortlöpande kommunikation kommer att

ske. Den ansvarige läraren informerar APLâ€handledaren om den de moment eleven bör utföra

så att handledaren känner sig trygg med hur han/hon ska jobba med reflektion utifrån elevens

arbete. Efter påbörjad APL sker ett uppföljningsmöte där ansvarig lärare från skolan besöker elev

och APLâ€handledare i syfte att diskutera måluppfyllelse och utvecklingsbehov. Inför

uppföljningsmötet på APLâ€platsen mellan ansvarig yrkeslärare, elev och APLâ€handledare, har

elev och handledare var för sig reflekterat vilka moment som eleven har gjort och med vilken

kvalitet dessa har genomförts. I bedömningsmatrisen finns angivet vilket/vilka kursmål som ska

uppnås och vilket moment som är knutet till detta kursmål. Läraren har tagit del av såväl elevens

som handledarens noteringar och kan tillsammans med elev och handledare konstatera på vilken

nivå eleven befinner sig kunskapsmässigt och om eleven har ytterligare utvecklingsbehov mot

aktuellt kursmål. Allt detta noteras i elevens individuella utvecklingsplan. Vid behov genomförs
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också fler besök. Utöver detta sker kontinuerlig dialog mellan ansvarig lärare, elev och APLâ

€handledare.

6.7 Lärlingsutbildning — utbildningskontrakt

Om gymnasieskolan avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning redogör för hur utbildningskontraktet kommer att utformas

alternativt bifoga ett exempel på utbildningskontrakt.

Lägg till bilaga

23 Utbildningskontrakt Lärling_MALL.docx

23

7 Ägar‐ och ledningsprövning

2 kap. 5 och 5 a §§ skollagen

Prop. 2017/2018:158: Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden.

För ägar‐ och ledningskretsen ställs krav på erfarenhet eller på annat sätt förvärvad insikt i de förskrifter som gäller för

verksamheten samt lämplighet att bedriva denna. Kravet på insikt och lämplighet omfattar ägare, ledning och även andra

som har ett betydande inflytande i huvudmannen

7.1 Ägar‐ och ledningskretsen

7.1.1 Styrelse‐ och ledningspersoner

Ange verkställande direktör och andra med bestämmande inflytande samt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Om

sökanden är ett kommanditbolag eller annat handelsbolag anges bolagsmännen i bolaget.

För samtliga personer i ledningskretsen, redovisa:

Namn

Jan Vikström

Personnummer

195903059052

Position eller befattning

Ägare och styrelseordförande

Namn
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Mari Rudberg

Personnummer

196403054627

Position eller befattning

Styrelseledamot

Namn

Anders Frostell

Personnummer

195210180046

Position eller befattning

Styrelseledamot

Namn

Kim Zandvoort

Personnummer

196903302368

Position eller befattning

Styrelseledamot

Namn

Maria Ljungqvist

Personnummer

196008150101

Position eller befattning

Styrelseledamot

Namn
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Elia Mörling

Personnummer

197604128996

Position eller befattning

Styrelseledamot

Namn

Agneta Janfalk

Personnummer

196403054627

Position eller befattning

VD Lärande Sverige AB

Namn

Mikael Karlsson

Personnummer

197108031951

Position eller befattning

Koncernchef

7.1.2 Ägare med väsentligt inflytande

Redovisa samtliga personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten, se Läs

mer-rutan.

För samtliga personer som genom direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten, redovisa:

Namn

Jan Vikström

Personnummer

195903059052

Position eller befattning
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Ägare

7.1.3 Ägande i flera led

Vid ägande i flera led, bifoga en beskrivning eller skiss över ägarkedjan samt fullständig koncernstruktur. Ange

organisationsnummer och ägarandel i samtliga ägarled. Ägarandelar ska anges i procent i förhållande till utgivna ägarandelar.

Om antal rösträtter skiljer sig från ägarandelar, ange även antal röster i procent i förhållande till samtliga rösträtter.

Se bilaga

Observera att om det finns personer som genom direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten ska

uppgifter lämnas även om dessa under punkt Ägare med väsentligt inflytande.

7.1.4 Upplysningar

Lämna eventuella för Skolinspektionen viktiga upplysningar avseende ägar‐ och ledningskretsen.

Lärande i Sveriges ägare och grundare har verkat i styrelsen och ledande roller (VD,

Utvecklingschef, styrelseordförande) inom bolaget sedan 2000. Under den tiden har han genom

att ta del av forskning och beprövad erfarenhet skaffat sig kunskap och erfarenhet inom

skollagstiftning och skolförvaltning. Lärande i Sverige AB har under denna tid vuxit till att idag

omfatta ca 3000 elever inom gymnasieskolan (Realgymnasiet). Realgymnasiet har i öppna

jämförelser ett gott resultat i de utbildningar de bedriver. Lärande har vid flera tillfällen (senast

2015 och 2018) granskats av Skolinspektionen med ett mycket gott resultat. Inga anmärkningar

har då funnits på huvudmannens agerande och tillämpande av skollag och förordning vilket visar

att ledningen är väl förtrogen med hur dessa hanteras. Utöver detta representeras ledningen

regelbundet på konferenser, seminarium och andra forum inom skollagstiftning och skolförvaltning.

På så sätt håller ledningen kunskapen uppdaterad och aktuell. Ägarâ€och ledningskretsen har

regelbundna möten med andra ledningsfunktioner inom bolaget så som VD, ledningsgrupp och

skolchef. På denna ledningsnivå finns formell utbildning (rektorsutbildning) och lång erfarenhet av

skollagstiftning. Lärande i Sveriges arbetssätt och organisation , med ett nära samarbete mellan

bolagets ledande funktioner, gör att denna kompetens och erfarenhet kommer ägarâ€ och

ledningskretsen till del i de beslut som så kräver. Genom att inför 2020 förstärka styrelsen med

två nya ledamöter har ytterliga skolkompetens tillförts inom ledningskretsen. Mikael Karlsson

tillträder som Koncernchef februari 2021

7.2 Erfarenhet eller på annat sätt förvärvad insikt

7.2.1 Kunskap om skollagstiftning

Redovisa hur kunskap om skollagstiftning förvärvats inom ägar‐ och ledningskretsen. Både formella utbildningar och erfarenhet

ska redovisas. Redovisa för respektive verksamhetsform som huvudmannen ska bedriva. Specificera vem i ägar‐ och

ledningskretsen som har den aktuella kunskapen.

Lärande i Sveriges ägare och grundare har verkat i styrelsen och ledande roller (VD,

Utvecklingschef, styrelseordförande) inom bolaget sedan 2000. Under den tiden har han genom

att ta del av forskning och beprövad erfarenhet skaffat sig kunskap och erfarenhet inom

skollagstiftning och skolförvaltning. Lärande i Sverige AB har under denna tid vuxit till att idag

omfatta ca 3000 elever inom gymnasieskolan (Realgymnasiet). Realgymnasiet har i öppna
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jämförelser ett gott resultat i de utbildningar de bedriver. Lärande har vid flera tillfällen (senast

2015 och 2018) granskats av Skolinspektionen med ett mycket gott resultat. Inga anmärkningar

har då funnits på huvudmannens agerande och tillämpande av skollag och förordning vilket visar

att ledningen är väl förtrogen med hur dessa hanteras. Utöver detta representeras ledningen

regelbundet på konferenser, seminarium och andra forum inom skollagstiftning och skolförvaltning.

På så sätt håller ledningen kunskapen uppdaterad och aktuell. Ägarâ€och ledningskretsen har

också regelbundna möten med andra ledningsfunktioner inom bolaget med stor skolerfarenhet.

På denna ledningsnivå finns formell utbildning (rektorsutbildning) och lång erfarenhet av

skollagstiftning. Lärande i Sveriges arbetssätt och organisation , med ett nära samarbete mellan

bolagets ledande funktioner, gör att denna kompetens och erfarenhet kommer ägarâ€ och

ledningskretsen till del i de beslut som så kräver. Styrelsen har 2020 förstärkts med två nya

medlemmar. i och med detta har ytterligare skolkompetens tillförts. Styrelseledamot Maria

Ljungkvist har varit verksam inom utbildningssektorn sedan 1985, då hon utexaminerades som

ämneslärare i historia och samhällskunskap från Lunds universitet. Efter många år som lärare på

såväl gymnasiet som högstadiet övergick hon att verka som skolledare på heltid 2000 tom 2008,

först som biträdande rektor på en Fâ€6 skola, därefter som rektor på en stor högstadieskola.

Som skolledare i olika kommuner fick hon genomgå en rad olika internutbildningar gällande nya

lagkrav, ledarskap, arbetsmiljö, systematiskt kvalitetsarbete, ekonomi mm. Detta hade hon stor

nytta av i det komplexa uppdrag som det innebär att vara skolledare. Maria gick Skolverkets

rektorsutbildning 2002â€“2005, där bl a organisationsteori och skollagstiftning var centrala delar

av utbildningen. Utöver dessa utbildningar har hon kontinuerligt bevistat många de utbildningar

som Skolverket och Skolinspektioner gemensamt håller, t ex deras kvalitetsdagar. Sammantaget

har alla dessa utbildningar dessa givit Maria god insyn i och kunskap om skollagen och övriga

statliga styrdokument som berör utbildningssektorn. Detta hade hon också stor nytta av när hon

från 2008â€“2012 hade tjänst först som utbildningschef därefter förvaltningschef på två olika

kommuners barnâ€ och utbildningsförvaltningar. Efter 27 år inom den kommunala

utbildningssektorn gick Maria över till friskolesektorn. Från 2012â€“2016 arbetade hon som VD

för en mindre friskolekoncern, men allt vad det innebar av ansvar och ledning för organisation,

administration, ledning, styrning, uppföljning, utveckling och expansion. Också i den rollen var det

helt centralt att vara förtrogen och ständigt uppdaterad gällande skollagen och de övriga statliga

styrdokumenten. De tre senaste åren har Maria verkat som egenföretagare och då som konsult,

främst med inriktning på utbildningsfrågor. Maria har alltsedan hon påbörjade sin lärarutbildning

1981 i olika roller och i sammanhang förvärvat omfattande kunskaper om skollagstiftningen

genom såväl olika teoretiska utbildningar teoretiskt som praktisk erfarenhet.

7.2.2 Arbetsrättslig och arbetsmiljörättslig kompetens

Redovisa den arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga kompetens som finns inom ägar‐ och ledningskretsen. Både formella

utbildningar och erfarenhet ska redovisas. Specificera vem i ägar‐ och ledningskretsen som har den aktuella kunskapen.

Inom ägarâ€ och ledningskrets finns personer med mångårig erfarenhet av ledande positioner i

svenskt näringsliv. I detta har de skaffat sig en gedigen erfarenhet och kompetens av

arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga frågor. Exempel på formella utbildningar som

representeras av dessa är civilekonom och jurist (Anders Frostell Jur kand). Flertalet inom ägerâ

€ och ledningskretsen arbetar nära de arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga frågorna i sin

vardag. Interna utbildningar både inom andra bolag och inom Lärande garanterar en aktuell och

hög kunskap inom området. Lärande Sverige AB har inte förekommit i några tvister rörande
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arbetsrättâ€ eller arbetsmiljörätt vilket också visar att kompetens finns inom ägarâ€ och

ledningskrets

7.2.3 Ekonomisk kompetens

Redovisa, utifrån den associationsform som verksamheten ska bedrivas i, den ekonomiska kompetens som finns inom ägar‐

och ledningskretsen, gällande exempelvis årsredovisningslagen (ÅRL), aktiebolagslagen (ABL) och annan på området viktig

lagstiftning. Både formella utbildningar och erfarenheter ska redovisas. Specificera vem i ägar‐ och ledningskretsen som har den

aktuella kunskapen.

I ägarâ€ och ledningskretsen finns flera med högre ekonomiska utbildningar (Marie Rudberg Civ

ek, Agneta Janfalk Civ ek) Detta tillsammans med mångårig erfarenhet från ledande befattningar

inom svenskt näringsliv ger ägarâ€ och ledningskretsen mycket god kompetens inom ÅRL, ABL

och annan lagstiftning viktig för verksamheten inom Lärande Sverige AB. Lärande i Sverige AB

har inte förekommit i några tvister rörande lagstiftningen för den associationsform verksamheten

bedrivs, vilket visar att kompetens finns inom ägar och ledningskretsen.

7.3 Lämplighet

För samtliga personer som ingår i ägar‐ och ledningskretsen ska följande information lämnas:

7.3.1 Tidigare sanktion från tillsynsmyndighet

Har någon inom ägar‐ och ledningskretsen varit inblandad i tidigare vitesförelägganden och/eller återkallanden från

Skolinspektionen eller annan inspektionsmyndighet de senaste tre åren.

Ja

Nej

7.3.2 Engagemang i ideella föreningar

Har någon inom ägar‐ och ledningskretsen nuvarande eller tidigare (senaste tre åren) varit engagerad i ideella föreningar.

Ja

Nej

Om ja, lämna redogörelse över föreningens namn, organisationsnummer och vilken funktion personen har/hade i föreningen.

Jan Vikström ‐ Styrelseordförande Norrköpings konståkningsklubb.org nr 825001-7954 Marie

Rudberg ‐ Administrativ direktör Svenskt Näringsliv. org nr 802000-1858 Marie Rudberg ‐

Styrelseordförande Ratio, org nr 802002-5212

8 Övriga

8.1 Övriga upplysningar

Eventuella övriga upplysningar som sökanden önskar framhålla anges här.

Skolan startar ht 2023 Minst 15 veckors APL erbjuds på alla yrkesprogram och för lärlingar

erbjuds minst halva utbildningen. För EE erbjuds 36 v APL för lärlingselever fördelat på de två

åren de är lärlingar (åk2-3)
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8.2 Bilagor

1 Aktiebok Jan Vikström Holding AB.pdf

1

2 Aktiebok Lärande i Sverige AB.pdf

2

3 Aktiebok Lärandegruppen i Sverige AB.pdf

3

4 Bolagsordning JV Holding.pdf

4

5 Bolagsordning Lärande Förvaltning i Sverige.pdf

5

6 Bolagsordning Lärande i Sverige AB.pdf

6

7 Bolagsordning Lärandegruppen i Sverige AB.pdf

7

8 Elevhälsoplan Lärande i Sverige 2021-22.pdf

8

9 Huvudmannaplan SYV LiS.pdf

9

10 Internationell APL. Lärande.docx

10

21 Ägarstruktur Lärande i Sverige AB.pptx

21

8.3 Angående bilagor

Redogör för orsaken till att de efterfrågade bilagorna inte bifogats ansökan.
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-04-07 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 35 Beslut om yttrande till Skolinspektionen - 
nyetablering av fristående gymnasieskola vid 
Olinsgymnasiet Sparresäter 
BUN 2022/87 

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

Skövdes beslut. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Olinsgymnasiet i Skara AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för 
en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Olinsgymnasiet Sparresäter i Skövde kommun 
fr.o.m. läsåret 2023/2024. 

Tidaholms kommun har getts möjlighet att avlämna yttrande över ansökan i enlighet med  
2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Yttrandet ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 6 maj. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att följa lägeskommunen 

Skövdes beslut. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande till Skolinspektionen - nyetablering av fristående 

gymnasieskola vid Olinsgymnasiet Sparresäter”, skolchef Anneli Alm, 2022-03-31. 
 Remiss från Skolinspektionen 2022-03-02 ”Ansökan Olinsgymnasiet Sparresäter”, dnr SI 

2022:910. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/87 

2022-03-31 Barn- och utbildningsnämnd 
Handläggare: Anneli Alm, skolchef 

Tjänsteskrivelse - Beslut om yttrande till 
Skolinspektionen - nyetablering av fristående 
gymnasieskola vid Olinsgymnasiet Sparresäter 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att följa lägeskommunen Skövdes beslut. 
 

Ärendet 
Olinsgymnasiet i Skara AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för 
en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Olinsgymnasiet Sparresäter i Skövde kommun 
fr.o.m. läsåret 2023/2024. 

Tidaholms kommun har getts möjlighet att avlämna yttrande över ansökan i enlighet med  
2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Yttrandet ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 6 maj. 

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

Beslutsunderlag 
 Remiss från Skolinspektionen 2022-03-02, dnr SI 2022:910. 

Sändlista 
Skolinspektionen 
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Allmän information

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående
gymnasieskola

Skolinspektionen prövar enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) om sökanden genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat

insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för

verksamheten och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen. Vidare krävs att den enskilde,

inklusive samtliga inom ägar‐ och ledningskretsen i övrigt bedöms lämplig. Det är sökanden som ska visa att denne uppfyller de

ovan nämnda kraven för att godkännas som huvudman för den sökta utbildningen. En ofullständig ansökan kan komma att prövas

på inlämnat underlag.

Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget/föreningen/stiftelsen undertecknar ansökan. Det

undertecknade försättsbladet/e-signatur finns på sista sidan av ansökningsblanketten. Det undertecknade försättsbladet kan

antingen bifogas till ansökan eller skickas till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm alternativ till

tillstand@skolinspektionen.se Försättsbladet behöver inte skickas in i original.

Skolinspektionen tar ut en avgift för ansökningar om godkännande med stöd av 2 kap. 5 c § skollagen. Se sidan skicka in i

ansökningsblanketten för mer information.

Läs mer om Skolinspektionens integritetspolicy https://www.skolinspektionen.se/om-oss/integritetspolicy/

Skolstart och kommun

Ange vilket läsår skolenheten avser att starta*

2023

Ange i vilken kommun skolenheten är belägen*

Skövde kommun

Sökanden och skolenheten

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)

Olinsgymnasiet i Skara AB

Organisationsnummer/personnummer*

5569998932

Organisationsform*

Aktiebolag

Skolenhetens namn*
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Olinsgymnasiet Sparresäter

1 Sökanden och kontaktperson

2 kap. 5-6 §§ skollagen.

Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen — för kunskap, valfrihet och trygghet (s 235-237, 633, 642-645).

1.1 Uppgifter om sökanden

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)

Olinsgymnasiet i Skara AB

Organisationsform*

Aktiebolag

Organisationsnummer/personnummer*

5569998932

Utdelningsadress*

Box 45

Postnummer*

53221

Ort*

SKARA

1.2 Bifoga sökandens registeruppgifter

Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga samt visar personer som ingår i ägar‐ och ledningskretsen ska

bifogas ansökan. Se nedan vilken handling som ska bifogas för respektive organisationsform. Registreringsbeviset som bifogas

till ansökan ska vara aktuellt, max 3 månader gammalt. Vid ägande i flera led ska registerhandlingar för samtliga juridiska

personer med väsentligt inflytande över verksamheten bifogas, se vidare under punkterna Ägare med väsentligt inflytande och

Ägande i flera led. Observera att det är de personer som står angivna som firmatecknare som också måste underteckna

ansökan för att ansökan ska vara giltig.

Efter att ansökan skickats in kan sökanden inte ändra vem som ansöker som huvudman. Sökanden kan alltså inte ändra från ett

bolag till ett annat under pågående handläggning.
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Registreringsbevis ‐ 556999-7520.pdf

Registreringsbevis Wejshag Invest

Registreringsbevis ‐ 556999-8932.pdf

Registreringsbevis Olinsgymnasiet i Skara AB

5569998932_Bolagsordning_2017-09-01.pdf

Bolagsordning Olinsgymnasiet i Skara AB

Aktiebok Olinsgymnasiet Skara AB.pdf

Aktiebok Olinsgymnasiet i Skara AB

Aktiebok Wejshag Invest.pdf

Aktiebok Wejshag Invest AB

Organisation 220101.pdf

Organisationsplan

1.3 Offentligt inflytande

bestämmanderätten i bolaget eller föreningen samt kommunens inflytande i bolaget eller föreningen

orsakerna till att samverkan är nödvändig mellan en kommun eller ett landsting och en enskild för att verksamheten ska

komma till stånd, samt

vilka särskilda skäl som finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning.

Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller föreningen eller på något annat

sätt har rättsligt inflytande över verksamheten. Se 2 kap. 6 § skollagen. Om detta är fallet, redogör utförligt för

1.4 Kontaktperson

Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med utsedd kontaktperson. Om kontaktpersonen

undertecknar ansökan eller undertecknar via e-legitimation ska en fullmakt från behörig firmatecknare bifogas till ansökan.

Kontaktperson*

Kristian Wejshag

E-postadress*

kristian.wejshag@olinsgymnasiet.se

Telefon arbetet
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Inga dokument registrerade

051116800

Mobil*

0705722913

Kontaktpersonens funktion i verksamheten

Huvudman 

1.5 Inriktning

Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar

Waldorf

Konfessionell inriktning av utbildningen. Redogör för de konfessionella inslagen

1.6 Övertagande av en annan huvudmans godkännande och/eller utökning av en befintlig skolenhet

Besvara det här avsnittet om ansökan gäller att ta över en annan befintlig verksamhet av en kommunal eller fristående huvudman.

Alternativt om ansökan avser en sammanslagning av befintliga verksamheter.

Ansökan avser att ta över en annan huvudmans befintliga godkännande för fristående skola

Ansökan avser att ta över en befintlig verksamhet med kommunal huvudman

Ansökan avser en sammanslagning av befintliga verksamheter

Beskriv förändringen som ni vill genomföra

1.7 Medgivande samt tidpunkt för övertagande

Inga dokument registrerade

Samtliga skolformer som den nuvarande huvudmannen har godkännande för vid skolenheten återkallas om godkännande ges till

den sökande. Försättsbladet ska signeras av befintlig huvudman och sökanden. Skriv ut försättsbladet och signera det.

Försättsbladet behöver inte skickas in i original. Försättsbladet kan skickas in i samband med ansökan. Ange även datum för

den planerade överlåtelsen av skolenheten.

Avser övertagandet en kommunal skola, bifoga beslut om detta från kommunen.

Notera att en överlåtelse endast får genomföras efter det att Skolinspektionen har godkänt ansökan.
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2 Sökta program, elevantal och elevprognos

2 kap. 5 §, 1 kap. 4 § skollagen

12 § Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om godkännande som huvudman för fristående skola (SKOLFS

2011:154).

Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen — för kunskap, valfrihet och trygghet (s. 242-243).

2.1 Nationella program och inriktningar samt antal sökta utbildningsplatser

Ange vilka nationella program och inriktningar som ansökan avser samt antal sökta utbildningsplatser läsår 1, 2 och 3.

Nationellt program

Naturbruksprogrammet

Inriktning

Skogsbruk

Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt

Läsår 1 10 0 0 10

Läsår 2 10 10 0 20

Läsår 3 10 10 10 30

Fullt utbyggd
verksamhet 10 10 10 30

Nationellt program

Naturbruksprogrammet

Inriktning

Naturturism

Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt

Läsår 1 6 0 0 6

Läsår 2 6 6 0 12

Läsår 3 6 6 6 18

Fullt utbyggd
verksamhet 6 6 6 18

Nationellt program

Naturbruksprogrammet
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Inriktning

Trädgård

Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt

Läsår 1 4 0 0 4

Läsår 2 4 4 0 8

Läsår 3 4 4 4 12

Fullt utbyggd
verksamhet 4 4 4 12

Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt

Fullt utbyggd
verksamhet

20 20 20 60

2.2 Läsår ‐ fullt utbyggd

Ange vilket läsår skolenheten planeras vara fullt utbyggd.

2025

2.3 Elevprognos

Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen:

vilken information elev/vårdnadshavare fick om sökanden och den planerade skolenheten i samband med

intresseundersökningen

att elev/vårdnadshavare vid undersökningstillfället fick information om att den planerade skolan är en fristående skola

vilka frågor som ställdes vid undersökningen

resultatet från undersökningen där svaren redovisas per sökt årskurs

hur och när intresseundersökningen är genomförd

urvalsmetoden och antal tillfrågade elever/vårdnadshavare.

En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna bedrivas stabilt och

kontinuerligt. Elevprognosen kan grundas på en intresseundersökning som bifogas ansökan eller därmed jämförbara uppgifter

som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade utbildningen och skolenheten. Riktat intresse förutsätter att

elev/vårdnadshavare fått information om huvudmannen innan de svarar. Det ska även framgå vilken utbildning, det vill säga

program och inriktning som intresse lämnas för.

Se bilagor ‐ Metod intresseundersökning ‐ Intresseundersökning dokument ‐ Resultat

intresseundersökning

Lägg till bilaga

IntresseundersoÌˆkning infoÌˆr ansoÌˆkan om nyetablering SparresaÌˆter 2023.pdf

Resultat intresseundersökning Sparresäter
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ter _alla program.pdf

Intresseundersökning Sparresäter

Metod intresseundersoÌˆkning SparresaÌˆter.pdf

Metod intresseundersökning

2.4 Elevprognos vid övertagande av en befintlig verksamhet

Vad som ligger till grund för den elevprognos som sökanden angett. Har en intresseundersökning genomförts bland

befintliga elever redogör för denna.

Om det planerade elevantalet är högre än det befintliga antalet elever, redogör särskilt för vad som ligger till grund för denna

elevprognos.

Vilken information vårdnadshavare och elever har fått om den nya huvudmannen samt hur och när informationen har getts.

Bifoga underlag som gått ut till elever/vårdnadshavare.

Inga dokument registrerade

Om ansökan avser att ta över en annan huvudmans befintliga verksamhet och/eller en sammanslagning av befintliga

verksamheter, redogör för

Lägg till bilaga

3 Ekonomi

2 kap. 5 § skollagen.

Prop. 2017/2018:158: Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden (s. 50-51).

3.1 Sökandens budget

Sökanden ska lämna in en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3. Likviditetsbudgeten består av

två delar: Del ett visar in‐ och utbetalningar och investeringar för etablering, det vill säga in‐ och utbetalningar som sker innan

skolstart. Del två visar in‐ och utbetalningar under läsår 1. Resultatbudget lämnas för de tre första läsåren och visar

bokföringsmässiga intäkter och kostnader. Se vidare under avsnitt 3.7 för likviditetsbudget samt 3.8 för resultatbudget.

Beskriv nedan hur sökanden med inlämnad likviditets‐ och resultatbudget avser att bedriva en verksamhet med god kvalitet och

med varaktighet. Utgå exempelvis från Skolverkets jämförelsetal och kommentera eventuella större avvikelser från

genomsnittskostnader/bidrag. Om sökanden inte uppger någon post i budgeten för till exempel elevhälsa eller försäkringar, ange

skälet till detta.

Budgetarbetet är gjort utifrån huvudmannens erfarenhet från tidigare etableringar och  utökningar

samt utifrån de aktuella förutsättningarna. 

Genom att löpande arbeta med såväl budgetarbete som utfall av densamma har vi god kännedo
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m om flera av de kostnader som följer med en nyetablering och en verksamhet över tid.

Olinsgymnasiets budgetarbete är långsiktigt. Huvudmannen Kristian Wejshag har arbetat med eko

nomiska 

budgetarbeten för skola sedan 2002 och har på så sätt införskaffat sig goda kunskaper inom bud

getarbete. 

Detta sammantaget gör att vi känner oss trygga i en verksamhet med god kvalitet och med varak

tighet över  tid.

3.2 Årsredovisning/årsbokslut

Bifoga årsredovisning/årsbokslut inklusive revisionsberättelse för senast avslutade räkenskapsår om sådan finns. Om sådan inte

upprättats, kom in med en aktuell balans‐ och resultatrapport (max 2 månader gammal).

Om sökanden har gått med förlust de senaste åren/perioderna eller om bolagets/föreningens ekonomi visar låg likviditet och/eller

soliditet, redogör i förekommande fall för bakgrunden till detta. Redogör dessutom för hur sökanden ska stärka den ekonomiska

situationen.

Om sökanden ingår i en koncern, redovisa koncernens ekonomiska ställning inklusive koncernredovisning om sådan finns.

Förtydliga eventuella kommissionsförhållanden.

Lägg till bilaga

AÌŠrsredovisning ‐ 556999-8932.pdf

Årsredovisning Olinsgymnasiet 2021.06.30

556999-7520_aÌŠr_WI_2021.06.30.pdf

Årsredovisning Wejshag Invest AB 2021.06.30

3.3 Grundbelopp

beloppets storlek och hur det har beräknats

vilka kontakter som tagits med kommunen

Redovisa hur sökanden har beräknat kommunens grundbelopp per nationellt program. Beloppet ska stå i överensstämmelse

med det angivna elevantalet.

Av redogörelsen ska framgå

Grundbeloppen i uträkningen är dels baserade på skolverkets riksprislista för ersättning till

fristående skolor 2021 och delvis på samverkansavtal i de fall eleven tillhör en sådan region

(Västra Götalandsregionen och Region Jönköpings län).

3.4 Lån/ägartillskott/aktieägartillskott samt finansiering med egna medel
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Inga dokument registrerade

Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående uppgifter.

Lån: Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank. Se Läs mer för vad som ska framgå.

Aktieägartillskott/ägartillskott: Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post. Tillskottet ska styrkas med

aktuellt intyg som är undertecknat av lämnande part. Om lämnande part är en juridisk person ska intyget signeras av behöriga

firmatecknare i det bolag som lämnar tillskottet och underlag som styrker att signerande personer är behörig firmatecknare ska

bifogas (t ex registreringsuppgifter från Bolagsverket). Utöver intyget ska bifogas underlag som styrker att medlen finns att tillgå.

Detta gäller oavsett om lämnande part är privatperson eller ett bolag. Exempel på sådant underlag är kontoutdrag, årsredovisning

eller liknande.

Finansiering med egna medel: Med detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i den sökandes pågående

verksamhet. Styrk posten med till exempel sökandens senaste årsredovisning och kontoutdrag och förklara vilka medel

sökanden avser nyttja.

Finansieringen sker med egna medel.

Lägg till bilaga

3.5 Övriga inbetalningar/intäkter

Inga dokument registrerade

Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange i så fall vad posten omfattar och med vilket belopp.

Om det finns utbetalningar/kostnader som kan hänföras till inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i

budgeten. Tillskott av medel som inte omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och

kontoutdrag från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande.

Lägg till bilaga

3.6 Investeringar och etableringsutbetalningar vid en ny skolenhet

vilka belopp och i vilka poster etableringsutbetalningar respektive investeringar upptas i budgeten.

hur investeringar och etableringskostnader är beräknade

hur investeringar och etableringskostnader ska finansieras

när i tiden in‐ och utbetalningarna kommer att uppstå.

Investeringar och etableringsutbetalningar ska redovisas i budgeten.

Av budgeten ska följande framgå

Av beskrivning ska följande framgå

Etableringskostnader finansieras med egna medel och består av personalkostnader och

investeringskostnader. Dessa uppstår från januari 2023 ‐ augusti 2023. Personalkostnaderna för

rektor är linjär över perioden. Övrig personalkostnad är linjär från april till augusti.

Etableringskostnader i form av investeringar är tyngdpunkten mellan maj 2023 ‐ augusti 2023.

Lokaler hyrs. Datorer och möbler(delvis) leasas.
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Inga dokument registrerade

Lägg till bilaga

3.7 Likviditetsbudget för in‐ och utbetalningar innan skolstart samt likviditetsbudget för läsår 1

Inkom med en likviditetsbudget för in‐ och utbetalningar innan skolstart samt ytterligare en likviditetsbudget för läsår 1.

Eventuella inbetalningar utöver bidrag ska vara sådana som inte redan angivits i investerings‐ och etableringsbudgeten. Detta

innebär alltså att sökanden inte kan ta upp samma inbetalning i både "likviditetsbudget in‐ och utbetalningar innan skolstart" och i

" likviditetsbudget läsår 1".

Likviditetsbudget in‐ och utbetalningar
innan skolstart

Likviditetsbudget läsår 1

Inbetalningar Innan skolstart Inbetalningar Läsår 1 Totalt år 1

Kommunalt bidrag gymnasieskolan 4751000 4751000

Lån 0 Lån 0 0

Aktieägartillskott/
ägartillskott 0 Aktieägartillskott/ ägartillskott 0 0

Finansiering med egna
medel 1200000 Finansiering med egna medel 1300000 2500000

Annan finansiering 0 Annan finansiering 0 0

Övriga inbetalningar 0 Övriga inbetalningar 0 0

Summa inbetalningar 1200000 Summa inbetalningar 6051000 7251000

Utbetalningar ‐ innan skolstart Utbetalningar ‐ läsår 1

Utbildning och personal Utbildning och personal

Skolledning 420000 Skolledning 536580 956580

Personal/lärare 240000 Lärare gymnasieskolan 2840000 3080000

Övrig personal 487800 487800

Administration 45000 Administration 97560 142560

Rekrytering 15000 Rekrytering 15000 30000

Fortbildning 25000 25000

Lokaler/Utrustning Lokaler/Utrustning

Lokalhyra 0 Lokalhyra 200000 200000

Speciallokaler 0 Speciallokaler 0 0

Möbler 250000 Möbler 0 250000

Kontorsutrustning/
förbrukningsinventarier 35000

Kontorsutrustning/
förbrukningsinventarier 35000 70000

Telefon, kopiator mm 0 Telefon, kopiator mm 38000 38000

Läromedel Läromedel

Litteratur/utrustning/skol
bibliotek (ink
programvaror, licenser)

0
Litteratur/utrustning/skolbibliotek (ink
programvaror, licenser) 875000 875000
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Utbetalningar ‐ innan skolstart Utbetalningar ‐ läsår 1

Utbildning och personal Utbildning och personal

Datorer 0 Datorer 120000 120000

Övrigt Övrigt

Info och annonsering 0 Info och annonsering 200000 200000

Elevhälsa 240000 240000

Skolmåltider 128500 128500

Försäkringar 0 Försäkringar 15000 15000

Studie-och yrkesvägledning 10000 10000

APL-handledare 0 APL-handledare 25000 25000

Övriga utbetalningar 0 Övriga utbetalningar 200000 200000

Finansiella poster Finansiella poster

Räntor 0 Räntor 0 0

Amorteringar 0 Amorteringar 0 0

Summa utbetalningar 1005000 Summa utbetalningar 6088440 7093440

Över/Underskott 195000 Över/Underskott -37440 157560

3.8 Resultatbudget för läsår 1, 2 och 3

Inkom med en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3. Utgå från Skolinspektionens budgetmall nedan.

Observera att angivna kostnader läsår 1 bör överensstämma med totala utbetalningar i likviditetsbudget. Förklara eventuella

avvikelser.

Resultatbudget

Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3

Kommunalt bidrag gymnasieskolan 4751000 9502800 14254200

Övriga intäkter 0 0 0

Summa intäkter 4751000 9502800 14254200

Kostnader

Personal

Skolledning 536000 894300 894300

Lärare gymnasieskolan 2840000 5326540 7839810

Övrig personal 487800 682920 956088

Administration 97560 243900 390240

Rekrytering 15000 15000 15000

Fortbildning 25000 55000 85000

Lokaler/Utrustning
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Kostnader

Lokalkostnad 200000 200000 700000

Kostnader för speciallokaler 0 0 0

Kontorsutrustning/ förbrukningsinventarier 35000 52000 72000

Läromedel

Litteratur/utrustning/skolbibliotek (inkl.programvaror,
licenser) 995000 1268000 1330000

Övrigt

Info och annonsering 200000 120000 120000

Elevhälsa 240000 380000 480000

Skolmåltider 128500 236000 351500

Försäkringar 15000 15000 15000

Studie‐ och yrkesvägledning 10000 35000 55000

APL-handledare 25000 25000 25000

Övriga kostnader 200000 150000 100000

Finansiella poster

Räntor 0 0 0

Avskrivningar

Möbler 0 0 0

Datorer 0 0 0

Telefon, kopiator mm 38000 51000 68000

Summa kostnader 6087860 9749660 13496938

Vinst/förlust -1336860 -246860 757262

3.9 Resultatbudgeten

Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat läsår 1 och bolaget/föreningen är nystartat eller av annat skäl inte har ett eget

kapital som täcker förlusten, redovisa hur förlusten ska täckas.

Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år 3, redovisa när verksamheten beräknas generera som lägst ett nollresultat samt

hur sökanden ska arbeta för att uppnå detta.

3.10 Övriga ekonomiska upplysningar

Skolinspektionen inhämtar upplysningar om sökandens ekonomiska status hos UC AB. Om sökanden har kännedom om att

bolaget/föreningen har betalningsanmärkningar, redogör för skälen till eventuella betalningsanmärkningar.
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4 Lokaler

1 kap. 3 § 2 kap. 35-36 §§ och 26 kap. 9 a § skollagen

Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen — för kunskap, valfrihet och trygghet (s. 283-284 och s. 633).

4.1 Lokaler

Sökanden kommer att ha tillgång till lokaler och den utrustning som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna

uppfyllas.

Ange i vilken stadsdel/kommundel skolenheten planeras vara belägen.

Vid ett godkännande av enskild som huvudman enligt 2 kap. 5 § skollagen kommer Skolinspektionen enligt 26 kap. 9 a §

skollagen att genomföra en kontroll av den verksamhet som ska bedrivas innan utbildningen startar (etableringskontroll).

Etableringskontrollen görs under maj — juni samma år som utbildningen är tänkt att starta. Vid etableringskontrollen granskar

Skolinspektionen huvudmannens förberedelser inför skolstarten. Bland annat granskas skolans lokaler. Skolinspektionen tar

ställning till om huvudmannen följer de föreskrifter som gäller för verksamheten. Resultatet meddelas huvudmannen i ett beslut.

Skolenheten kommer att vara belägen på Sparresäters Egendom, Lerdala i Skövde kommun. I

samma fastighet, lokaler och miljö där Sparresäter Naturbruksgymnasium bedrevs fram till och

med läsår 2016.

4.2 Speciallokaler

Om speciallokaler inte ska inrymmas i skolenheten, redogör för

omfattning och organisering av undervisningen som ska bedrivas i speciallokaler utanför skolenheten.

Redogör för tillgången till speciallokaler och om de kommer att inrymmas inom skolenheten eller om de ska hyras externt.

Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen

Idrott och hälsa

Inom skolenheten

Naturvetenskapliga ämnen

Inom skolenheten

Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram

Inom skolenheten

4.3 Skolbibliotek

Av beskrivningen ska framgå

Beskriv hur sökanden kommer att säkerställa elevernas tillgång till ett skolbibliotek.
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skolbibliotekets innehållsmässiga funktion

skolbibliotekets pedagogiska funktion.

Om skolbiblioteket inte inryms inom skolenhetens lokaler redogör för hur sökanden avser ge eleverna tillgång till ett skolbibliotek.

Skolbiblioteket kommer att förläggas i en egen i del i skolans huvudbyggnad. 

Vårt skolbibliotek kommer omfatta böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och 

andra 

medier. Biblioteket kommer vara anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och s

timulera till

läsning. Skolbiblioteket ska vara levande för att tillgodose alla elevers enskilda behov. Det ska fin

nas 

avskilda platser för egna studier med det ska även vara en plats för möten, skapande och lärand

e. 

Ansvarig för skolans bibliotek är svenskläraren som också ger eleverna lånekort och visar, och lär

 eleverna  kring hur man lånar skolans böcker. Eleverna kommer att besöka Skövde

stadsbibliotek. Varje läsår får alla 

elever en uppstart i biblioteksinformation vilket innebär att eleven får ett privat lånekort, får lära si

g hur man 

lånar böcker, men också hur man gör när man söker efter specifika böcker i bibliotekets sökbas 

och var man

hittar böckerna i biblioteket. Denna biblioteksinformation hålls av en utbildad bibliotekarie som ock

så 

kommer finnas med då vi gör våra besök. Dessa besök håller vi som ett komplement till skolans e

get  bibliotek. Vi tillämpar samma modell vid skolenheterna Olinsgymnasiet Skara och

Olinsgymnasiet

Götene med mycket gott resultat. Vi kommer även att använda oss av kommunbibliotekets lånelå

dor. När vi  i

undervisningen vill använda oss av böcker med specifikt innehåll eller skönlitteratur som vi inte har

 på  skolan kommer vi att beställa lådor från biblioteket med önskad litteratur. 

Här kan det röra sig om böcker med samma tema, 

t ex religion, naturkunskap eller skönlitteratur inom en speciell genre som eleverna ska läsa. Vår p

lan är  således att vid sidan av vårt egna bibliotek, använda oss av stadsbiblioteket.

5 Skolenhetens ledning och personal

2 kap. 11-14 §§ och 17-22 §§ skollagen

5.1 Rektor

För ledning av skolenheten ska det finnas en rektor. Sökanden kommer att anställa en rektor som genom utbildning och

erfarenhet har pedagogisk insikt enligt 2 kap. 11 § skollagen.
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5.2 Lärare — behörighetskrav

För undervisning i gymnasieskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har legitimation som lärare och är behörig

för viss undervisning får bedriva undervisning. Undantag får göras i vissa fall.

Sökanden för gymnasieskolan kommer att följa kraven på lärarnas utbildning enligt 2 kap. 13 § och 17-22 §§ skollagen.

5.3 Antal lärare

Ange beräknat antal lärare uttryckt i personer och antal tjänster. Lämna även en redogörelse för hur lärarresurserna ska

organiseras på skolan.

Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet

Antal personer Antal heltids-
tjänster

Antal personer Antal heltids-
tjänster

Antal personer Antal heltids-
tjänster

Antal personer Antal heltids-
tjänster

7 4.1 12 7.1 17 10 17 10

Antal elever per lärare, läsår 1

4,878

Antal elever per lärare, läsår 2

5,634

Antal elever per lärare, läsår 3

6

Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet

6

Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.

Rektor ska ansvara för pedagogisk ledning och styrning av skolenheten.  Lärarna

ska organiseras i arbetslag. Dessa arbetslag hanterar praktiska frågor på programmet och leds 

av en arbetslagsledare. Det pedagogiska utvecklingsarbetet samt kollegiala lärandet skall

ske i lärarteam. Lärarteamen ska ha minst 2 tim/vecka gemensamt utvecklingsarbete. 

Utvecklingsarbetet ska styras av rektor tillsammans med specialpedagog.

5.4 Övrig personal

Om sökanden angett övrig personal i budgeten lämna här en beskrivning av vilken personal som avses.

Lokalvård och vaktmästare.

6 Elevhälsa och studie‐ och yrkesvägledning

2 kap. 25-30 §§ skollagen

Skolverkets och Socialstyrelsens publikation Vägledning för elevhälsan (2016)

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/vagledning/2016-11-4.pdf
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Skolverkets allmänna råd ‐ Arbete med studie‐ och yrkesvägledning https://www.skolverket.se/publikationer?id=3143

6.1 Elevhälsa

Av beskrivningen ska framgå

vilka personalkategorier som kommer att ingå i elevhälsan

hur elevhälsans kompetenser ska arbeta förebyggande

hur elevhälsans kompetenser ska arbeta hälsofrämjande

hur samverkan ska ske dels mellan elevhälsans samtliga kompetenser och dels med övriga personalgrupper i det

förebyggande och hälsofrämjande arbetet.

Beskriv hur eleverna får tillgång till elevhälsans kompetenser och funktion.

Personalkategorier som ska ingå i elevhälsan är rektor, specialpedagog, kurator, skolsköterska,

skolläkare och skolpsykolog. Elevhälsan ska arbeta förebyggande och stödja elevernas utveckling

mot utbildningens mål inom tre olika nivåer; organisation, grupp och individ. Organisationsnivå:

Elevhälsan ska vara delaktig i skolans arbete kring trygghet och studiero. Trygghetsvandring och

skyddsvandring ska genomföras i samtliga skolmiljöer tillsammans med kurator, skyddsombud

och elevskyddsombud. Kurator, i samråd med skolpsykolog, ansvarar för trygghetsvandring.

Skyddsombud ska ansvara för skyddsvandring i samråd med skolsköterska som vid behov även

kopplar in skolläkare. Specialpedagog ska kartlägga skolans lärmiljöer för att tillgodose att det

finns en god arbetsplats för alla. Här ska till exempel möjlighet till avskildhet, möblering, ljudnivå,

ensamt arbete eller arbete i grupp ses över. Elevhälsan ska kartlägga riskområden både inom

fysiskâ€ och psykisk hälsa. Kartläggning ska ske genom enkäter, sammanställning av

avidentifierade elevsamtal, trivsel och hälsosamtal, samt genom information från mentorer.

Specialpedagog ska etablera kontakt med avlämnande skola för överlämningar. Elevhälsan ska

ansvara för utbildning av övrig personal utifrån behoven som kartläggningarna visar. Inom

exempelvis NPF, ätstörning, hörselvård och ergonomi. Gruppnivå: Specialpedagog, kurator och

skolsköterska ska genomföra förändringar, eller förtydliganden för elevgruppen utifrån

kartläggningarna. Eleverna ska vara med och påverka det förebyggande arbetet genom klassråd

och elevråd. Elevhälsan kommer att ta fram riktlinjer för arbete med kost, motion och goda

levnadsvanor utifrån behoven i kartläggningen. Individnivå: Elevhälsan ska vara delaktig i att

utveckla en god relation mellan hemmet och skolan. Exempelvis genom att representant för

Elevhälsan är med i samtal med mentor, elev och vårdnadshavare. Elevhälsans olika professioner

arbetar med grupper och individer som behöver förstärkt stöd under sin skolgång. Elevhälsan ska

arbeta hälsofrämjande på tre olika nivåerâ€ organisation, grupp och individ. Organisationsnivå:

Elevhälsoteamet ges, tillsammans med rektor, ansvar för att ta fram skolans likabehandlingsplan,

som ska vara en del av skolans systematiska kvalitetsarbete. Teamet ska även ansvara för

skolans drogplan, plan för arbetsmiljö samt krisplan. Elevhälsoteamet ska arbeta med utbildning

av övrig personal. Skolsköterska, skolpsykolog, kurator, specialpedagog ska regelbundet delta

vid arbetsplatsträffar. Även här ska skolläkare delta vid behov. Rektor rapporterar löpande till

huvudmannen. Gruppnivå: Skolsköterska, skolkurator och specialpedagog kommer att ansvara

för insatser till eleverna där externa föreläsare bjuds in. Exempelvis information från närpolisen, till

elever, kring droger och näthat, extern föreläsare om sömn, ungdomsmottagningen pratar om

sexualitet, samtycke och relationer. I de fall tillräcklig kompetens finns föreläser personal ur
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elevhälsoteamet. Elevhälsoteamet ska vara delaktiga när skolan anordnar fysiska aktiviteter

utöver skolidrott, såsom exempelvis friskispass, danskvällar, hajk och yoga. Skolkurator och

specialpedagog ska regelbundet delta vid klasskonferenser, tillsammans med rektor,

undervisande lärare och mentorer. Individnivå: Eleven ska erbjudas hälsosamtal med

skolsköterska och trivselsamtal med skolkurator. Skolsköterska, skolpsykolog, kurator,

specialpedagog och rektor ska träffas regelbundet under läsåret. Skolläkare deltar vid behov.

Elevhälsans samtliga professioner kommer att finnas tillgängliga för samtal i individärenden som

tidigare anmälts till teamet.

6.2 Studie‐ och yrkesvägledning

Beskriv hur skolan planerar att arbeta så att elevernas behov av vägledning inför val av framtida utbildning och yrkesverksamhet

tillgodoses.

Studieâ€ och yrkesvägledare (SYV) kommer att finnas tillgänglig för samtliga elever. Anvisat

arbetsrum för studieâ€ och yrkesvägledare ska finnas på skolan. Eleverna kommer även kunna få

information och boka vägledningssamtal via telefon, mail och webbmöte. Detta kan då ske både

enskilt och i grupp. Dessa former är studie‐ och yrkesvägledning i snäv bemärkelse. Eftersom

studie‐ och yrkesvägledning i en bred bemärkelse kommer att vara hela skolans ansvar kommer

SYV även få i uppdrag att utbilda och informera skolans övriga personal, samt samarbeta och ge

förslag på integrering av studie‐ och yrkesvägledning i undervisningen, SYV ingår i skolans

systematiska kvalitetsarbete och det ska av rektor finnas särskilt framtagna mål för studie‐ och

yrkesvägledning, i både snäv och bred bemärkelse. SYV ska informera alla elever i årskurs 1 om

vad som krävs för att nå en gymnasieexamen. I slutet av åk 1 väljer eleverna kurser till sitt

individuella val i åk 2. SYV kommer då, tillsammans med undervisande lärare, att gå igenom

kursernas innehåll samt eventuella framtida konsekvenser av olika val. Särskild vikt ska läggas på

att motverka könsstereotypa val utan istället ska varje elev ges goda möjligheter att göra väl

underbyggda val utifrån elevens intresse och målbild. SYV kommer i åk 2 att gå igenom kurserna

inom de individuella valen och fördjupningskurser inför valet till åk 3. I åk 3 kommer fokus främst

vara på eftergymnasiala utbildningar, både i Sverige och utomlands, och ett kommande arbetsliv.

Denna info ska ges redan i åk 1 och 2 men i större och fördjupad omfattning i åk 3.

7 Elevens utveckling mot målen

3 kap. 1-12 §§ skollagen

Skolverkets allmänna råd ‐ Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

https://www.skolverket.se/publikationer?id=3299

Skolinspektionens kvalitetsgranskning ‐ Skolans arbete med extra anpassningar https://www.skolinspektionen.se/beslut-

rapporter-statistik/publikationer/kvalitetsgranskning/2016/skolans-arbete-med-extra-anpassningar/

7.1 Stöd i form av extra anpassningar och särskilt stöd
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Av beskrivningen ska framgå

när det är aktuellt med stöd i form av extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen

hur stödformen extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen förhåller sig till särskilt stöd

när behov av särskilt stöd ska utredas och hur elevhälsan ska involveras i arbetet

rutiner för utarbetande av åtgärdsprogram och hur elevens vårdnadshavare involveras i detta

vad som ska framgå av ett åtgärdsprogram.

Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta med elever i behov av stöd i form av extra anpassningar inom den ordinarie

undervisningen och särskilt stöd.

Den ordinarie undervisningen ska anpassas efter elevernas behov. Extra anpassningar är aktuella

när eleven trots detta visar svårigheter att nå kunskapskraven. Dessa insatser ska sättas in så

tidigt som möjligt för att ge eleven bästa förutsättningar. Arbetsgång när elev visar svårighet att

nå kunskapskrav (se bilaga): Undervisande lärare informerar mentor. Mentor träffar eleven för att

diskutera elevens behov. Mentor kartlägger elevens behov med elevens undervisande lärare samt

specialpedagog. Mentor träffar eleven för att diskutera den planerade extra anpassningen. Extra

anpassning sätts in. Undervisande lärare, eller mentor dokumenterar och följer upp. Undervisande

lärare dokumenterar i de fall det endast rör sig om enstaka kurs för eleven, mentor dokumenterar

om anpassningen är av sådan karaktär att den berör fler kurser. Dokumentationen av extra

anpassning sker för att synliggöra behov samt för att vara till stöd vid en eventuell pedagogisk

kartläggning inför ett åtgärdsprogram. De extra anpassningarna löper hela tiden medan det

särskilda stödet tillkommer om inte de extra anpassningarna är tillräckliga för att tillgodose

elevens behov. Extra anpassningar kan ske både i grupp och enskilt. Om det inom ramen för

undervisningen eller genom resultatet på en uppgift, genom uppgifter från lärare, övrig

skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan

befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta

anmälas till rektorn (skollagen 3 kap 7 §). Rektor ska se till att elevens behov av särskilt stöd

skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra

svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart

obehövligt. Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges

sådant stöd (skollagen 3 kap 7 §). Rutiner för åtgärdsprogram är utarbetade och åtgärdsprogram

kommer att upprättas vid behov (se bilaga). Uppföljning ska ske kontinuerligt och

åtgärdsprogrammet avslutas vid måluppfyllelse. Föreligger sedan/senare ytterligare behov av

åtgärdsprogram upprättas ett nytt. Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges

särskilt stöd. Av åtgärdsprogrammet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och

hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. I åtgärdsprogrammet ska en tydlig

ansvarsfördelning finnas för åtgärderna fördelade på skola, elev och vårdnadshavare.

Arbetsgången vid särskilt stöd: â€ Pedagog som undervisar eleven i ämnet där eleven har

svårigheter gör en pedagogisk kartläggning över elevens studiesituation. â€ Vårdnadshavare

informeras om eleven inte är myndig. Om eleven är myndig avgör hon/han själv på vilket sätt

vårdnadshavare ska involveras. â€ Elevhälsan inklusive specialpedagog kopplas in för att göra en

helhetsbild över elevens studiesituation. â€ Rektor sammankallar till ett möte för att diskutera

elevens studiesituation och på sådant sätt kunna sätta in eventuella stödåtgärder. Rektor beslutar

vilka som eventuellt kallas till mötet förutom mentor, undervisande lärare samt specialpedagog. â

€ En kallelse till möte skickas ut till berörd elev/vårdnadshavare, pedagog/pedagoger, mentor,

samt elevhälsa (i de fall rektor anser att elevhälsan kan tillföra något i ärendet) via rektor. â€
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Utifrån vad som kommer fram i mötet beslutar rektor om ett åtgärdsprogram ska upprättas eller

inte. Mötet i sin helhet dokumenteras med minnesanteckningar som införs i elevens elevakt. â€

Vid ett beslut om att ett åtgärdsprogram ska upprättas görs det i samband med mötet eller med

mentor och elev/vårdnadshavare vid ett senare tillfälle. â€ Elev/vårdnadshavare får en kopia av

åtgärdsprogrammet. Ett upprättat åtgärdsprogram arkiveras hos rektor. â€ Återkoppling till

undervisande pedagog om åtgärderna i åtgärdsprogrammet sker via mentor. â€ Uppföljning och

utvärdering av åtgärdsprogram upprättas efter överenskommen tid. Vårdnadshavare och elev är

delaktiga vid uppföljningar samt utvärdering.

8 Kvalitet och inflytande

4 kap. 1-9 §§ och 13-14 §§ skollagen

Skolverkets allmänna råd ‐ Systematiskt kvalitetsarbete — för skolväsendet https://www.skolverket.se/skolfs?id=2524

Se Skolinspektionens skrift — Navet i skolornas utvecklingsarbete https://www.skolinspektionen.se/beslut-rapporter-

statistik/publikationer/ovriga-publikationer/2013/navet-i-skolornas-utvecklingsarbete/

Läs mer om kvalitetsarbete, inflytande och samråd på Skolverkets webbplats https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-

och-organisera-skolan/systematiskt-kvalitetsarbete

8.1 Systematiskt kvalitetsarbete

Av beskrivningen ska framgå

hur sökanden avser att fördela ansvaret mellan huvudmannen och rektorn gällande det systematiska kvalitetsarbetet

hur skolenhetens resultat följs upp i förhållande till kunskapsresultat, jämställdhet mellan elever, trygghet och studiero samt

andra nationella mål

vilka som ges möjlighet att delta i arbetet med kartläggning, analys och uppföljning inom det systematiska kvalitetsarbetet.

Beskriv sökandens och skolenhetens rutiner avseende det systematiska kvalitetsarbetet.

Huvudmannen kommer att upprätta och följa en läsårsbaserad process för det systematiska

kvalitetsarbetet. Den omfattar bland annat ansvar och principer i kvalitetsarbetet, uppföljning och

mätpunkter, särskilda aktiviteter och tidsplan för arbetet samt principer för dokumentation. Vid

upptäckta brister i kvalitet ansvarar huvudmannen för specifika insatser såsom utbildning,

handledning, strategistöd samt personalrelaterade insatser och åtgärder. Kvalitetsarbetet syftar

till att de nationella målen för utbildningen ska uppfyllas, genom delaktighet, dialog och

måluppfyllelse. Skolans kvalitetsarbete ska leda till att upprätthålla och utveckla skolans kvalitet.

Initialt kommer vi att arbeta med dessa utvecklingsmål: â€ Måluppfyllelse â€ Främja god hälsa â€

God förberedelse för högre studier/arbetslivet. Rektor ska ansvara för att all personal från

skolstart är medvetna om utvecklingsmålen och överens om hur de ska nås. Pedagoger ska

ansvara för att elever och vårdnadshavare från start har god kännedom om målen som

implementeras i kurserna. Enheten kommer att arbeta efter en utvecklingsplan som blir en del av

det systematiska kvalitetsarbetet. Utvecklingsplanen ska behandla skolans kunskapsresultat och

det som är en förutsättning för goda resultat såsom trygghet och studiero, jämställdhet,

elevinflytande, närvaro och elevhälsa. Rektor ansvarar för utvecklingsplanen. Hårda och mjuka
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värden kommer att utvärderas och analyseras såväl under pågående läsår som vid varje

läsårsslut. Detta ska ligga till grund för kommande läsårs riktade förbättringsområden.

Uppföljningar som ska ligga till grund för utvärderingen av utvecklingsplanen ska ske genom;

betygsresultat, resultat på nationella prov, omdömen vid icke avslutade kurser. Utvecklingsmålen

samt målen mot kränkande behandling ska vara en stående punkt på arbetslagsmöten och en

dokumentationsmall för uppföljning ska finnas tillgänglig. I mallen ska pedagogerna beskriva

nuläge, hur arbetet mot målen fortskrider, vilka strategier som gett framgång, hur utvärdering av

pågående strategi ska utformas samt plan framåt. Detta för att arbetslaget hela tiden ska hålla i

arbetet framgångsrikt och utveckla metoder och strategier. För att belysa de mjuka värdena görs

uppföljning genom elevenkäter, utvecklingssamtal med elev och målsman och mentorssamtal

mellan elev och mentor. Skolsköterskan ska sammanställa elevhälsosamtal som också de ska

analyseras tillsammans med elevhälsans professioner. Pedagoger ska följa upp

kunskapsresultaten och belysa samband i olika kurser kopplat till metodik och didaktik. Rektor

kommer att sammanställa kvalitetsarbetet, nationella mål, skolans utvecklingsplan och sätta

utvecklingsmålen mot kränkande behandling. Analys och bedömning av skolans utvecklingsbehov

ska göras i dialog mellan personal och rektor. Här ska även skolans elever genom exempelvis

klass‐ och elevråd delta i dialogen. Rektor kommer att informera huvudmannen om skolans

utvecklingsbehov. Huvudmannen beslutar sedan om kommande års utvecklingsinsatser. Huvudman

är ytterst ansvarig för kvalitetsarbetet. Rektor ska ansvara för dokumentation samt publicering på

skolans intranät och hemsida. En förutsättning för att kartläggning, analys och uppföljning ska bli

relevant är att elever samt skolans alla professioner deltar. Pedagoger, skolsköterska, kurator,

skolpsykolog, specialpedagog och elevassistenter kommer att delta i det systematiska

kvalitetsarbetet utifrån sin del och sina ansvarsområden.

8.2 Rutiner för klagomål

Av beskrivningen ska framgå

sökandens kommande rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen

hur information om rutinerna görs tillgänglig för elever, vårdnadshavare och andra.

Beskriv sökandens rutiner för klagomålshanteringen.

Information för rutiner om klagomålshantering kommer att delges och lämnas till elever och

vårdnadshavare såväl vid information inför skolvalet som vid läsårsstart. Rutinerna samt blankett

för synpunkter och klagomål ska också finnas tillgängliga på skolans hemsida

(www.olinsgymnasiet.se), på samma sätt som görs för Olinsgymnasiets övriga skolenheter.

Rutinerna ska vara väl kända av personalen. Alla som driver en skola är skyldiga, enligt skollagen

4 kap. 8§, att ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Alla

kommer att kunna lämna sina synpunkter och klagomål anonymt eller lämna sitt namn. Om den

klagande väljer att lämna sitt namn får denne en personlig återkoppling om vilka åtgärder vi har

vidtagit eller kommer att vidta. Detta ska ske inom 14 dagar. Vi kommer att sammanställa alla

eventuella synpunkter och klagomål, och använda det som en del i vårt uppföljningsâ€ och

kvalitetsarbete. I första hand ska den som har synpunkter eller klagomål på vår verksamhet

vända sig till den det berör. Därefter följs ansvarsordningen: â€¢ Mentor â€¢ Rektor â€¢
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Huvudman Utredning ‐ När anmälan är mottagen kontaktar rektor huvudmannen/styrelsen för

beslut om vem eller vilka som ska utreda ärendet. Om klagomålet gäller skolledning/rektor

skickas klagomålet direkt till huvudmannen. â€¢ Ärendet utreds och beslut om åtgärder fattas. â€

¢ Rektor eller huvudman återkopplar ärendet till anmälaren om kontaktuppgifter finns.

8.3 Inflytande och samråd

Av beskrivningen ska framgå

hur eleverna kommer att få inflytande över sin undervisning

vilka forum för samråd som kommer att finnas för eleverna.

Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta för att eleverna ska ges inflytande över sin utbildning.

Eleverna ska varje vecka ha samtal med sin mentor där inflytande och deltagande är en del i

samtalet. I varje kurs ska utvärdering genomföras efter varje moment/tema som vi sedan tar

tillvara/beaktar inför nästa moment i kursen. Eleverna kommer att genomföra regelbundna

klassråd och vara representerade i skolans elevråd. En gång per månad ska programråd

genomföras med representanter för elever och personal. I utvecklingssamtal kommer

vårdnadshavare tillsammans med elev, ges möjlighet att utvärdera skolans arbete. Skolan ser en

stor tillgång i elevers delaktighet och är angelägna om att allas synpunkter och delaktighet

kommer att tas tillvara.

9 Åtgärder mot kränkande behandling

1 kap. 4-5 §§ och 6 kap. 7-10 §§ skollagen

Handledningar som tagits fram av BEO och Diskrimineringsombudsmannen. https://beo.skolinspektionen.se/lagar-regler/6-

kapitlet-skollagen/

http://www.do.se/framja-och-atgarda/forskolan-och-skolans-ansvar/

9.1 Målinriktat arbete

Av beskrivningen av sökandens arbete ska följande framgå

främjande och förebyggande åtgärder

hur sökanden ska arbeta för att upptäcka trakasserier och kränkande behandling elevers delaktighet i arbetet, exempel på

aktiviteter, åtgärder etc. på skolenheten för att motverka kränkande behandling.

Beskriv hur sökanden ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever.

Varje läsår kommer att inledas med en gemensam upptakt där personal och elever deltar i olika

relaterade aktiviteter. Syftet är att teambuilda, lära känna varandra och skapa en trygg och

positiv miljö och anda inför kommande läsår. Det handlar vidare även om att skapa goda

relationer vilket är en av de viktigaste byggstenarna för att skapa en framgångsrik undervisning.

161

https://beo.skolinspektionen.se/lagar-regler/6-kapitlet-skollagen/
http://www.do.se/framja-och-atgarda/forskolan-och-skolans-ansvar/


Här kommer vi att belysa och lyfta allas lika värde och tydligt ge eleven en trygghet i dialogen

med skolans personal. Personalens arbete med att främja allas lika värde och motverka

kränkande behandling ska genomsyra skolans verksamhet. Skolan ska även bjuda in föreläsare

och personer som ytterligare kan höja medvetenheten och förståelsen. För att upptäcka

trakasserier och kränkande behandling har alla vuxna på skolan ett gemensamt ansvar. Elev och

mentor kommer varje vecka ha ett samtal/avstämningsmöte där detta är en stående punkt.

Genom regelbundna samtal där eleven känner trygghet och förtroende ska eventuella

trakasserier och kränkande behandling upptäckas. Skolan har nolltolerans mot kränkande

behandling vilket innebär ett totalt och tydligt förbud. All personal är skyldig att aktivt motverka

diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper. Detta ska avspegla sig på

personalens förhållningssätt mot såväl elever som varandra. Skolan ska arbeta för en hög

vuxennärvaro där dessa agerar direkt vid misstanke om kränkande behandling eller

diskriminering. Trivselâ€ och ordningsregler är gemensamma regler och ska utarbetas

gemensamt av personal och elever på skolan. Reglerna kommer även delges vårdnadshavare

och finnas under dokument på skolans hemsida. Eleverna ska engageras i likabehandlingsfrågor

samt det förebyggande och främjande arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Detta ska initialt göras genom klassråd och elevråd. Eleverna ska bland annat ges möjlighet att

föreslå och sedan, tillsammans med personal, genomföra evenemang och aktiviteter för att

främja arbetet mot kränkande behandling och diskriminering. Aktiviteten kan exempelvis vara en

föreläsare, en aktuell film som sedan diskuteras, eller andra längre projekt. Skolan kommer att

arbeta med en handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling (se bilaga). Planen

ska följas upp kontinuerligt och utvärderas årsvis. Ansvarig för planen är rektor. I planen ska det

finnas en tydlig ansvarsfördelning och handlingsplan vid misstanke om kränkande behandling eller

diskriminering. I planen kommer även det främjande och förebyggande arbetet beskrivas liksom

definition av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Uppföljning av planen ska ske

löpande i arbetslaget, klassråd, elevråd samt i elevhälsoteamet. Utvecklingssamtalen ska ge en

möjlighet till uppföljning med vårdnadshavare. På vårterminen genomförs en omfattande

utvärdering som sammanställs av rektor. Utvärderingen ska ske på personalâ€ och elevnivå

genom samtal och enkäter. Enkätresultat analyseras av elevhälsoteamet och arbetslaget. Rektor

ansvarar för sammanställning av utvärderingen som även är en del i det systematiska

kvalitetsarbetet.

9.2 Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling

Av beskrivningen ska framgå

lärarens roll och ansvar

rektorns roll och ansvar

huvudmannens roll och ansvar.

Beskriv sökandens rutiner för att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.

Vid misstanke om trakasserier eller kränkande behandling har all personal skyldighet att anmäla

det till rektor. Läraren/mentor ska vara lyhörd vid de veckovisa samtal med eleven. Vid samtalen

kommer en stående punkt vara trygghet och trivsel. All personal ska också vara uppmärksamma,

både vid lektion och rast. Vid minsta misstanke om kränkande behandling ska personal kontakta
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rektor. Rektor informerar huvudman omgående när denne fått kännedom om anmälan av

kränkningsärende. Dokumentationen omfattar: 1. Vad som har hänt. 2. Vilka åtgärder som har

vidtagits. 3. Vilka resultat som har nåtts och om uppföljning har skett. 4. Hur kontakterna med

vårdnadshavare har hanterats. Lärare/mentor och rektor kommer att ha enskilda samtal med den

som upplever sig kränkt, samtal med den som kan ha utfört kränkningen och samtal med berörda

vårdnadshavare. Vid behov deltar även representant för elevhälsa. Varje samtal ska

dokumenteras. Åtgärder sätts in utifrån behov. Rektor ansvarar för uppföljningssamtal inom två

veckor. Huvudman ansvarar för att det finns systematiska rutiner för uppföljning, kommunikation

och stöd. I förekommande fall kan ärenden leda till att huvudman omedelbart anmäler till

diskrimineringsombudsmannen eller polis. Förekomst av eventuella kränkningsärenden ska vara

en stående punkt på möten. All information gällande kränkningsärenden kommer att

dokumenteras av rektor och delges huvudman. Huvudmannen ansvarar för att all personal fullgör

de skyldigheter som anges inom ramen för uppdraget. Huvudmannen ska se till att det bedrivs ett

målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elev. Rektor ska redogöra för, och

rapportera om, detta arbete såväl vid regelbundna möten men även i kontinuerligt arbete med

"Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling" (se bilaga).

9.3 Grundläggande demokratiska värderingar

Av beskrivningen ska framgå

hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor utifrån mål och riktlinjer i läroplanen

ge exempel på hur skolenheten ska arbeta med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna

som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet

mellan människor.

Beskriv hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor.

Rektor kommer att ansvara för att all personal i verksamheten kontinuerligt diskuterar hur de

grundläggande värdena gestaltas och förmedlas i det dagliga arbetet tillsammans med eleverna

utifrån mål och riktlinjer i läroplanen. Alla vuxna i skolan ska vara goda förebilder samt väl

införstådda med innebörden av detta. Elever ska få kunskaper om mänskliga rättigheter och

demokrati. Dessa kunskaper ska eleverna få genom ett demokratiskt arbetssätt där elevers

inflytande och delaktighet är centralt. Elevens demokratiska kompetens ska utvecklas för vår

gemensamma framtida demokrati. Eleven kommer att träna och utveckla sin förmåga till att

argumentera, lyssna, sätta sig in någon annans perspektiv, visa förståelse och empati, diskutera

och debattera. Demokratisk kompetens utvecklas i samspel mellan människor. Exempel på hur

värdegrundsarbetet ska genomsyra vår kommande verksamhet; â€ Vid varje

personalsammankomst är värdegrundsfrågor en stående punkt på dagordningen. Vi diskuterar

vårt förhållningssätt och bemötande utifrån läroplanens mål och riktlinjer. â€ Vuxna i skolan är

förebilder. Vårt förhållningssätt påverkar elevers förståelse och respekt för demokrati, mänskliga

rättigheter samt vår gemensamma arbetsmiljö. â€ Den vuxnes viktigaste uppgift är att försöka

sätta sig in i hur varje elev tolkar sin omvärld, för att därifrån hjälpa eleven till utveckling. De

viktiga arbetsuppgifterna blir då att uppmuntra, vidga frågeställningar, stimulera fantasin,

initiativförmågan, kreativitet, det kritiska tänkandet och uppmana till egna ställningstaganden.

Läraren kommer att arbeta tillsammans med eleverna fram regler för arbetet och samvaron i
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gruppen. â€ Den demokratiska processen kommer att tränas i klassråd och elevråd. â€ Eleverna

kommer att delta i välgörenhetsprojekt för utsatta grupper, med tillhörande

diskussion/undervisning så att de får ökad förståelse och kan sätta sig in i olika kulturer och

livssituationer. â€ Skolan kommer att bjuda in föreläsare från olika kulturer och med olika

livserfarenhet för att vidga elevernas förståelse.

10 Gymnasieskola

15 kap. 2-3 §§, 20 § och 33 § skollagen och 7 kap. 2 — 5 §§ gymnasieförordningen

Läroplan för gymnasieskolan (Gy11)https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-

gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan

10.1 Utbildningens syfte

Av beskrivningen ska framgå

hur undervisningen kommer att organiseras

vilka arbetsformer som kommer att karakterisera utbildningen.

Beskriv hur utbildningen i gymnasieskolan kommer att genomföras.

Undervisningen utgår från att ge eleverna goda förutsättningar att inhämta och utveckla de

kunskaper, färdigheter och värden som anges i skollag, läroplan och examensmål.

Undervisningens arbetsformer kommer att planeras så att de främjar alla elevers utveckling och

lärande samt en livslång lust att lära. En viktig utgångspunkt i all undervisning är att den, oavsett

ämne, i sina arbetsformer kommer att förmedla och förankra respekt för de mänskliga

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar vårt samhälle vilar på. Utifrån den

garanterade undervisningstiden är all undervisning lärarledd och schemalagd. Undervisningen ska

planeras av undervisande lärare i samråd med eleverna. Rektor ska säkerställa undervisningensplaneras av undervisande lärare i samråd med eleverna. Rektor ska säkerställa undervisningens

upplägg via bl.a. de pedagogiska samtalen i början av läsåret. Det skall hållas ett uppföljande

samtal med undervisande lärare (medarbetarsamtal) före årsskiftet. Skolan ska kontinuerligt

utvärdera undervisningens kvalitet och elevernas närvaro, dels genom elevutvärderingar, dels

genom kollegial samverkan och auskultationer av rektor, specialpedagog samt andra lärare. Varje

lärare kommer i sin undervisning att använda arbetsformer som tar hänsyn till elevens individuella

förutsättningar, erfarenheter, drivkrafter och intressen. Utbildningen i sin helhet och undervisningen

i synnerhet, oavsett ämne, syftar också till att främja varje elevs allsidiga personliga utveckling till

en aktiv, kreativ, kompetent och ansvarskännande person. Under elevens första år kommer

gymnasiegemensamma ämnen/kurser att varvas med grundläggande programgemensamma

ämnen/kurser. Eleverna kommer att få lära sig att hantera programspecifik utrustning, verktyg

och centrala begrepp och får en bred orientering inom ramen för utbildningens område. Under

årskurs ett kommer eleverna få genomföra flera studiebesök på relevanta företag samt vissa

praktiska moment där. Dessutom blir det en APL-period på två veckor under våren i årskurs ett.

Under elevens andra år läggs ett större tidsmässigt fokus på programgemensamma ämnen och

inriktningskurser. Under elevens tredje år läggs ytterligare tidsmässigt fokus på
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inriktningskurserna och kurserna inom programfördjupningarna. APLâ€perioden under elevens

andra och tredje år är totalt 16 veckor och varierar något i upplägg utifrån program och

företagens/verksamheternas förutsättningar. Olinsgymnasiets ekonomi är god och förändringar

inom det planerade elevantalet påverkar inte skolans ekonomi. Organisatoriskt så byggs en

flexibel organisation där förändringar i antalet elever, både det totala antalet som antalet mellan

program, inte påverkar kvaliteten, ekonomin eller undervisningen. Gymnasiegemensamma ämnen

och kurser samläses mellan programmen. Ett långsiktigt och omfattande rekryteringsarbete för

att säkerställa behöriga lärare inom yrkesämnen inleds av rektor under hösten 2022.

Olinsgymnasiets ansökan om att etablera Olinsgymnasiet Sparresäter har haft stort medialt

intresse. Redan nu har några behöriga yrkeslärare kontaktat huvudmannen och inkommit med

intresseanmälan för att arbeta på skolan. Vi känner oss därför trygga i att kunna genomföra

samtliga kurser på programmet med behöriga lärare och med god kvalité.

10.2 Utvecklingssamtal

Vårdnadshavare till elever i gymnasieskolan kommer att erbjudas utvecklingssamtal minst en gång varje termin enligt 15

kap. 20 § skollagen.

10.3 Mottagande till gymnasieskolan

Huvudregeln är att en fristående gymnasieskola ska ta emot alla ungdomar som har rätt till den sökta utbildningen i

gymnasieskolan. Mottagandet till en viss utbildning får dock begränsas.

Om sökanden avser att begränsa mottagandet ska sökanden ange vilken grupp av elever som avses i nedanstående ruta. Ange

de villkor för mottagande som kommer att gälla för att en elev ska beredas plats i gymnasieskolan enligt 15 kap. 33 § skollagen.

Mottagandet kommer att begränsas till elever som är i behov av särskilt stöd enligt 15 kap. 33 § skollagen. Redogör

närmare för vilka elever som avses.

Mottagandet kommer att begränsas till vissa elever som utbildningen är särskilt anpassad för enligt 15 kap. 33 § skollagen.

Redogör närmare för vilka elever som avses.

10.4 Färdighetsprov

Om färdighetsprov kommer att anordnas, redogör för följande

vilka program/inriktningar som avses

hur provet kommer att genomföras

vilka moment som ingår i provet

hur bedömningen och poängsättningen av provet går till

hur färdighetsprovet kommer att användas som grund för urval.

Färdighetsprov kommer att anordnas enligt 7 kap. 5 § gymnasieförordningen.
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11 Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och gymnasial lärlingsutbildning

Aktuell lagstiftning, förordningar och propositioner
15 kap. 11 §§, 16 kap. 11 a § samt 16 § skollagen (2010:800)

1 kap. 8 §, 4 kap. 3 §, 12-14 §§ samt 8 kap. 1-22 §§ gymnasieförordningen (2010:2039)

Skolverket, Bedömning i yrkesämnen — dilemman och möjligheter, 2011http://www.skolverket.se/publikationer?id=2572

Skolinspektionens kvalitetsgranskning: Arbetsplatsförlagd utbildning i praktiken, dnr 40-2010:0482/Skolinspektionens

kvalitetsgranskning: Gymnasial lärlingsutbildning, dnr 400-2011:6484/Skolinspektionens rapport över fördjupat tema i

tillsynen: Fördjupad tillsyn på yrkesprogram, 2013https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/

APL utomlands

Om sökanden avser att erbjuda eleverna APL utomlands ska sökanden redogöra för följande frågor under övriga

upplysningar.

Hur kvalitetssäkrar sökanden de utländska APL-platserna? (Som exempel bör eventuella skillnader i arbetsklimatet

klargöras).

Hur klarläggs syftet med APL i det svenska skolsystemet för de mottagande praktikplatserna?

Hur får tilltänkta handledare information om innehåll och mål samt kunskap om bedömnings‐ och kvalitetsfrågor

avseende APL?

Hur kommer kontakten med APL-platsen och dess handledare se ut?

Hur kommer eleverna att förberedas språkligt, kulturellt, yrkesmässigt och pedagogiskt inför praktikperioderna

utomlands?

Hur finansierar skolan en utlandsförlagd APL?

Vilka åtgärder har planerats för att stödja eleverna under praktikperioden utomlands?

11.1 Gymnasial lärlingsutbildning

Sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning.

Om sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning ange i vilken årskurs sökanden avser att påbörja lärlingsutbildningen.

11.2 Omfattning av APL

Program Inriktning Veckor

Naturbruksprogrammet Skogsbruk 18

Naturbruksprogrammet Naturturism 18

Naturbruksprogrammet Trädgård 18

Ange antal veckor som kommer att förläggas till APL på respektive program/inriktning.
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11.3 Säkerställande av APL-platser

Redogör för hur sökanden avser säkerställa att samtliga elever får tillgång till APL-platser på utbildningen.

Samtal med företrädare från näringslivet och branschorganisationer om samarbete kring APL-

platser, etablerades redan under arbetet med förstudien hösten 2021. Då primärt med

företrädare inom skogsbranschen. Ytterligare kontakter med branschföreträdare har etablerats

genom de kontakter vi fått från före detta personal på Sparresäter Naturbruksgymnasium. När

planerna om att ansöka om en skolenhet vid Sparresäter blev offentliga i december 2021 har

ytterligare ett tydligt intresse från näringsliv och branschföreträdare deklarerats då inom såväl

naturturism, trädgård som skogsvård. Näringsliv och branschföreträdare ser mycket positivt på

etableringen utifrån ett uttalat stort rekryteringsbehov av personal med rätt kompetens. Elever

förväntas komma till Olinsgymnasiet Sparresäter från ett förhållandevis stort upptagningsområde,

vilket innebär att även APL kommer fördelas ut över ett stort geografiskt område. Vi har ett stort

intresse från flertalet företag och verksamheter inom de sökta inriktningarna för att vara delaktiga

i skolans APL-verksamhet. I den direkta inledningen av år ett ska skolan starta upp det lokala

programrådet. Det lokala programrådet får som första uppgift att ta en kontakt med det

nationella programrådet för naturbruksprogrammet. Dessutom prioriteras skolans arbete med att

kvalitetssäkra aktuella APL-arbetsplatser, kvalitetssäkringen sker utifrån skolans och arbetslivets

styrdokument som berör utbildningarna. En stående punkt på dagordningen för det lokala

programrådet kommer vara tillgången till APL-platser och kvalitetssäkring av dessa. Utifrån goda

erfarenheter från Olinsgymnasiet i Götene kommer även skolenheten i Sparresäter att boka in

nationella APL-utvecklare för att få stöd i det systematiska kvalitetsarbetet.

11.4 Lokalt programråd

Skolenheten kommer för yrkesprogrammen att upprätta ett eller flera lokala programråd för samverkan mellan skola och

arbetsliv enligt 1 kap. 8 § gymnasieförordningen.

11.5 Handledare

Av beskrivningen ska framgå

hur sökanden avser att säkerställa att den handledare som utses har nödvändig kunskap och erfarenhet för uppdraget och

även i övrigt bedöms vara lämplig.

Beskriv sökandens rutiner för att utse en handledare på APL-platsen.

En viktig del i den 11.3 beskrivna kvalitetssäkringen av arbetsplatser är att, tillsammans med

arbetsplatsen, utse lämpliga handledare. Förutom yrkesmässiga kunskaper och erfarenheter

behöver handledaren kunna planera och stödja elevens lärande under APL-perioden. I nuvarande

programråd på Olinsgymnasiet säger vi ofta att handledare ska vara goda förebilder för sin

arbetsplats och yrkesroll men även som person i sig själv. Olinsgymnasiet kommer under
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vårterminen år ett att genomföra Skolverkets webbaserade handledarutbildning, den kommer

ledas av en lärare på plats i skolan. Ett individuellt APL-avtal upprättas för varje elev inför varje

APL-period, i avtalet anges bl a utsedd handledare. Övriga uppgifter som anges i avtalet är t ex

vilka delar i kursen/kurserna som ska genomföras på arbetsplatsen och hur de kopplas till

utbildningens nationella mål. Avtalet är ett viktigt dokument som beskriver ansvarsområden mm,

handledaren är den person som oftast blir â€œbärareâ€ av att avtalet genomförs på

arbetsplatsen enligt beskrivningen.

11.6 Bedömning och betygsättning

Av beskrivningen ska framgå

vem som ansvarar för att betyg sätts i enlighet med författningarna

hur eleverna informeras om det centrala innehållet i kursmålen

hur det säkerställs att de moment som ska genomföras på APL-platsen kopplas till kursmålen.

Redogör för sökandens rutiner för bedömning och betygsättning vid arbetsplatsförlagt lärande.

Varje APL-period ska förbereds för varje elev i och med att ett individuellt APL-avtal upprättas.

Avtalet beskriver de olika parternas ansvarsområden och mer konkret vilka delar i kurs/kurser

som eleven ska genomföra på arbetsplatsen samt arbetstidsschema. Arbetsuppgifterna och de

praktiska momenten på APL-platsen ska kopplas till kursernas centrala innehåll samt

utbildningens och kursens nationella mål, vilket tydligt ska beskrivas i avtalet. Den

dokumentationen ligger sedan till grund för lärarens bedömning som sker både under och efter

APL-perioden. Bedömningen under APL-perioden ska ske genom att betygssättande lärare

besöker eleven på arbetsplatsen och har trepartssamtal där handledaren ska delta. Eleven för

även en digital dagbok där läraren kan ge återkoppling fortlöpande på elevens reflektioner kring

sitt lärande på arbetsplatsen. Det är rektor som ska ansvara för att betyg sätts enligt skolans

styrdokument och det är rektor som ska utse betygssättande lärare. Läraren ska använda all

tillgänglig information om elevens kunskaper och i det sammanhanget blir informationen från

elevens APL-period väldigt viktig. Handledaren ska bidra med värdefull information om elevens

kunskap utifrån utförda uppgifter och moment, men handledare får absolut inte sätta betyg.

11.7 Lärlingsutbildning — utbildningskontrakt

Inga dokument registrerade

Om gymnasieskolan avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning redogör för hur utbildningskontraktet kommer att utformas

alternativt bifoga ett exempel på utbildningskontrakt.

Lägg till bilaga

12 Ägar‐ och ledningsprövning
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2 kap. 5 och 5 a §§ skollagen

Prop. 2017/2018:158: Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden.

För ägar‐ och ledningskretsen ställs krav på erfarenhet eller på annat sätt förvärvad insikt i de förskrifter som gäller för

verksamheten samt lämplighet att bedriva denna. Kravet på insikt och lämplighet omfattar ägare, ledning och även andra

som har ett betydande inflytande i huvudmannen

12.1 Ägar‐ och ledningskretsen

12.1.1 Styrelse‐ och ledningspersoner

Ange verkställande direktör och andra med bestämmande inflytande samt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Om

sökanden är ett kommanditbolag eller annat handelsbolag anges bolagsmännen i bolaget.

För samtliga personer i ledningskretsen, redovisa:

Namn

Kristian Wejshag

Personnummer

197311015957

Position eller befattning

Huvudman, styrelseledamot 

Namn

Ulf Karlsson

Personnummer

197012015959

Position eller befattning

VD

12.1.2 Ägare med väsentligt inflytande

Redovisa samtliga personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten, se Läs

mer-rutan.

För samtliga personer som genom direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten, redovisa:

Namn

Kristian Wejshag 
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Personnummer

197311015957

Position eller befattning

Ägare

12.1.3 Ägande i flera led

Vid ägande i flera led, bifoga en beskrivning eller skiss över ägarkedjan samt fullständig koncernstruktur. Ange

organisationsnummer och ägarandel i samtliga ägarled. Ägarandelar ska anges i procent i förhållande till utgivna ägarandelar.

Om antal rösträtter skiljer sig från ägarandelar, ange även antal röster i procent i förhållande till samtliga rösträtter.

Se bilaga

Observera att om det finns personer som genom direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten ska

uppgifter lämnas även om dessa under punkt Ägare med väsentligt inflytande.

12.1.4 Upplysningar

Lämna eventuella för Skolinspektionen viktiga upplysningar avseende ägar‐ och ledningskretsen.

Kristian Wejshag är utbildad inom musik och Idrott & hälsa. Han anställdes som lärare vid

Katedralskolan i Skara 1999. Mellan åren 2001 â€ 2015 drev Kristian bolaget MusicCenter Skara

AB som jobbade med undervisning inom de musikrelaterade ämnena åt det estetiska programmet

musik på Katedralskolan i Skara. Sedan 2016 är Kristian huvudman för Olinsgymnasiet.

12.2 Erfarenhet eller på annat sätt förvärvad insikt

12.2.1 Kunskap om skollagstiftning

Redovisa hur kunskap om skollagstiftning förvärvats inom ägar‐ och ledningskretsen. Både formella utbildningar och erfarenhet

ska redovisas. Redovisa för respektive verksamhetsform som huvudmannen ska bedriva. Specificera vem i ägar‐ och

ledningskretsen som har den aktuella kunskapen.

Ulf Karlsson, VD Olinsgymnasiet Utbildningar Toppledarprogrammet, SKR, 2019

Rektorsprogrammet, Karlstads Universitet, 2012 Utvecklingsprogram Lidköpings kommun,

Lidköping 2012 Arbetslagsledarutbildning TOPP 2005, Lidköping, 2003 Rekryteringsutbildning V5,

Lidköping, 2001 Grundskollärare 4-9 MaNo, Linköping Universitet, Linköping, 1994â€“1998â€‹

Anställningar Verkställande Direktör, Olinsgymnasiet, 2021 - Affärsområdeschef, Foxway AB,

2020 ‐ 2021 Sektorchef, Skövde kommun, 2016 ‐ 2020 Vinnova utvärderare IT-projekt, Verket

för innovationssystem, 2014-2015 Förvaltningschef, Barn & Skola, Lidköping, 2013 ‐ 2016 Förste

rektor, De la Gardiegymnasiet, Lidköping, 2007‐ 2013 Rektor, De la Gardiegymnasiet, Lidköping,

2007-2007 Lärare — Arbetslagsledare, De la Gardiegymnasiet, Lidköping, 2004-2007 Lärare —

Arbetslagsledare, Dalängskolan, Lidköping, 2000-2004 Lärare, Teglaskolan, Skara 1998-2000

Lärarvikariat, Teglaskolan, Skara, 1992-1994â€‹ Kristian Wejshag, huvudman Olinsgymnasiet

1994-1997 Musikhögskolan vid Göteborgs universitet, Artisten. GG-musiklärare 140p 1997-1999

GIH Idrottshögskolan Stockholm. Idrottsprogrammet 80 p Kristian Wejshag har förvärvat

kunskaper genom såväl regelbunden förkovran som fortbildningar genom bland annat Friskolornas
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riksförbund och SISU. Vid fördjupade juridiska frågor har Kristian en nära dialog medsakkunniga

på Front advokaterna i Göteborg. Verksamheten drivs i Olinsgymnasiet i Skara AB och

kunskapen finns hos ägaren Kristian Wejshag samt hos VD Ulf Karlsson.

12.2.2 Arbetsrättslig och arbetsmiljörättslig kompetens

Redovisa den arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga kompetens som finns inom ägar‐ och ledningskretsen. Både formella

utbildningar och erfarenhet ska redovisas. Specificera vem i ägar‐ och ledningskretsen som har den aktuella kunskapen.

Ulf Karlsson VD har såväl genom ovan beskrivna utbildningar som erfarenheter stor kompetens

inom arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga frågor. Kristian Wejshag har genom egen förkovran

och lång erfarenhet införskaffat sig en bred kompetens inom de efterfrågade områdena. Kristian

har läst arbetsrätt och har även genom Almega och Olinsgymnasiets kollektivavtal fått goda

kunskaper vad gäller arbetsrättsligâ€ och arbetsmiljörättslig kompetens. Kristian innehar de

kunskaper som krävs för att agera korrekt vid anställning och uppsägning, för att agera korrekt

vid arbetstvister samt känna till vad MBL, LAS och kollektivavtal kräver angående parternas

rättigheter och skyldigheter.

12.2.3 Ekonomisk kompetens

Redovisa, utifrån den associationsform som verksamheten ska bedrivas i, den ekonomiska kompetens som finns inom ägar‐

och ledningskretsen, gällande exempelvis årsredovisningslagen (ÅRL), aktiebolagslagen (ABL) och annan på området viktig

lagstiftning. Både formella utbildningar och erfarenheter ska redovisas. Specificera vem i ägar‐ och ledningskretsen som har den

aktuella kunskapen.

Företagsformen är aktiebolag (AB). Kristian Wejshag har mycket goda kunskaper inom det

ekonomiska området. Kristian har drivit företag, i olika former, sedan 1993. Kristian tog studenten

1992 från Ekonomisk linje och har sedan dess, parallellt med lärarstudier, haft ett stort intresse

för ekonomi. Han har läst â€ Bokföring grund â€ Företagsekonomi fördjupning Han har ingått i två

omfattande projekt genom ALMI (Tillväxtprogram för företag & Tillväxtprogram för etablerade

företag) med projekttid om 12 månader vardera. I dessa program gavs relativt omfattande

kunskaper inom ekonomi och organisation. Kristian har under 25 år arbetat nära det företag som

idag är Atumne Förvaltnings AB och genom frekvent dialog och internutbildning införskaffat sig

fördjupade kunskaper inom företagsekonomi. Kristian Wejshag har mycket goda kunskaper inom

ekonomi

12.3 Lämplighet

För samtliga personer som ingår i ägar‐ och ledningskretsen ska följande information lämnas:

12.3.1 Tidigare sanktion från tillsynsmyndighet

Har någon inom ägar‐ och ledningskretsen varit inblandad i tidigare vitesförelägganden och/eller återkallanden från

Skolinspektionen eller annan inspektionsmyndighet de senaste tre åren.

Ja

Nej

12.3.2 Engagemang i ideella föreningar

Har någon inom ägar‐ och ledningskretsen nuvarande eller tidigare (senaste tre åren) varit engagerad i ideella föreningar.

Ja
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Nej

Om ja, lämna redogörelse över föreningens namn, organisationsnummer och vilken funktion personen har/hade i föreningen.

Kristian Wejshag ‐ ungdomsledare Skara FC (fotboll) Ulf Karlsson ‐ ungdomsledare och

styrelseledamot Skara HK (handboll) Engagemangen är pågående.

13 Övriga

Inga dokument registrerade

13.1 Övriga upplysningar

Eventuella övriga upplysningar som sökanden önskar framhålla anges här.

Planerna kring en etablering av Olinsgymnasiet Sparresäter har funnits hos mig i flera år.

Sparresäter har en historia av att vara ett fantastiskt fint Naturbruksgymnasium som regionen

tyvärr beslutade att stänga ner 2014 (sista klassen lämnade 2016). Många, såväl elever,

personal som branschföreträdare, ansåg att beslutet var förhastat och ifrågasattes. Egendomen

Sparresäter köptes av Karl-Johan Blank 2017 och sedan 2018 har samtal förts mellan Karl-Johan

Blank och Kristian Wejshag om möjligheterna för Olinsgymnasiet att ansöka om att åter öppna ett

gymnasium på Sparresäter. Arbetet med att säkerställa de bästa av förutsättningar har fått ta tid

och inte stressats fram. Under våren 2021 fattades beslutet av mig att inleda en förstudie kring

en eventuell ansökan om etablering av Olinsgymnasiet Sparresäter. Det omfattande arbete vi

genomfört i vår förstudie visar på att det finns ett tydligt intresse från såväl näringsliv som från

elever/vårdnadshavare för skolan och våra ansökta inriktningar på naturbruksprogrammet. Nu

känner jag som huvudman att rätt förutsättningar finns för att skapa en långsiktig och stark

verksamhet i Olinsgymnasiet Sparresäter och jag är trygg med vår ansökan. Kristian Wejshag

Huvudman Olinsgymnasiet

13.2 Bilagor

13.3 Angående bilagor

Redogör för orsaken till att de efterfrågade bilagorna inte bifogats ansökan.
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-04-07 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 36 Beslut om yttrande till Skolinspektionen - 
nyetablering av fristående gymnasieskola vid 
Olinsgymnasiet Tibro 
BUN 2022/102 

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

Tibros kommun. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Olinsgymnasiet i Skara AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för 
en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Olinsgymnasiet Tibro i Tibro kommun fr.o.m. 
läsåret 2023/2024. 

Tidaholms kommun har getts möjlighet att avlämna yttrande över ansökan i enlighet med  
2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Yttrandet ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 6 maj. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att följa lägeskommunen 

Tibros kommun. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande till Skolinspektionen - nyetablering av fristående 
gymnasieskola vid Olinsgymnasiet Tibro”, skolchef Anneli Alm, 2022-03-31. 

 Remiss från Skolinspektionen 2022-03-18 ”Ansökan Olinsgymnasiet Tibro”, dnr SI 
2022:688. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/102 

2022-03-31 Barn- och utbildningsnämnd 
Handläggare: Anneli Alm, skolchef 

Tjänsteskrivelse - Beslut om yttrande till 
Skolinspektionen - nyetablering av fristående 
gymnasieskola vid Olinsgymnasiet Tibro 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att följa lägeskommunen Tibros kommun. 
Ärendet 
Olinsgymnasiet i Skara AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för 
en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Olinsgymnasiet Tibro i Tibro kommun fr.o.m. 
läsåret 2023/2024. 

Tidaholms kommun har getts möjlighet att avlämna yttrande över ansökan i enlighet med  
2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Yttrandet ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 6 maj. 

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

Beslutsunderlag 
 Remiss från Skolinspektionen 2022-03-18, dnr SI 2022:688. 

Sändlista 
Skolinspektionen 
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Allmän information

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående
gymnasieskola

Skolinspektionen prövar enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) om sökanden genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat

insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för

verksamheten och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen. Vidare krävs att den enskilde,

inklusive samtliga inom ägar‐ och ledningskretsen i övrigt bedöms lämplig. Det är sökanden som ska visa att denne uppfyller de

ovan nämnda kraven för att godkännas som huvudman för den sökta utbildningen. En ofullständig ansökan kan komma att prövas

på inlämnat underlag.

Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget/föreningen/stiftelsen undertecknar ansökan. Det

undertecknade försättsbladet/e-signatur finns på sista sidan av ansökningsblanketten. Det undertecknade försättsbladet kan

antingen bifogas till ansökan eller skickas till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm alternativ till

tillstand@skolinspektionen.se Försättsbladet behöver inte skickas in i original.

Skolinspektionen tar ut en avgift för ansökningar om godkännande med stöd av 2 kap. 5 c § skollagen. Se sidan skicka in i

ansökningsblanketten för mer information.

Läs mer om Skolinspektionens integritetspolicy https://www.skolinspektionen.se/om-oss/integritetspolicy/

Skolstart och kommun

Ange vilket läsår skolenheten avser att starta*

2023

Ange i vilken kommun skolenheten är belägen*

Tibro kommun

Sökanden och skolenheten

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)

Olinsgymnasiet i Skara AB

Organisationsnummer/personnummer*

5569998932

Organisationsform*

Aktiebolag

Skolenhetens namn*
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Olinsgymnasiet Tibro

1 Sökanden och kontaktperson

2 kap. 5-6 §§ skollagen.

Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen — för kunskap, valfrihet och trygghet (s 235-237, 633, 642-645).

1.1 Uppgifter om sökanden

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)

Olinsgymnasiet i Skara AB

Organisationsform*

Aktiebolag

Organisationsnummer/personnummer*

5569998932

Utdelningsadress*

Box 45

Postnummer*

53221

Ort*

Skara

1.2 Bifoga sökandens registeruppgifter

Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga samt visar personer som ingår i ägar‐ och ledningskretsen ska

bifogas ansökan. Se nedan vilken handling som ska bifogas för respektive organisationsform. Registreringsbeviset som bifogas

till ansökan ska vara aktuellt, max 3 månader gammalt. Vid ägande i flera led ska registerhandlingar för samtliga juridiska

personer med väsentligt inflytande över verksamheten bifogas, se vidare under punkterna Ägare med väsentligt inflytande och

Ägande i flera led. Observera att det är de personer som står angivna som firmatecknare som också måste underteckna

ansökan för att ansökan ska vara giltig.

Efter att ansökan skickats in kan sökanden inte ändra vem som ansöker som huvudman. Sökanden kan alltså inte ändra från ett

bolag till ett annat under pågående handläggning.
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Registreringsbevis ‐ 556999-8932.pdf

Registreringsbevis Olinsgymnasiet i Skara AB

Registreringsbevis ‐ 556999-7520.pdf

Registreringsbevis Wejshag Invest AB

Aktiebok Olinsgymnasiet Skara AB.pdf

Aktiebok Olinsgymnasiet i Skara AB

Aktiebok Wejshag Invest.pdf

Aktiebok Wejshag Invest AB

Organisation 220101.pdf

Organisationsplan

1.3 Offentligt inflytande

bestämmanderätten i bolaget eller föreningen samt kommunens inflytande i bolaget eller föreningen

orsakerna till att samverkan är nödvändig mellan en kommun eller ett landsting och en enskild för att verksamheten ska

komma till stånd, samt

vilka särskilda skäl som finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning.

Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller föreningen eller på något annat

sätt har rättsligt inflytande över verksamheten. Se 2 kap. 6 § skollagen. Om detta är fallet, redogör utförligt för

1.4 Kontaktperson

Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med utsedd kontaktperson. Om kontaktpersonen

undertecknar ansökan eller undertecknar via e-legitimation ska en fullmakt från behörig firmatecknare bifogas till ansökan.

Kontaktperson*

Kristian Wejshag

E-postadress*

kristian.wejshag@olinsgymnasiet.se

Telefon arbetet

051116800

Mobil*

177

#
#
#
#
#


Inga dokument registrerade

0705722913

Kontaktpersonens funktion i verksamheten

Huvudman 

1.5 Inriktning

Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar

Waldorf

Konfessionell inriktning av utbildningen. Redogör för de konfessionella inslagen

1.6 Övertagande av en annan huvudmans godkännande och/eller utökning av en befintlig skolenhet

Besvara det här avsnittet om ansökan gäller att ta över en annan befintlig verksamhet av en kommunal eller fristående huvudman.

Alternativt om ansökan avser en sammanslagning av befintliga verksamheter.

Ansökan avser att ta över en annan huvudmans befintliga godkännande för fristående skola

Ansökan avser att ta över en befintlig verksamhet med kommunal huvudman

Ansökan avser en sammanslagning av befintliga verksamheter

Beskriv förändringen som ni vill genomföra

1.7 Medgivande samt tidpunkt för övertagande

Inga dokument registrerade

Samtliga skolformer som den nuvarande huvudmannen har godkännande för vid skolenheten återkallas om godkännande ges till

den sökande. Försättsbladet ska signeras av befintlig huvudman och sökanden. Skriv ut försättsbladet och signera det.

Försättsbladet behöver inte skickas in i original. Försättsbladet kan skickas in i samband med ansökan. Ange även datum för

den planerade överlåtelsen av skolenheten.

Avser övertagandet en kommunal skola, bifoga beslut om detta från kommunen.

Notera att en överlåtelse endast får genomföras efter det att Skolinspektionen har godkänt ansökan.

2 Sökta program, elevantal och elevprognos

2 kap. 5 §, 1 kap. 4 § skollagen
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12 § Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om godkännande som huvudman för fristående skola (SKOLFS

2011:154).

Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen — för kunskap, valfrihet och trygghet (s. 242-243).

2.1 Nationella program och inriktningar samt antal sökta utbildningsplatser

Ange vilka nationella program och inriktningar som ansökan avser samt antal sökta utbildningsplatser läsår 1, 2 och 3.

Nationellt program

Bygg och anläggningsprogrammet

Inriktning

Husbyggnad

Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt

Läsår 1 12 0 0 12

Läsår 2 12 12 0 24

Läsår 3 12 12 12 36

Fullt utbyggd
verksamhet 12 12 12 36

Nationellt program

Industritekniska programmet

Inriktning

Processteknik

Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt

Läsår 1 6 0 0 6

Läsår 2 6 6 0 12

Läsår 3 6 6 6 18

Fullt utbyggd
verksamhet 6 6 6 18

Nationellt program

El‐ och energiprogrammet

Inriktning

Elteknik
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Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt

Läsår 1 8 0 0 8

Läsår 2 8 8 0 16

Läsår 3 8 8 8 24

Fullt utbyggd
verksamhet 8 8 8 24

Nationellt program

Barn‐ och fritidsprogrammet

Inriktning

Pedagogiskt och socialt arbete

Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt

Läsår 1 8 0 0 8

Läsår 2 8 8 0 16

Läsår 3 8 8 8 24

Fullt utbyggd
verksamhet 8 8 8 24

Nationellt program

Fordons‐ och transportprogrammet

Inriktning

Transport

Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt

Läsår 1 12 0 0 12

Läsår 2 12 12 0 24

Läsår 3 12 12 12 36

Fullt utbyggd
verksamhet 12 12 12 36

Nationellt program

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Ekonomi
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Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt

Läsår 1 16 0 0 16

Läsår 2 16 16 0 32

Läsår 3 16 16 16 48

Fullt utbyggd
verksamhet 16 16 16 48

Nationellt program

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Beteendevetenskap

Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt

Läsår 1 16 0 0 16

Läsår 2 16 16 0 32

Läsår 3 16 16 16 48

Fullt utbyggd
verksamhet 16 16 16 48

Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt

Fullt utbyggd
verksamhet

78 78 78 234

2.2 Läsår ‐ fullt utbyggd

Ange vilket läsår skolenheten planeras vara fullt utbyggd.

2025

2.3 Elevprognos

Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen:

vilken information elev/vårdnadshavare fick om sökanden och den planerade skolenheten i samband med

intresseundersökningen

att elev/vårdnadshavare vid undersökningstillfället fick information om att den planerade skolan är en fristående skola

vilka frågor som ställdes vid undersökningen

En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna bedrivas stabilt och

kontinuerligt. Elevprognosen kan grundas på en intresseundersökning som bifogas ansökan eller därmed jämförbara uppgifter

som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade utbildningen och skolenheten. Riktat intresse förutsätter att

elev/vårdnadshavare fått information om huvudmannen innan de svarar. Det ska även framgå vilken utbildning, det vill säga

program och inriktning som intresse lämnas för.
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resultatet från undersökningen där svaren redovisas per sökt årskurs

hur och när intresseundersökningen är genomförd

urvalsmetoden och antal tillfrågade elever/vårdnadshavare.

Vi har utarbetat en modell vid intresseundersökningar som vi är trygga med då den vid tidigare

undersökningar visat mycket god träffsäkerhet mot verkligt utfall. Intresseundersökningen har i

detta fall genomförts dels vid fysiska‐ och dels vid digitala möten. Dessa har skett genom öppna

informationsträffar, föreningsbesök, skolbesök och företagsbesök och dels genom utskick till

elever/vårdnadshavare. Intresseundersökningen har genomförts löpande under perioden 19

oktober 2021 ‐ 24 januari 2022. Vi har även i denna intresseundersökning valt att inte genomföra

intervjuer via telefon då detta är en metod vi helt enkelt inte uppfattar som tydlig och objektiv nog.

Informationen som ges i samband med fysiska och digitala möten är en fördjupad information om

Olinsgymnasiets historia, skolfilosofi och verksamhet och vidare med fokus på den ansökta

etableringen i synnerhet. En grundläggande och primär information är att förklara och svara på

frågor kring att Olinsgymnasiet är en fristående skola och vad det innebär. Frågorna som ställts i

samband med intresseundersökningarna är till antalet många och inom flera olika områden. Några

återkommande områden är: ‐ Vilka program planerar ni att öppna i Tibro ‐ Hur stor kommer

skolan att bli ‐ Vilka lokaler ska skolan finnas i ‐ Hur fungerar det med skolmat ‐ Kommer ni att

samarbete med era andra skolor inom Olinsgymnasiet, och i så fall på vilket sätt ‐ Kommer ni att

starta med andra årskullar än ÅR 1 ‐ Kommer man att kunna läsa idrottsprofiler och i så fall vilka

‐ Kommer ni att kunna erbjuda elevboende ‐ Kommer det att finnas transportförbindelser med

Hjo ‐ Kommer ni att öppna vuxenutbildning ‐ Kommer ni att öppna IM Vi har nått cirka 240

elever/vårdnadshavare i målgruppen (nuvarande elever i ÅR 8) Intresseundersökningen och dess

resultat finns som bilagor.

Lägg till bilaga

IntresseundersoÌˆkning infoÌˆr ansoÌˆkan om nyetablering Tibro 2023.pdf

Intresseundersökning Tibro

Olins_Intresse_Tibro_alla program_2023_print.pdf

Intresseundersökning dokument Tibro 2023

2.4 Elevprognos vid övertagande av en befintlig verksamhet

Vad som ligger till grund för den elevprognos som sökanden angett. Har en intresseundersökning genomförts bland

befintliga elever redogör för denna.

Om det planerade elevantalet är högre än det befintliga antalet elever, redogör särskilt för vad som ligger till grund för denna

elevprognos.

Vilken information vårdnadshavare och elever har fått om den nya huvudmannen samt hur och när informationen har getts.

Bifoga underlag som gått ut till elever/vårdnadshavare.

Om ansökan avser att ta över en annan huvudmans befintliga verksamhet och/eller en sammanslagning av befintliga

verksamheter, redogör för
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Inga dokument registrerade

Lägg till bilaga

3 Ekonomi

2 kap. 5 § skollagen.

Prop. 2017/2018:158: Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden (s. 50-51).

3.1 Sökandens budget

Sökanden ska lämna in en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3. Likviditetsbudgeten består av

två delar: Del ett visar in‐ och utbetalningar och investeringar för etablering, det vill säga in‐ och utbetalningar som sker innan

skolstart. Del två visar in‐ och utbetalningar under läsår 1. Resultatbudget lämnas för de tre första läsåren och visar

bokföringsmässiga intäkter och kostnader. Se vidare under avsnitt 3.7 för likviditetsbudget samt 3.8 för resultatbudget.

Beskriv nedan hur sökanden med inlämnad likviditets‐ och resultatbudget avser att bedriva en verksamhet med god kvalitet och

med varaktighet. Utgå exempelvis från Skolverkets jämförelsetal och kommentera eventuella större avvikelser från

genomsnittskostnader/bidrag. Om sökanden inte uppger någon post i budgeten för till exempel elevhälsa eller försäkringar, ange

skälet till detta.

Budgetarbetet är gjort utifrån huvudmannens erfarenhet från tidigare etableringar och utökningar

samt utifrån aktuella förutsättningar. Olinsgymnasiet Skara AB startade sin verksamhet 2016.

Genom att löpande arbeta med såväl budgetarbete som utfall har vi goda kunskaper om flera av

de kostnader som följer med såväl en nyetablering såsom en verksamhet över tid.

Olinsgymnasiets budgetarbete är långsiktigt. Huvudmannen Kristian Wejshag har arbetat med

ekonomiska budgetarbeten för skola (i olika former) sedan 2002 och har på så sätt införskaffat

sig goda kunskaper inom budgetarbetet. Detta sammantaget gör att vi känner oss trygga i en

verksamhet med god kvalitet och med varaktighet över tid. Budgeten för etableringen av

Olinsgymnasiet Tibro är mycket väl genomarbetad och underbyggd och vi är trygga med våra

ekonomiska styrdokument.

3.2 Årsredovisning/årsbokslut

Bifoga årsredovisning/årsbokslut inklusive revisionsberättelse för senast avslutade räkenskapsår om sådan finns. Om sådan inte

upprättats, kom in med en aktuell balans‐ och resultatrapport (max 2 månader gammal).

Om sökanden har gått med förlust de senaste åren/perioderna eller om bolagets/föreningens ekonomi visar låg likviditet och/eller

soliditet, redogör i förekommande fall för bakgrunden till detta. Redogör dessutom för hur sökanden ska stärka den ekonomiska

situationen.

Om sökanden ingår i en koncern, redovisa koncernens ekonomiska ställning inklusive koncernredovisning om sådan finns.

Förtydliga eventuella kommissionsförhållanden.

Lägg till bilaga

183



AÌŠrsredovisning ‐ 556999-8932.pdf

Årsredovisning Olinsgymnasiet Skara AB 21.06.30

556999-7520_aÌŠr_WI_2021.06.30.pdf

Årsredovisning Wejshag Invest AB 2021.06.30

3.3 Grundbelopp

beloppets storlek och hur det har beräknats

vilka kontakter som tagits med kommunen

Redovisa hur sökanden har beräknat kommunens grundbelopp per nationellt program. Beloppet ska stå i överensstämmelse

med det angivna elevantalet.

Av redogörelsen ska framgå

Grundbeloppen i uträkningen är olika beroende på lägeskommunen. I de fall eleven kommer från

en kommun som själva inte erbjuder programmet men som ingår i Utbildning Skaraborg, är

grundbeloppet beräknat utifrån utbildning Skaraborgs gemensamma prislista för fristående skolor.

I de fall lägeskommunen själva erbjuder programmet är ersättningsnivån baserad på

lägeskommunens egna kostnader. I de fall lägeskommunen inte ingår i Utbildning Skaraborg, och

inte själva bedriver verksamhet inom programmet, tillämpas riksprislistan.

3.4 Lån/ägartillskott/aktieägartillskott samt finansiering med egna medel

Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående uppgifter.

Lån: Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank. Se Läs mer för vad som ska framgå.

Aktieägartillskott/ägartillskott: Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post. Tillskottet ska styrkas med

aktuellt intyg som är undertecknat av lämnande part. Om lämnande part är en juridisk person ska intyget signeras av behöriga

firmatecknare i det bolag som lämnar tillskottet och underlag som styrker att signerande personer är behörig firmatecknare ska

bifogas (t ex registreringsuppgifter från Bolagsverket). Utöver intyget ska bifogas underlag som styrker att medlen finns att tillgå.

Detta gäller oavsett om lämnande part är privatperson eller ett bolag. Exempel på sådant underlag är kontoutdrag, årsredovisning

eller liknande.

Finansiering med egna medel: Med detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i den sökandes pågående

verksamhet. Styrk posten med till exempel sökandens senaste årsredovisning och kontoutdrag och förklara vilka medel

sökanden avser nyttja.

Etableringen sker med egna medel. Årsredovisning finns bifogad.

Lägg till bilaga

AÌŠrsredovisning ‐ 556999-8932.pdf

Årsredovisning Olinsgymnasiet 21.06.30
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3.5 Övriga inbetalningar/intäkter

Inga dokument registrerade

Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange i så fall vad posten omfattar och med vilket belopp.

Om det finns utbetalningar/kostnader som kan hänföras till inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i

budgeten. Tillskott av medel som inte omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och

kontoutdrag från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande.

Lägg till bilaga

3.6 Investeringar och etableringsutbetalningar vid en ny skolenhet

vilka belopp och i vilka poster etableringsutbetalningar respektive investeringar upptas i budgeten.

hur investeringar och etableringskostnader är beräknade

hur investeringar och etableringskostnader ska finansieras

när i tiden in‐ och utbetalningarna kommer att uppstå.

Inga dokument registrerade

Investeringar och etableringsutbetalningar ska redovisas i budgeten.

Av budgeten ska följande framgå

Av beskrivning ska följande framgå

Etableringskostnaderna är beräknade med erfarenheter från tidigare etableringar/utökningar som

genomförts av Olinsgymnasiet. Etableringskostnader består till största delen av

personalkostnader och inventarier. Lokaler hyrs. Datorer och vissa möbler leasas.

Etableringskostnaden finansieras med egna medel. Likviditetsmässigt är kostnaderna för

etableringen fördelade enligt: â€ Personalkostnader: oktober 2022 â€ september 2023 â€

Inventarier: maj 2023 â€ augusti 2023

Lägg till bilaga

3.7 Likviditetsbudget för in‐ och utbetalningar innan skolstart samt likviditetsbudget för läsår 1

Inkom med en likviditetsbudget för in‐ och utbetalningar innan skolstart samt ytterligare en likviditetsbudget för läsår 1.

Eventuella inbetalningar utöver bidrag ska vara sådana som inte redan angivits i investerings‐ och etableringsbudgeten. Detta

innebär alltså att sökanden inte kan ta upp samma inbetalning i både "likviditetsbudget in‐ och utbetalningar innan skolstart" och i

" likviditetsbudget läsår 1".

Likviditetsbudget in‐ och utbetalningar
innan skolstart

Likviditetsbudget läsår 1

Inbetalningar Innan skolstart Inbetalningar Läsår 1 Totalt år 1
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Kommunalt bidrag gymnasieskolan 10412517 10412517

Lån 0 Lån 0 0

Aktieägartillskott/
ägartillskott 0 Aktieägartillskott/ ägartillskott 0 0

Finansiering med egna
medel 1200000 Finansiering med egna medel 800000 2000000

Annan finansiering 0 Annan finansiering 0 0

Övriga inbetalningar 0 Övriga inbetalningar 0 0

Summa inbetalningar 1200000 Summa inbetalningar 11212517 12412517

Utbetalningar ‐ innan skolstart Utbetalningar ‐ läsår 1

Utbildning och personal Utbildning och personal

Skolledning 424000 Skolledning 845520 1269520

Personal/lärare 210000 Lärare gymnasieskolan 4957989 5167989

Övrig personal 588000 588000

Administration 91000 Administration 516000 607000

Rekrytering 25000 Rekrytering 15000 40000

Fortbildning 32000 32000

Lokaler/Utrustning Lokaler/Utrustning

Lokalhyra 82000 Lokalhyra 1800000 1882000

Speciallokaler 0 Speciallokaler 235000 235000

Möbler 250000 Möbler 150000 400000

Kontorsutrustning/
förbrukningsinventarier 0

Kontorsutrustning/
förbrukningsinventarier 75000 75000

Telefon, kopiator mm 25000 Telefon, kopiator mm 49000 74000

Läromedel Läromedel

Litteratur/utrustning/skol
bibliotek (ink
programvaror, licenser)

45000
Litteratur/utrustning/skolbibliotek (ink
programvaror, licenser) 60000 105000

Datorer 0 Datorer 72400 72400

Övrigt Övrigt

Info och annonsering 0 Info och annonsering 250000 250000

Elevhälsa 650000 650000

Skolmåltider 479100 479100

Försäkringar 0 Försäkringar 15000 15000

Studie-och yrkesvägledning 20000 20000

APL-handledare 0 APL-handledare 10000 10000

Övriga utbetalningar 0 Övriga utbetalningar 300000 300000

Finansiella poster Finansiella poster

Räntor 0 Räntor 0 0

Amorteringar 0 Amorteringar 0 0
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Utbetalningar ‐ innan skolstart Utbetalningar ‐ läsår 1

Utbildning och personal Utbildning och personal

Summa utbetalningar 1152000 Summa utbetalningar 11120009 12272009

Över/Underskott 48000 Över/Underskott 92508 140508

3.8 Resultatbudget för läsår 1, 2 och 3

Inkom med en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3. Utgå från Skolinspektionens budgetmall nedan.

Observera att angivna kostnader läsår 1 bör överensstämma med totala utbetalningar i likviditetsbudget. Förklara eventuella

avvikelser.

Resultatbudget

Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3

Kommunalt bidrag gymnasieskolan 10412517 20723942 31035366

Övriga intäkter 0 0 0

Summa intäkter 10412517 20723942 31035366

Kostnader

Personal

Skolledning 845520 845520 845520

Lärare gymnasieskolan 4957989 10991978 16302878

Övrig personal 588000 723000 1116000

Administration 516000 516000 734000

Rekrytering 15000 15000 15000

Fortbildning 32000 76000 119000

Lokaler/Utrustning

Lokalkostnad 1800000 2600000 3400000

Kostnader för speciallokaler 235000 410000 620000

Kontorsutrustning/ förbrukningsinventarier 75000 135000 200000

Läromedel

Litteratur/utrustning/skolbibliotek (inkl.programvaror,
licenser) 132000 232000 325000

Övrigt

Info och annonsering 250000 300000 350000

Elevhälsa 650000 1300000 1550000

Skolmåltider 479100 958200 1437300

Försäkringar 15000 15000 15000

Studie‐ och yrkesvägledning 20000 55000 85000

APL-handledare 10000 10000 10000
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Kostnader

Övriga kostnader 300000 300000 300000

Finansiella poster

Räntor 0 0 0

Avskrivningar

Möbler 150000 500000 700000

Datorer 0 0 0

Telefon, kopiator mm 49000 74000 102000

Summa kostnader 11119609 20056698 28226698

Vinst/förlust -707092 667244 2808668

3.9 Resultatbudgeten

Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat läsår 1 och bolaget/föreningen är nystartat eller av annat skäl inte har ett eget

kapital som täcker förlusten, redovisa hur förlusten ska täckas.

Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år 3, redovisa när verksamheten beräknas generera som lägst ett nollresultat samt

hur sökanden ska arbeta för att uppnå detta.

3.10 Övriga ekonomiska upplysningar

Skolinspektionen inhämtar upplysningar om sökandens ekonomiska status hos UC AB. Om sökanden har kännedom om att

bolaget/föreningen har betalningsanmärkningar, redogör för skälen till eventuella betalningsanmärkningar.

4 Lokaler

1 kap. 3 § 2 kap. 35-36 §§ och 26 kap. 9 a § skollagen

Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen — för kunskap, valfrihet och trygghet (s. 283-284 och s. 633).

4.1 Lokaler

Sökanden kommer att ha tillgång till lokaler och den utrustning som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna

uppfyllas.

Ange i vilken stadsdel/kommundel skolenheten planeras vara belägen.

Vid ett godkännande av enskild som huvudman enligt 2 kap. 5 § skollagen kommer Skolinspektionen enligt 26 kap. 9 a §

skollagen att genomföra en kontroll av den verksamhet som ska bedrivas innan utbildningen startar (etableringskontroll).
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Etableringskontrollen görs under maj — juni samma år som utbildningen är tänkt att starta. Vid etableringskontrollen granskar

Skolinspektionen huvudmannens förberedelser inför skolstarten. Bland annat granskas skolans lokaler. Skolinspektionen tar

ställning till om huvudmannen följer de föreskrifter som gäller för verksamheten. Resultatet meddelas huvudmannen i ett beslut.

Olinsgymnasiet Tibro kommer att vara belägen i den fastighet som idag inrymmer Nyboskolan (år

7-9) och ägs av Tibro kommun.

4.2 Speciallokaler

Om speciallokaler inte ska inrymmas i skolenheten, redogör för

omfattning och organisering av undervisningen som ska bedrivas i speciallokaler utanför skolenheten.

Redogör för tillgången till speciallokaler och om de kommer att inrymmas inom skolenheten eller om de ska hyras externt.

Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen

Idrott och hälsa

Inom skolenheten

Naturvetenskapliga ämnen

Inom skolenheten

Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram

Speciallokaler för Fordon‐ och transport programmet, El‐ och energiprogrammet, Bygg‐ och

anläggningsprogrammet, Industriprogrammet kommer hyras av Tibro kommun. Dessa lokaler

finns inom den av kommunen nedlagda gymnasieskolan Fågelviksgymnasiet. Avståndet från

skolenheten är 220 meter.

4.3 Skolbibliotek

Av beskrivningen ska framgå

skolbibliotekets innehållsmässiga funktion

skolbibliotekets pedagogiska funktion.

Beskriv hur sökanden kommer att säkerställa elevernas tillgång till ett skolbibliotek.

Om skolbiblioteket inte inryms inom skolenhetens lokaler redogör för hur sökanden avser ge eleverna tillgång till ett skolbibliotek.

Skolbiblioteket kommer att förläggas i en egen avgränsad del av skolans studiehall. Vårt

skolbibliotek kommer omfatta böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och

andra medier. Biblioteket kommer vara anpassat till elevernas behov för att främja

språkutveckling och stimulera till läsning. Skolbiblioteket ska vara levande för att tillgodose alla

elevers enskilda behov. Det ska finnas avskilda platser för egna studier med det ska även vara en

plats för möten, skapande och lärande. Ansvariga för skolans bibliotek är svensklärarna som

också ger eleverna lånekort och visar, och lär eleverna kring hur man lånar skolans böcker.

Eleverna kommer regelbundet att besöka Tibro bibliotek som ligger tvåhundra meter från

skolenheten. Varje läsår får alla elever en uppstart i biblioteksinformation vilket innebär att eleven
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får ett privat lånekort, får lära sig hur man lånar böcker, men också hur man gör när man söker

efter specifika böcker i bibliotekets sökbas och var man hittar böckerna i biblioteket. Denna

biblioteksinformation hålls av en utbildad bibliotekarie som också kommer finnas med då vi gör

våra besök. Dessa besök håller vi som ett bra komplement till skolans eget bibliotek. Vi tillämpar

samma modell vid skolenheterna Olinsgymnasiet Skara och Olinsgymnasiet Götene med ett

mycket gott resultat. Vi kommer även att använda oss av kommunbibliotekets lånelådor. När vi i

undervisningen vill använda oss av böcker med specifikt innehåll eller skönlitteratur som vi inte har

på skolan kan vi beställa lådor från biblioteket med önskad litteratur. Här kan det röra sig om

böcker med samma tema, t ex religion, naturkunskap eller skönlitteratur inom en speciell genre

som eleverna ska läsa. Vår plan är således att vid sidan av vårt egna bibliotek, använda oss av

kommunbiblioteket.

5 Skolenhetens ledning och personal

2 kap. 11-14 §§ och 17-22 §§ skollagen

5.1 Rektor

För ledning av skolenheten ska det finnas en rektor. Sökanden kommer att anställa en rektor som genom utbildning och

erfarenhet har pedagogisk insikt enligt 2 kap. 11 § skollagen.

5.2 Lärare — behörighetskrav

För undervisning i gymnasieskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har legitimation som lärare och är behörig

för viss undervisning får bedriva undervisning. Undantag får göras i vissa fall.

Sökanden för gymnasieskolan kommer att följa kraven på lärarnas utbildning enligt 2 kap. 13 § och 17-22 §§ skollagen.

5.3 Antal lärare

Ange beräknat antal lärare uttryckt i personer och antal tjänster. Lämna även en redogörelse för hur lärarresurserna ska

organiseras på skolan.

Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet

Antal personer Antal heltids-
tjänster

Antal personer Antal heltids-
tjänster

Antal personer Antal heltids-
tjänster

Antal personer Antal heltids-
tjänster

13 8.2 21 15.7 30 22 30 22

Antal elever per lärare, läsår 1

9.512

Antal elever per lärare, läsår 2

9.936
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Antal elever per lärare, läsår 3

10.636

Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet

10.636

Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.

Det är rektor som ansvarar för organisering av skolenheten enligt författningarna. Lärarna är

organiserade i arbetslag vilka leds av en arbetslagledare. Utöver detta skall skolan ha lärarteams

tid minst 2h/vecka. Denna tid styrs av rektor tillsammans med skolans förstelärare. Lärteamstiden

syftar till pedagogisk utveckling och kollegialt lärande. Mera praktiska frågor hanteras på

arbetslagsmöten. Gymnasiegemensamma ämnen och programgemensamma kurser samläses

mellan programmen i de fall det är möjligt.

5.4 Övrig personal

Om sökanden angett övrig personal i budgeten lämna här en beskrivning av vilken personal som avses.

Vaktmästare, lokalvård.

6 Elevhälsa och studie‐ och yrkesvägledning

2 kap. 25-30 §§ skollagen

Skolverkets och Socialstyrelsens publikation Vägledning för elevhälsan (2016)

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/vagledning/2016-11-4.pdf

Skolverkets allmänna råd ‐ Arbete med studie‐ och yrkesvägledning https://www.skolverket.se/publikationer?id=3143

6.1 Elevhälsa

Av beskrivningen ska framgå

vilka personalkategorier som kommer att ingå i elevhälsan

hur elevhälsans kompetenser ska arbeta förebyggande

hur elevhälsans kompetenser ska arbeta hälsofrämjande

hur samverkan ska ske dels mellan elevhälsans samtliga kompetenser och dels med övriga personalgrupper i det

förebyggande och hälsofrämjande arbetet.

Beskriv hur eleverna får tillgång till elevhälsans kompetenser och funktion.

Personalkategorier som ska ingå i elevhälsan är rektor, specialpedagog, kurator, skolsköterska,

skolläkare och skolpsykolog. Elevhälsan ska arbeta förebyggande och stödja elevernas utveckling

mot utbildningens mål inom tre olika nivåer; organisation, grupp och individ. Organisationsnivå:

Elevhälsan ska vara delaktig i skolans arbete kring trygghet och studiero. Trygghetsvandring och

skyddsvandring ska genomföras i samtliga skolmiljöer tillsammans med kurator, skyddsombud

och elevskyddsombud. Kurator, i samråd med skolpsykolog, ansvarar för trygghetsvandring.
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Skyddsombud ska ansvara för skyddsvandring i samråd med skolsköterska som vid behov även

kopplar in skolläkare. Specialpedagog ska kartlägga skolans lärmiljöer för att tillgodose att det

finns en god arbetsplats för alla. Här ska till exempel möjlighet till avskildhet, möblering, ljudnivå,

ensamt arbete eller arbete i grupp ses över. Elevhälsan ska kartlägga riskområden både inom

fysiskâ€ och psykisk hälsa. Kartläggning ska ske genom enkäter, sammanställning av

avidentifierade elevsamtal, trivsel och hälsosamtal, samt genom information från mentorer.

Specialpedagog ska etablera kontakt med avlämnande skola för överlämningar. Elevhälsan ska

ansvara för utbildning av övrig personal utifrån behoven som kartläggningarna visar. Inom

exempelvis NPF, ätstörning, hörselvård och ergonomi. Gruppnivå: Specialpedagog, kurator och

skolsköterska ska genomföra förändringar, eller förtydliganden för elevgruppen utifrån

kartläggningarna. Eleverna ska vara med och påverka det förebyggande arbetet genom klassråd

och elevrådet. Elevhälsan kommer att ta fram riktlinjer för arbete med kost, motion och goda

levnadsvanor utifrån behoven i kartläggningen. Individnivå: Elevhälsan ska vara delaktig i att

utveckla en god relation mellan hemmet och skolan. Exempelvis genom att representant för

Elevhälsan är med i samtal med mentor, elev och vårdnadshavare. Elevhälsans olika professioner

arbetar med grupper och individer som behöver förstärkt stöd under sin skolgång. Elevhälsan ska

arbeta hälsofrämjande på tre olika nivåerâ€ organisation, grupp och individ. Organisationsnivå:

Elevhälsoteamet ges, tillsammans med rektor, ansvar för att ta fram skolans likabehandlingsplan,

som ska vara en del av skolans systematiska kvalitetsarbete. Teamet ska även ansvara för

skolans drogplan, plan för arbetsmiljö samt krisplan. Elevhälsoteamet ska arbeta med utbildning

av övrig personal. Skolsköterska, skolpsykolog, kurator, specialpedagog ska regelbundet delta

vid arbetsplatsträffar. Även här ska skolläkare delta vid behov. Rektor rapporterar löpande till

huvudmannen. Gruppnivå: Skolsköterska, skolkurator och specialpedagog kommer att ansvara

för insatser till eleverna där externa föreläsare bjuds in. Exempelvis information från närpolisen, till

elever, kring droger och näthat, extern föreläsare om sömn, ungdomsmottagningen pratar om

sexualitet, samtycke och relationer. I de fall tillräcklig kompetens finns föreläser personal ur

elevhälsoteamet. Elevhälsoteamet ska vara delaktiga när skolan anordnar fysiska aktiviteter

utöver skolidrott, såsom exempelvis friskispass, danskvällar, hajk och yoga. Skolkurator och

specialpedagog ska regelbundet delta vid klasskonferenser, tillsammans med rektor,

undervisande lärare och mentorer. Individnivå: Eleven ska erbjudas hälsosamtal med

skolsköterska och trivselsamtal med skolkurator. Skolsköterska, skolpsykolog, kurator,

specialpedagog och rektor ska träffas regelbundet under läsåret. Skolläkare deltar vid behov.

Elevhälsans samtliga professioner kommer att finnas tillgängliga för samtal i individärenden som

tidigare anmälts till teamet.

6.2 Studie‐ och yrkesvägledning

Beskriv hur skolan planerar att arbeta så att elevernas behov av vägledning inför val av framtida utbildning och yrkesverksamhet

tillgodoses.

Studieâ€ och yrkesvägledare (SYV) kommer att finnas tillgänglig för samtliga elever. Anvisat

arbetsrum för studieâ€ och yrkesvägledare ska finnas på skolan. Eleverna kommer även kunna få

information och boka vägledningssamtal via telefon, mail och webbmöte. Detta kan då ske både

enskilt och i grupp. Dessa former är studie‐ och yrkesvägledning i snäv bemärkelse. Eftersom
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studie‐ och yrkesvägledning i en bred bemärkelse kommer att vara hela skolans ansvar kommer

SYV även få i uppdrag att utbilda och informera skolans övriga personal, samt samarbeta och ge

förslag på integrering av studie‐ och yrkesvägledning i undervisningen, SYV ingår i skolans

systematiska kvalitetsarbete och det ska av rektor finnas särskilt framtagna mål för studie‐ och

yrkesvägledning, i både snäv och bred bemärkelse. SYV ska informera alla elever i årskurs 1 om

vad som krävs för att nå en gymnasieexamen. I slutet av åk 1 väljer eleverna programinriktning

samt kurser till sitt individuella val i åk 2. SYV kommer då, tillsammans med undervisande lärare,

att gå igenom inriktningarnas och kursernas innehåll samt eventuella framtida konsekvenser av

olika val. Särskild vikt ska läggas på att motverka könsstereotypa val utan istället ska varje elev

ges goda möjligheter att göra väl underbyggda val utifrån elevens intresse och målbild. SYV

kommer i åk 2 att gå igenom kurserna inom de individuella valen och fördjupningskurser inför valet

till åk 3. I åk 3 kommer fokus främst vara på eftergymnasiala utbildningar, både i Sverige och

utomlands, och ett kommande arbetsliv. Denna info ska ges redan i åk 1 och 2 men i större och

fördjupad omfattning i åk 3.

7 Elevens utveckling mot målen

3 kap. 1-12 §§ skollagen

Skolverkets allmänna råd ‐ Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

https://www.skolverket.se/publikationer?id=3299

Skolinspektionens kvalitetsgranskning ‐ Skolans arbete med extra anpassningar https://www.skolinspektionen.se/beslut-

rapporter-statistik/publikationer/kvalitetsgranskning/2016/skolans-arbete-med-extra-anpassningar/

7.1 Stöd i form av extra anpassningar och särskilt stöd

Av beskrivningen ska framgå

när det är aktuellt med stöd i form av extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen

hur stödformen extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen förhåller sig till särskilt stöd

när behov av särskilt stöd ska utredas och hur elevhälsan ska involveras i arbetet

rutiner för utarbetande av åtgärdsprogram och hur elevens vårdnadshavare involveras i detta

vad som ska framgå av ett åtgärdsprogram.

Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta med elever i behov av stöd i form av extra anpassningar inom den ordinarie

undervisningen och särskilt stöd.

Den ordinarie undervisningen ska anpassas efter elevernas behov. Extra anpassningar är aktuella

när eleven trots detta visar svårigheter att nå kunskapskraven. Dessa insatser ska sättas in så

tidigt som möjligt för att ge eleven bästa förutsättningar. Arbetsgång när elev visar svårighet att

nå kunskapskrav (se bilaga): Undervisande lärare informerar mentor. Mentor träffar eleven för att

diskutera elevens behov. Mentor kartlägger elevens behov med elevens undervisande lärare samt

specialpedagog. Mentor träffar eleven för att diskutera den planerade extra anpassningen. Extra

anpassning sätts in. Undervisande lärare, eller mentor dokumenterar och följer upp. Undervisande

lärare dokumenterar i de fall det endast rör sig om enstaka kurs för eleven, mentor dokumenterar

om anpassningen är av sådan karaktär att den berör fler kurser. Dokumentationen av extra
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anpassning sker för att synliggöra behov samt för att vara till stöd vid en eventuell pedagogisk

kartläggning inför ett åtgärdsprogram. De extra anpassningarna löper hela tiden medan det

särskilda stödet tillkommer om inte de extra anpassningarna är tillräckliga för att tillgodose

elevens behov. Extra anpassningar kan ske både i grupp och enskilt. Om det inom ramen för

undervisningen eller genom resultatet på en uppgift, genom uppgifter från lärare, övrig

skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan

befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta

anmälas till rektorn (skollagen 3 kap 7 §). Rektor ska se till att elevens behov av särskilt stöd

skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra

svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart

obehövligt. Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges

sådant stöd (skollagen 3 kap 7 §). Rutiner för åtgärdsprogram är utarbetat och åtgärdsprogram

kommer att upprättas vid behov (se bilaga 3). Uppföljning ska ske kontinuerligt och

åtgärdsprogrammet avslutas vid måluppfyllelse. Föreligger sedan/senare ytterligare behov av

åtgärdsprogram upprättas ett nytt. Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges

särskilt stöd. Av åtgärdsprogrammet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och

hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. I åtgärdsprogrammet ska en tydlig

ansvarsfördelning finnas för åtgärderna fördelade på skola, elev och vårdnadshavare.

Arbetsgången vid särskilt stöd: â€ Pedagog som undervisar eleven i ämnet där eleven har

svårigheter gör en pedagogisk kartläggning över elevens studiesituation. â€ Vårdnadshavare

informeras om eleven inte är myndig. Om eleven är myndig avgör hon/han själv på vilket sätt

vårdnadshavare ska involveras. â€ Elevhälsan inklusive specialpedagog kopplas in för att göra en

helhetsbild över elevens studiesituation. â€ Rektor sammankallar till ett möte för att diskutera

elevens studiesituation och på sådant sätt kunna sätta in eventuella stödåtgärder. Rektor beslutar

vilka som eventuellt kallas till mötet förutom mentor, undervisande lärare samt specialpedagog. â

€ En kallelse till möte skickas ut till berörd elev/vårdnadshavare, pedagog/pedagoger, mentor,

samt elevhälsa (i de fall rektor anser att elevhälsan kan tillföra något i ärendet) via rektor. â€

Utifrån vad som kommer fram i mötet beslutar rektor om ett åtgärdsprogram ska upprättas eller

inte. Mötet i sin helhet dokumenteras med minnesanteckningar som införs i elevens elevakt. â€

Vid ett beslut om att ett åtgärdsprogram ska upprättas görs det i samband med mötet eller med

mentor och elev/vårdnadshavare vid ett senare tillfälle. â€ Elev/vårdnadshavare får en kopia av

åtgärdsprogrammet. Ett upprättat åtgärdsprogram arkiveras hos rektor. â€ Återkoppling till

undervisande pedagog om åtgärderna i åtgärdsprogrammet sker via mentor. â€ Uppföljning och

utvärdering av åtgärdsprogram upprättas efter överenskommen tid. Vårdnadshavare och elev är

delaktiga vid uppföljningar samt utvärdering.

8 Kvalitet och inflytande

4 kap. 1-9 §§ och 13-14 §§ skollagen

Skolverkets allmänna råd ‐ Systematiskt kvalitetsarbete — för skolväsendet https://www.skolverket.se/skolfs?id=2524

Se Skolinspektionens skrift — Navet i skolornas utvecklingsarbete https://www.skolinspektionen.se/beslut-rapporter-

statistik/publikationer/ovriga-publikationer/2013/navet-i-skolornas-utvecklingsarbete/

Läs mer om kvalitetsarbete, inflytande och samråd på Skolverkets webbplats https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-

194

https://www.skolverket.se/skolfs?id=2524
https://www.skolinspektionen.se/beslut-rapporter-statistik/publikationer/ovriga-publikationer/2013/navet-i-skolornas-utvecklingsarbete/
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/systematiskt-kvalitetsarbete


och-organisera-skolan/systematiskt-kvalitetsarbete

8.1 Systematiskt kvalitetsarbete

Av beskrivningen ska framgå

hur sökanden avser att fördela ansvaret mellan huvudmannen och rektorn gällande det systematiska kvalitetsarbetet

hur skolenhetens resultat följs upp i förhållande till kunskapsresultat, jämställdhet mellan elever, trygghet och studiero samt

andra nationella mål

vilka som ges möjlighet att delta i arbetet med kartläggning, analys och uppföljning inom det systematiska kvalitetsarbetet.

Beskriv sökandens och skolenhetens rutiner avseende det systematiska kvalitetsarbetet.

Huvudmannen kommer att upprätta och följa en läsårsbaserad process för det systematiska

kvalitetsarbetet. Den omfattar bland annat ansvar och principer i kvalitetsarbetet, uppföljning och

mätpunkter, särskilda aktiviteter och tidsplan för arbetet samt principer för dokumentation. Vid

upptäckta brister i kvalitet ansvarar huvudmannen för specifika insatser såsom utbildning,

handledning, strategistöd samt personalrelaterade insatser och åtgärder. Kvalitetsarbetet syftar

till att de nationella målen för utbildningen ska uppfyllas, genom delaktighet, dialog och

måluppfyllelse. Skolans kvalitetsarbete ska leda till att upprätthålla och utveckla skolans kvalitet.

Initialt kommer vi att arbeta med dessa utvecklingsmål: â€ Måluppfyllelse â€ Främja god hälsa â€

God förberedelse för högre studier/arbetslivet. Rektor ska ansvara för att all personal från

skolstart är medvetna om utvecklingsmålen och överens om hur de ska nås. Pedagoger ska

ansvara för att elever och vårdnadshavare från start har god kännedom om målen som

implementeras i kurserna. Enheten kommer att arbeta efter en utvecklingsplan som blir en del av

det systematiska kvalitetsarbetet. Utvecklingsplanen ska behandla skolans kunskapsresultat och

det som är en förutsättning för goda resultat såsom trygghet och studiero, jämställdhet,

elevinflytande, närvaro och elevhälsa. Rektor ansvarar för utvecklingsplanen. Hårda och mjuka

värden kommer att utvärderas och analyseras såväl under pågående läsår som vid varje

läsårsslut. Detta ska ligga till grund för kommande läsårs riktade förbättringsområden.

Uppföljningar som ska ligga till grund för utvärderingen av utvecklingsplanen ska ske genom;

betygsresultat, resultat på nationella prov, omdömen vid icke avslutade kurser. Utvecklingsmålen

samt målen mot kränkande behandling ska vara en stående punkt på arbetslagsmöten och en

dokumentationsmall för uppföljning ska finnas tillgänglig. I mallen ska pedagogerna beskriva

nuläge, hur arbetet mot målen fortskrider, vilka strategier som gett framgång, hur utvärdering av

pågående strategi ska utformas samt plan framåt. Detta för att arbetslaget hela tiden ska hålla i

arbetet framgångsrikt och utveckla metoder och strategier. För att belysa de mjuka värdena görs

uppföljning genom elevenkäter, utvecklingssamtal med elev och målsman och mentorssamtal

mellan elev och mentor. Skolsköterskan ska sammanställa elevhälsosamtal som också de ska

analyseras tillsammans med elevhälsans professioner. Pedagoger ska följa upp

kunskapsresultaten och belysa samband i olika kurser kopplat till metodik och didaktik. Rektor

kommer att sammanställa kvalitetsarbetet, nationella mål, skolans utvecklingsplan och sätta

utvecklingsmålen mot kränkande behandling. Analys och bedömning av skolans utvecklingsbehov

ska göras i dialog mellan personal och rektor. Här ska även skolans elever genom exempelvis

klass‐ och elevråd delta i dialogen. Rektor kommer att informera huvudmannen om skolans

utvecklingsbehov. Huvudmannen beslutar sedan om kommande års utvecklingsinsatser. Huvudman
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är ytterst ansvarig för kvalitetsarbetet. Rektor ska ansvara för dokumentation samt publicering på

skolans intranät och hemsida. En förutsättning för att kartläggning, analys och uppföljning ska bli

relevant är att elever samt skolans alla professioner deltar. Pedagoger, skolsköterska, kurator,

skolpsykolog, specialpedagog och elevassistenter kommer att delta i det systematiska

kvalitetsarbetet utifrån sin del och sina ansvarsområden.

8.2 Rutiner för klagomål

Av beskrivningen ska framgå

sökandens kommande rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen

hur information om rutinerna görs tillgänglig för elever, vårdnadshavare och andra.

Beskriv sökandens rutiner för klagomålshanteringen.

Information för rutiner om klagomålshantering kommer att delges och lämnas till elever och

vårdnadshavare såväl vid information inför skolvalet som vid läsårsstart. Rutinerna samt blankett

för synpunkter och klagomål ska också finnas tillgängliga på skolans hemsida

(www.olinsgymnasiet.se), på samma sätt som görs för Olinsgymnasiets övriga skolenheter.

Rutinerna ska vara väl kända av personalen. Alla som driver en skola är skyldiga, enligt skollagen

4 kap. 8§, att ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Alla

kommer att kunna lämna sina synpunkter och klagomål anonymt eller lämna sitt namn. Om den

klagande väljer att lämna sitt namn får denne en personlig återkoppling om vilka åtgärder vi har

vidtagit eller kommer att vidta. Detta ska ske inom 14 dagar. Vi kommer att sammanställa alla

eventuella synpunkter och klagomål, och använda det som en del i vårt uppföljningsâ€ och

kvalitetsarbete. I första hand ska den som har synpunkter eller klagomål på vår verksamhet

vända sig till den det berör. Därefter följs ansvarsordningen: â€¢ Mentor â€¢ Rektor â€¢

Huvudman Utredning ‐ När anmälan är mottagen kontaktar rektor huvudmannen/styrelsen för

beslut om vem eller vilka som ska utreda ärendet. Om klagomålet gäller skolledning/rektor

skickas klagomålet direkt till huvudmannen. â€¢ Ärendet utreds och beslut om åtgärder fattas. â€

¢ Rektor eller huvudman återkopplar ärendet till anmälaren om kontaktuppgifter finns.

8.3 Inflytande och samråd

Av beskrivningen ska framgå

hur eleverna kommer att få inflytande över sin undervisning

vilka forum för samråd som kommer att finnas för eleverna.

Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta för att eleverna ska ges inflytande över sin utbildning.

Eleverna ska varje vecka ha samtal med sin mentor där inflytande och deltagande är en del i

samtalet. I varje kurs ska utvärdering genomföras efter varje moment/tema som vi sedan tar

tillvara/beaktar inför nästa moment i kursen. Eleverna kommer att genomföra regelbundna

klassråd och vara representerade i skolans elevråd. En gång per månad ska programråd

genomföras med representanter för elever och personal. I utvecklingssamtal kommer
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vårdnadshavare tillsammans med elev, ges möjlighet att utvärdera skolans arbete. Skolan ser en

stor tillgång i elevers delaktighet och är angelägna om att allas synpunkter och delaktighet

kommer att tas tillvara.

9 Åtgärder mot kränkande behandling

1 kap. 4-5 §§ och 6 kap. 7-10 §§ skollagen

Handledningar som tagits fram av BEO och Diskrimineringsombudsmannen. https://beo.skolinspektionen.se/lagar-regler/6-

kapitlet-skollagen/

http://www.do.se/framja-och-atgarda/forskolan-och-skolans-ansvar/

9.1 Målinriktat arbete

Av beskrivningen av sökandens arbete ska följande framgå

främjande och förebyggande åtgärder

hur sökanden ska arbeta för att upptäcka trakasserier och kränkande behandling elevers delaktighet i arbetet, exempel på

aktiviteter, åtgärder etc. på skolenheten för att motverka kränkande behandling.

Beskriv hur sökanden ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever.

Varje läsår kommer att inledas med en gemensam upptakt där personal och elever deltar i olika

relaterade aktiviteter. Syftet är att teambuilda, lära känna varandra och skapa en trygg och

positiv miljö och anda inför kommande läsår. Här kommer vi att belysa och lyfta allas lika värde

och tydligt ge eleven en trygghet i dialogen med skolans personal. Personalens arbete med att

främja allas lika värde och motverka kränkande behandling ska genomsyra skolans verksamhet.

Skolan ska även bjuda in föreläsare och personer som ytterligare kan höja medvetenheten och

förståelsen. För att upptäcka trakasserier och kränkande behandling har alla vuxna på skolan ett

gemensamt ansvar. Elev och mentor kommer varje vecka ha ett samtal/avstämningsmöte där

detta är en stående punkt. Genom regelbundna samtal där eleven känner trygghet och förtroende

ska eventuella trakasserier och kränkande behandling upptäckas. Skolan har nolltolerans mot

kränkande behandling vilket innebär ett totalt och tydligt förbud. All personal är skyldig att aktivt

motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper. Detta ska avspegla

sig på personalens förhållningssätt mot såväl elever som varandra. Skolan ska arbeta för en hög

vuxennärvaro där dessa agerar direkt vid misstanke om kränkande behandling eller

diskriminering. Trivselâ€ och ordningsregler är gemensamma regler och ska utarbetas

gemensamt av personal och elever på skolan. Reglerna kommer även delges vårdnadshavare

och finnas under dokument på skolans hemsida. Eleverna ska engageras i likabehandlingsfrågor

samt det förebyggande och främjande arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Detta ska initialt göras genom klassråd och elevråd. Eleverna ska bland annat ges möjlighet att

föreslå och sedan, tillsammans med personal, genomföra evenemang och aktiviteter för att

främja arbetet mot kränkande behandling och diskriminering. Aktiviteten kan exempelvis vara en

föreläsare, en aktuell film som sedan diskuteras, eller andra längre projekt. Skolan kommer att

arbeta med en handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling (se bilaga 5). Planen
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ska följas upp kontinuerligt och utvärderas årsvis. Ansvarig för planen är rektor. I planen ska det

finnas en tydlig ansvarsfördelning och handlingsplan vid misstanke om kränkande behandling eller

diskriminering. I planen kommer även det främjande och förebyggande arbetet beskrivas liksom

definition av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Uppföljning av planen ska ske

löpande i arbetslaget, klassråd, elevråd samt i elevhälsoteamet. Utvecklingssamtalen ska ge en

möjlighet till uppföljning med vårdnadshavare. På vårterminen genomförs en omfattande

utvärdering som sammanställs av rektor. Utvärderingen ska ske på personalâ€ och elevnivå

genom samtal och enkäter. Enkätresultat analyseras av elevhälsoteamet och arbetslaget. Rektor

ansvarar för sammanställning av utvärderingen som även är en del i det systematiska

kvalitetsarbetet.

9.2 Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling

Av beskrivningen ska framgå

lärarens roll och ansvar

rektorns roll och ansvar

huvudmannens roll och ansvar.

Beskriv sökandens rutiner för att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.

Vid misstanke om trakasserier eller kränkande behandling har all personal skyldighet att anmäla

det till rektor. Läraren/mentor ska vara lyhörd vid de veckovisa samtal med eleven. Vid samtalen

kommer en stående punkt vara trygghet och trivsel. All personal ska också vara uppmärksamma,

både vid lektion och rast. Vid minsta misstanke om kränkande behandling ska personal kontakta

rektor. Rektor informerar huvudman omgående när denne fått kännedom om anmälan av

kränkningsärende. Dokumentationen omfattar: 1. Vad som har hänt. 2. Vilka åtgärder som har

vidtagits. 3. Vilka resultat som har nåtts och om uppföljning har skett. 4. Hur kontakterna med

vårdnadshavare har hanterats. Lärare/mentor och rektor kommer att ha enskilda samtal med den

som upplever sig kränkt, samtal med den som kan ha utfört kränkningen och samtal med berördasom upplever sig kränkt, samtal med den som kan ha utfört kränkningen och samtal med berörda

vårdnadshavare. Vid behov deltar även representant för elevhälsa. Varje samtal ska

dokumenteras. Åtgärder sätts in utifrån behov. Rektor ansvarar för uppföljningssamtal inom två

veckor. Huvudman ansvarar för att det finns systematiska rutiner för uppföljning, kommunikation

och stöd. I förekommande fall kan ärenden leda till att huvudman omedelbart anmäler till

diskrimineringsombudsmannen eller polis. Förekomst av eventuella kränkningsärenden ska vara

en stående punkt på möten. All information gällande kränkningsärenden kommer att

dokumenteras av rektor och delges huvudman. Huvudmannen ansvarar för att all personal fullgör

de skyldigheter som anges inom ramen för uppdraget. Huvudmannen ska se till att det bedrivs ett

målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elev. Rektor ska redogöra för, och

rapportera om, detta arbete såväl vid regelbundna möten men även i kontinuerligt arbete med

"Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling" (se bilaga).

9.3 Grundläggande demokratiska värderingar
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Av beskrivningen ska framgå

hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor utifrån mål och riktlinjer i läroplanen

ge exempel på hur skolenheten ska arbeta med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna

som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet

mellan människor.

Beskriv hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor.

Rektor kommer att ansvara för att all personal i verksamheten kontinuerligt diskuterar hur de

grundläggande värdena gestaltas och förmedlas i det dagliga arbetet tillsammans med eleverna

utifrån mål och riktlinjer i läroplanen. Alla vuxna i skolan ska vara goda förebilder samt väl

införstådda med innebörden av detta. Elever ska få kunskaper om mänskliga rättigheter och

demokrati. Dessa kunskaper ska eleverna få genom ett demokratiskt arbetssätt där elevers

inflytande och delaktighet är centralt. Elevens demokratiska kompetens ska utvecklas för vår

gemensamma framtida demokrati. Eleven kommer att träna och utveckla sin förmåga till att

argumentera, lyssna, sätta sig in någon annans perspektiv, visa förståelse och empati, diskutera

och debattera. Demokratisk kompetens utvecklas i samspel mellan människor. Exempel på hur

värdegrundsarbetet ska genomsyra vår kommande verksamhet; â€ Vid varje

personalsammankomst är värdegrundsfrågor en stående punkt på dagordningen. Vi diskuterar

vårt förhållningssätt och bemötande utifrån läroplanens mål och riktlinjer. â€ Vuxna i skolan är

förebilder. Vårt förhållningssätt påverkar elevers förståelse och respekt för demokrati, mänskliga

rättigheter samt vår gemensamma arbetsmiljö. â€ Den vuxnes viktigaste uppgift är att försöka

sätta sig in i hur varje elev tolkar sin omvärld, för att därifrån hjälpa eleven till utveckling. De

viktiga arbetsuppgifterna blir då att uppmuntra, vidga frågeställningar, stimulera fantasin,

initiativförmågan, kreativitet, det kritiska tänkandet och uppmana till egna ställningstaganden.

Läraren kommer att arbeta tillsammans med eleverna fram regler för arbetet och samvaron i

gruppen. â€ Den demokratiska processen kommer att tränas i klassråd och elevråd. â€ Eleverna

kommer att delta i välgörenhetsprojekt för utsatta grupper, med tillhörande

diskussion/undervisning så att de får ökad förståelse och kan sätta sig in i olika kulturer och

livssituationer. â€ Skolan kommer att bjuda in föreläsare från olika kulturer och med olika

livserfarenhet för att vidga elevernas förståelse.

10 Gymnasieskola

15 kap. 2-3 §§, 20 § och 33 § skollagen och 7 kap. 2 — 5 §§ gymnasieförordningen

Läroplan för gymnasieskolan (Gy11)https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-

gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan

10.1 Utbildningens syfte

Av beskrivningen ska framgå

hur undervisningen kommer att organiseras

vilka arbetsformer som kommer att karakterisera utbildningen.

Beskriv hur utbildningen i gymnasieskolan kommer att genomföras.
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Undervisningen ska utgå från att ge eleverna goda förutsättningar att inhämta och utveckla de

kunskaper, färdigheter och värden som anges i skollag, läroplan och examensmål.

Undervisningens arbetsformer kommer att planeras så att de främjar alla elevers utveckling och

lärande samt en livslång lust att lära. En viktig utgångspunkt i all undervisning är att den, oavsett

ämne, i sina arbetsformer kommer att förmedla och förankra respekt för de mänskliga

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar vårt samhälle vilar på. Utifrån den

garanterade undervisningstiden är all undervisning lärarledd och schemalagd. Undervisningen ska

planeras av undervisande lärare i samråd med eleverna. Rektor ska säkerställa undervisningens

upplägg via bl.a. de pedagogiska samtalen i början av läsåret. Det ska hållas ett uppföljande

samtal med undervisande lärare (medarbetarsamtal) runt årsskiftet. Skolan ska kontinuerligt

utvärdera undervisningens kvalitet och elevernas närvaro, dels genom elevutvärderingar, dels

genom kollegial samverkan och auskultationer av rektor, specialpedagog samt andra lärare. Varje

lärare kommer i sin undervisning att använda arbetsformer som tar hänsyn till elevens individuella

förutsättningar, erfarenheter, drivkrafter och intressen. Utbildningen i sin helhet och undervisningen

i synnerhet, oavsett ämne, syftar också till att främja varje elevs allsidiga personliga utveckling till

en aktiv, kreativ, kompetent och ansvarskännande person. Under elevens första år kommer

gymnasiegemensamma ämnen/kurser att varvas med grundläggande programgemensamma

ämnen/kurser. Eleverna kommer att få lära sig att hantera programspecifik utrustning, verktyg

och centrala begrepp och få en bred orientering inom ramen för utbildningens område. Under

årskurs ett genomför eleverna flera studiebesök på relevanta företag samt vissa praktiska

moment där, dock är det ingen regelrätt APL under år ett utan mer en â€œmiljöpraktikâ€. Inför

årskurs två väljer eleverna inriktning på sin yrkesutbildning. Under elevens andra år läggs ett

större tidsmässigt fokus på programgemensamma ämnen och inriktningskurser. Under elevens

tredje år läggs ytterligare tidsmässigt fokus på inriktningskurserna och kurserna inom

programfördjupningarna. APLâ€perioden under elevens andra och tredje år är totalt 16 veckor

och varierar något i upplägg utifrån program och företagens/verksamheternas förutsättningar.

Olinsgymnasiets ekonomi är god och förändringar inom det planerade elevantalet påverkar inte

skolans ekonomi. Organisatoriskt så byggs en flexibel organisation där förändringar i antalet

elever, både det totala antalet som antalet mellan program, inte påverkar kvaliteten, ekonomin

eller undervisningen. Gymnasiegemensamma ämnen och kurser samläses mellan programmen.

Ett långsiktigt och omfattande rekryteringsarbete för att säkerställa behöriga lärare inom

yrkesämnen inleds av rektor under hösten 2022. Olinsgymnasiets ansökan om att etablera

Olinsgymnasiet Tibro har haft stort medialt intresse. Redan nu har flera behöriga yrkeslärare

kontaktat huvudmannen och inkommit med intresseanmälan för att arbeta på skolan. Vi känner

oss trygga i att kunna genomföra samtliga kurser på programmet med behöriga lärare och med

god kvalité.

10.2 Utvecklingssamtal

Vårdnadshavare till elever i gymnasieskolan kommer att erbjudas utvecklingssamtal minst en gång varje termin enligt 15

kap. 20 § skollagen.
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10.3 Mottagande till gymnasieskolan

Huvudregeln är att en fristående gymnasieskola ska ta emot alla ungdomar som har rätt till den sökta utbildningen i

gymnasieskolan. Mottagandet till en viss utbildning får dock begränsas.

Om sökanden avser att begränsa mottagandet ska sökanden ange vilken grupp av elever som avses i nedanstående ruta. Ange

de villkor för mottagande som kommer att gälla för att en elev ska beredas plats i gymnasieskolan enligt 15 kap. 33 § skollagen.

Mottagandet kommer att begränsas till elever som är i behov av särskilt stöd enligt 15 kap. 33 § skollagen. Redogör

närmare för vilka elever som avses.

Mottagandet kommer att begränsas till vissa elever som utbildningen är särskilt anpassad för enligt 15 kap. 33 § skollagen.

Redogör närmare för vilka elever som avses.

10.4 Färdighetsprov

Om färdighetsprov kommer att anordnas, redogör för följande

vilka program/inriktningar som avses

hur provet kommer att genomföras

vilka moment som ingår i provet

hur bedömningen och poängsättningen av provet går till

hur färdighetsprovet kommer att användas som grund för urval.

Färdighetsprov kommer att anordnas enligt 7 kap. 5 § gymnasieförordningen.

11 Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och gymnasial lärlingsutbildning

Aktuell lagstiftning, förordningar och propositioner
15 kap. 11 §§, 16 kap. 11 a § samt 16 § skollagen (2010:800)

1 kap. 8 §, 4 kap. 3 §, 12-14 §§ samt 8 kap. 1-22 §§ gymnasieförordningen (2010:2039)

Skolverket, Bedömning i yrkesämnen — dilemman och möjligheter, 2011http://www.skolverket.se/publikationer?id=2572

Skolinspektionens kvalitetsgranskning: Arbetsplatsförlagd utbildning i praktiken, dnr 40-2010:0482/Skolinspektionens

kvalitetsgranskning: Gymnasial lärlingsutbildning, dnr 400-2011:6484/Skolinspektionens rapport över fördjupat tema i

tillsynen: Fördjupad tillsyn på yrkesprogram, 2013https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/

APL utomlands

Om sökanden avser att erbjuda eleverna APL utomlands ska sökanden redogöra för följande frågor under övriga

upplysningar.

Hur kvalitetssäkrar sökanden de utländska APL-platserna? (Som exempel bör eventuella skillnader i arbetsklimatet

klargöras).

Hur klarläggs syftet med APL i det svenska skolsystemet för de mottagande praktikplatserna?

Hur får tilltänkta handledare information om innehåll och mål samt kunskap om bedömnings‐ och kvalitetsfrågor

avseende APL?

Hur kommer kontakten med APL-platsen och dess handledare se ut?
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Hur kommer eleverna att förberedas språkligt, kulturellt, yrkesmässigt och pedagogiskt inför praktikperioderna

utomlands?

Hur finansierar skolan en utlandsförlagd APL?

Vilka åtgärder har planerats för att stödja eleverna under praktikperioden utomlands?

11.1 Gymnasial lärlingsutbildning

Sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning.

Om sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning ange i vilken årskurs sökanden avser att påbörja lärlingsutbildningen.

11.2 Omfattning av APL

Program Inriktning Veckor

Barn‐ och fritidsprogrammet Pedagogiskt och socialt arbete 15

Fordons‐ och transportprogrammet Transport 15

El‐ och energiprogrammet Elteknik 15

Industritekniska programmet Processteknik 15

Bygg och anläggningsprogrammet Husbyggnad 15

Ange antal veckor som kommer att förläggas till APL på respektive program/inriktning.

11.3 Säkerställande av APL-platser

Redogör för hur sökanden avser säkerställa att samtliga elever får tillgång till APL-platser på utbildningen.

Det lokala näringslivet i Tibro har redan från när planerna blev offentliga att Olinsgymnasiet

ansöker om att starta gymnasieskola i Tibro starkt engagerat sig i etableringen. Till stor del

beroende på att det i nuläget inte finns en gymnasieskola i Tibro och att kompetensförsörjnings

behovet är stort. Näringslivet ser mycket positivt på etableringen utifrån ett uttalat

rekryteringsbehov av personal med rätt kompetens. Såväl Tibro kommun som flera företag är

positiva och ser fram emot att ta emot elever inom ramen för APL under deras

gymnasieutbildning på Olinsgymnasiet Tibro. Eleverna har ingen APL-period i årskurs ett, dessa

perioder ligger under år två och tre när eleverna har börjat sin valda inriktning inom programmet.
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Under år ett kommer skolan att kvalitetssäkra aktuella arbetsplatser, kvalitetssäkringen sker

utifrån skolans och arbetslivets styrdokument som berör utbildningarna. I inledningen av år ett

startar de lokala programråden på de olika yrkesprogrammen. En stående punkt på

dagordningen kommer vara tillgången till APL-platser och kvalitetssäkring av dessa. Utifrån goda

erfarenheter från Olinsgymnasiet i Götene kommer även skolenheten i Tibro att boka in nationella

apl-utvecklare för att få stöd i det systematiska kvalitetsarbetet. Vi är trygga med att vi kommer

kunna säkerställa att samtliga elever får tillgång till APL-platser.

11.4 Lokalt programråd

Skolenheten kommer för yrkesprogrammen att upprätta ett eller flera lokala programråd för samverkan mellan skola och

arbetsliv enligt 1 kap. 8 § gymnasieförordningen.

11.5 Handledare

Av beskrivningen ska framgå

hur sökanden avser att säkerställa att den handledare som utses har nödvändig kunskap och erfarenhet för uppdraget och

även i övrigt bedöms vara lämplig.

Beskriv sökandens rutiner för att utse en handledare på APL-platsen.

En viktig del i den ovan beskrivna kvalitetssäkringen av arbetsplatser är att, tillsammans med

arbetsplatsen, utse lämpliga handledare. Förutom yrkesmässiga kunskaper och erfarenheter

behöver handledaren kunna planera och stödja elevens lärande under APL-perioden. I nuvarande

programråd på Olinsgymnasiet säger vi ofta att handledare ska vara goda förebilder för sin

arbetsplats och yrkesroll men även som person i sig själv. Olinsgymnasiet kommer under

vårterminen år ett att genomföra Skolverkets webbaserade handledarutbildning, den kommer

ledas av en lärare på plats i skolan. Ett individuellt APL-avtal upprättas för varje elev inför varje

APL-period, i avtalet anges bl a utsedd handledare. Övriga uppgifter som anges i avtalet är t ex

vilka delar i kursen/kurserna som ska genomföras på arbetsplatsen och hur de kopplas till

utbildningens nationella mål. Avtalet är ett viktigt dokument som beskriver ansvarsområden mm,

handledaren är den person som oftast blir â€œbärareâ€ av att avtalet genomförs på

arbetsplatsen enligt beskrivningen.

11.6 Bedömning och betygsättning

Av beskrivningen ska framgå

vem som ansvarar för att betyg sätts i enlighet med författningarna

hur eleverna informeras om det centrala innehållet i kursmålen

hur det säkerställs att de moment som ska genomföras på APL-platsen kopplas till kursmålen.

Redogör för sökandens rutiner för bedömning och betygsättning vid arbetsplatsförlagt lärande.

Varje APL-period förbereds för varje elev i och med att ett individuellt APL-avtal upprättas. Avtalet
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beskriver de olika parternas ansvarsområden och mer konkret vilka delar i kurs/kurser som

eleven ska genomföra på arbetsplatsen samt arbetstidsschema. Arbetsuppgifterna och de

praktiska momenten på APL-platsen ska kopplas till kursernas centrala innehåll samt

utbildningens och kursens nationella mål, vilket tydligt ska beskrivas i avtalet. Den

dokumentationen ligger till grund för lärarens bedömning som sker både under och efter APL-

perioden. Bedömningen under APL-perioden ska ske genom att betygssättande lärare besöker

eleven på arbetsplatsen och har trepartssamtal där handledaren ska delta. Eleven för även en

digital dagbok där läraren kan ge återkoppling fortlöpande på elevens reflektioner kring sitt

lärande på arbetsplatsen. Det är rektor som ansvarar för att betyg sätts enligt skolans

styrdokument och det är rektor som utser betygssättande lärare. Läraren ska använda all

tillgänglig information om elevens kunskaper och i det sammanhanget blir informationen från

elevens APL-period väldigt viktig. Handledaren ska bidra med värdefull information om elevens

kunskap utifrån utförda uppgifter och moment, men handledare får absolut inte sätta betyg.

11.7 Lärlingsutbildning — utbildningskontrakt

Inga dokument registrerade

Om gymnasieskolan avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning redogör för hur utbildningskontraktet kommer att utformas

alternativt bifoga ett exempel på utbildningskontrakt.

Lägg till bilaga

12 Ägar‐ och ledningsprövning

2 kap. 5 och 5 a §§ skollagen

Prop. 2017/2018:158: Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden.

För ägar‐ och ledningskretsen ställs krav på erfarenhet eller på annat sätt förvärvad insikt i de förskrifter som gäller för

verksamheten samt lämplighet att bedriva denna. Kravet på insikt och lämplighet omfattar ägare, ledning och även andra

som har ett betydande inflytande i huvudmannen

12.1 Ägar‐ och ledningskretsen

12.1.1 Styrelse‐ och ledningspersoner

Ange verkställande direktör och andra med bestämmande inflytande samt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Om

sökanden är ett kommanditbolag eller annat handelsbolag anges bolagsmännen i bolaget.

För samtliga personer i ledningskretsen, redovisa:

Namn

Kristian Wejshag
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Personnummer

197311015957

Position eller befattning

Huvudman, styrelseledamot  

Namn

Ulf Karlsson

Personnummer

197012015959

Position eller befattning

VD

12.1.2 Ägare med väsentligt inflytande

Redovisa samtliga personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten, se Läs

mer-rutan.

För samtliga personer som genom direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten, redovisa:

Namn

Kristian Wejshag 

Personnummer

197311015957

Position eller befattning

Ägare

12.1.3 Ägande i flera led

Vid ägande i flera led, bifoga en beskrivning eller skiss över ägarkedjan samt fullständig koncernstruktur. Ange

organisationsnummer och ägarandel i samtliga ägarled. Ägarandelar ska anges i procent i förhållande till utgivna ägarandelar.

Om antal rösträtter skiljer sig från ägarandelar, ange även antal röster i procent i förhållande till samtliga rösträtter.

Se bilaga

Observera att om det finns personer som genom direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten ska

uppgifter lämnas även om dessa under punkt Ägare med väsentligt inflytande.

12.1.4 Upplysningar

Lämna eventuella för Skolinspektionen viktiga upplysningar avseende ägar‐ och ledningskretsen.
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Kristian Wejshag är utbildad inom musik och Idrott & hälsa. Han anställdes som lärare vid

Katedralskolan i Skara 1999. Mellan åren 2001 â€ 2015 drev Kristian bolaget MusicCenter Skara

AB som jobbade med undervisning inom de musikrelaterade ämnena åt det estetiska programmet

musik på Katedralskolan i Skara. Sedan 2016 är Kristian huvudman för Olinsgymnasiet.

12.2 Erfarenhet eller på annat sätt förvärvad insikt

12.2.1 Kunskap om skollagstiftning

Redovisa hur kunskap om skollagstiftning förvärvats inom ägar‐ och ledningskretsen. Både formella utbildningar och erfarenhet

ska redovisas. Redovisa för respektive verksamhetsform som huvudmannen ska bedriva. Specificera vem i ägar‐ och

ledningskretsen som har den aktuella kunskapen.

Ulf Karlsson, VD Olinsgymnasiet Utbildningar Toppledarprogrammet, SKR, 2019

Rektorsprogrammet, Karlstads Universitet, 2012 Utvecklingsprogram Lidköpings kommun,

Lidköping 2012 Arbetslagsledarutbildning TOPP 2005, Lidköping, 2003 Rekryteringsutbildning V5,

Lidköping, 2001 Grundskollärare 4-9 MaNo, Linköping Universitet, Linköping, 1994â€“1998â€‹

Anställningar Verkställande Direktör, Olinsgymnasiet, 2021 - Affärsområdeschef, Foxway AB,

2020 ‐ 2021 Sektorchef, Skövde kommun, 2016 ‐ 2020 Vinnova utvärderare IT-projekt, Verket

för innovationssystem, 2014-2015 Förvaltningschef, Barn & Skola, Lidköping, 2013 ‐ 2016 Förste

rektor, De la Gardiegymnasiet, Lidköping, 2007‐ 2013 Rektor, De la Gardiegymnasiet, Lidköping,

2007-2007 Lärare — Arbetslagsledare, De la Gardiegymnasiet, Lidköping, 2004-2007 Lärare —

Arbetslagsledare, Dalängskolan, Lidköping, 2000-2004 Lärare, Teglaskolan, Skara 1998-2000

Lärarvikariat, Teglaskolan, Skara, 1992-1994â€‹ Kristian Wejshag, huvudman Olinsgymnasiet

1994-1997 Musikhögskolan vid Göteborgs universitet, Artisten. GG-musiklärare 140p 1997-1999

GIH Idrottshögskolan Stockholm. Idrottsprogrammet 80 p Kristian Wejshag har förvärvat

kunskaper genom såväl regelbunden förkovran som fortbildningar genom bland annat Friskolornas

riksförbund och SISU. Vid fördjupade juridiska frågor har Kristian en nära dialog medsakkunniga

på Front advokaterna i Göteborg. Verksamheten drivs i Olinsgymnasiet i Skara AB och

kunskapen finns hos ägaren Kristian Wejshag samt hos VD Ulf Karlsson.

12.2.2 Arbetsrättslig och arbetsmiljörättslig kompetens

Redovisa den arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga kompetens som finns inom ägar‐ och ledningskretsen. Både formella

utbildningar och erfarenhet ska redovisas. Specificera vem i ägar‐ och ledningskretsen som har den aktuella kunskapen.

Ulf Karlsson VD har såväl genom ovan beskrivna utbildningar som erfarenheter stor kompetens

inom arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga frågor. Kristian Wejshag har genom egen förkovran

och lång erfarenhet införskaffat sig en bred kompetens inom de efterfrågade områdena. Kristian

har läst arbetsrätt och har även genom Almega och Olinsgymnasiets kollektivavtal fått goda

kunskaper vad gäller arbetsrättsligâ€ och arbetsmiljörättslig kompetens. Kristian innehar de

kunskaper som krävs för att agera korrekt vid anställning och uppsägning, för att agera korrekt

vid arbetstvister samt känna till vad MBL, LAS och kollektivavtal kräver angående parternas

rättigheter och skyldigheter.

12.2.3 Ekonomisk kompetens

Redovisa, utifrån den associationsform som verksamheten ska bedrivas i, den ekonomiska kompetens som finns inom ägar‐

och ledningskretsen, gällande exempelvis årsredovisningslagen (ÅRL), aktiebolagslagen (ABL) och annan på området viktig
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lagstiftning. Både formella utbildningar och erfarenheter ska redovisas. Specificera vem i ägar‐ och ledningskretsen som har den

aktuella kunskapen.

Företagsformen är aktiebolag (AB). Kristian Wejshag har mycket goda kunskaper inom det

ekonomiska området. Kristian har drivit företag, i olika former, sedan 1993. Kristian tog studenten

1992 från Ekonomisk linje och har sedan dess, parallellt med lärarstudier, haft ett stort intresse

för ekonomi. Han har läst â€ Bokföring grund â€ Företagsekonomi fördjupning Han har ingått i två

omfattande projekt genom ALMI (Tillväxtprogram för företag & Tillväxtprogram för etablerade

företag) med projekttid om 12 månader vardera. I dessa program gavs relativt omfattande

kunskaper inom ekonomi och organisation. Kristian har under 25 år arbetat nära det företag som

idag är Atumne Förvaltnings AB och genom frekvent dialog och internutbildning införskaffat sig

fördjupade kunskaper inom företagsekonomi. Kristian Wejshag har mycket goda kunskaper inom

ekonomi

12.3 Lämplighet

För samtliga personer som ingår i ägar‐ och ledningskretsen ska följande information lämnas:

12.3.1 Tidigare sanktion från tillsynsmyndighet

Har någon inom ägar‐ och ledningskretsen varit inblandad i tidigare vitesförelägganden och/eller återkallanden från

Skolinspektionen eller annan inspektionsmyndighet de senaste tre åren.

Ja

Nej

12.3.2 Engagemang i ideella föreningar

Har någon inom ägar‐ och ledningskretsen nuvarande eller tidigare (senaste tre åren) varit engagerad i ideella föreningar.

Ja

Nej

Om ja, lämna redogörelse över föreningens namn, organisationsnummer och vilken funktion personen har/hade i föreningen.

Kristian Wejshag ‐ ungdomsledare Skara FC (fotboll) Ulf Karlsson ‐ ungdomsledare och

styrelseledamot Skara HK (handboll) Engagemangen är pågående.

13 Övriga

13.1 Övriga upplysningar

Eventuella övriga upplysningar som sökanden önskar framhålla anges här.

Planerna kring den ansökta etableringen inleddes i ett samtal mellan kommunalråd Rolf Eriksson,

Tibro kommun, och mig Kristian Wejshag, huvudman Olinsgymnasiet, den 4 maj 2021. 2018

avvecklades den kommunala gymnasieskolan, Fågelviksgymnasiet i Tibro kommun. Behovet,

önskan och intresset för att åter få en gymnasieskola till Tibro har sedan dess växt sig allt större

och starkare. I den förstudie vi genomfört och som till stora delar ligger till grund för vår ansökan,

har vi bland annat mött flera föreningar, företagare, invånare, potentiella elever och
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vårdnadshavare, kommunpolitiker och tjänstemän ‐ såväl i Tibro Hjo, Karlsborg och Skövde.

Intresset har genomgående varit mycket stort och präglats av stor positivism. Olinsgymnasiet

Tibro blir, vid ett godkännande, inte bara Tibros nya gymnasieskola utan hela östra Skaraborgs

gymnasieskola. En framgångsrik etablering innebär ett nära samarbete och ett engagemang

tillsammans med kommun, grundskolor, näringsliv och föreningsliv. Vi känner att vi har de

förutsättningar som krävs för att skapa en bra, trygg och varaktig etablering i och med

Olinsgymnasiet Tibro. Kristian Wejshag Huvudman Olinsgymnasiet

13.2 Bilagor

5569998932_Bolagsordning_2017-09-01.pdf

Bolagsordning Olinsgymnasiet

Plan mot diskriminering och kraÌˆnkande behandling ‐ orginal inkl bilaga.pdf

Likabehandlingsplan

Rutin foÌˆr synpunkter och klagomaÌŠl 2021 2022 inkl bilagor.pdf

Rutiner klagomål

Rutin naÌˆr elev riskerar att inte naÌŠ maÌŠlen 2021 2022 (SS).pdf

Rutin elev ej når mål

Steg 1 (mall) ‐ Utredning av behov av extra anpassningar och saÌˆrskilt stoÌˆd och beslut om
aÌŠtgaÌˆrdsprogram (SS).pdf

Mall behov åtgärdsprogram

Steg 2 (mall) ‐ AÌŠtgaÌˆrdsprogram och utvaÌˆrdering (SS).pdf

Åtgärdsprogram

13.3 Angående bilagor

Redogör för orsaken till att de efterfrågade bilagorna inte bifogats ansökan.
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-04-07 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 37 Beslut om samverkansavtal 
naturbruksutbildningar 
BUN 2022/26 

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

avtal med Västra Götalandsregionen om Naturbruksutbildningar att gälla från den 1 
januari 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan många år tillbaka finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra 
Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Det nu gällande avtalet löper fram till den 
31 december 2022. VästKom och VGR har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt 
samverkansavtal för naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023. 

Förslaget till nytt samverkansavtal har varit ute på remiss och barn- och utbildningsnämnden 
lämnade då ett yttrande. 

Avtalsförslaget har även behandlats av Skaraborgs Kommunalförbunds direktion som beslutat 
rekommendera kommunerna i Skaraborg att godkänna avtalet. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna förslag till avtal 

med Västra Götalandsregionen om Naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 
2023. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om samverkansavtal naturbruksutbildningar”, skolchef Anneli 

Alm, 2022-03-31. 
 Protokollsutdrag från Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte sammanträde § 3/22, 

2022-03-11.  
 Omarbetat förslag till samverkansavtal om naturbruksutbildningar. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 24/2022 ”Beslut om svar på remiss angående 

samverkansavtal för naturbruksutbildningar”, 2022-02-24. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/26 

2022-03-31 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, skolchef 

Tjänsteskrivelse – Beslut om samverkansavtal 
naturbruksutbildningar 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till avtal med Västra 
Götalandsregionen om Naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023. 

Ärendet 
Sedan många år tillbaka finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra 
Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Det nu gällande avtalet löper fram till den 
31 december 2022. VästKom och VGR har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt 
samverkansavtal för naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023. 

Förslaget till nytt samverkansavtal har varit ute på remiss och barn- och utbildningsnämnden 
lämnade då ett yttrande. 

Avtalsförslaget har även behandlats av Skaraborgs Kommunalförbunds direktion som beslutat 
rekommendera kommunerna i Skaraborg att godkänna avtalet. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn men genom samverkan kring 
naturbruksutbildningar skapas bättre möjligheter för trygg tillgång till moderna 
naturbruksutbildningar med hög kvalité som därigenom gynnar barn/elever. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte sammanträde § 3/22, 

2022-03-11.  
 Omarbetat förslag till samverkansavtal om naturbruksutbildningar. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 24/2022 ”Beslut om svar på remiss angående 

samverkansavtal för naturbruksutbildningar”, 2022-02-24. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte

§ 3/22
Remiss – Samverkansavtal för 
naturbruksutbildningar
SKBKF2022.0003

Behandlat av Datum Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-03-11 3/22

Beslut
Direktionen rekommenderar kommunerna i Skaraborg att godkänna 
förslag till avtal med Västra Götalandsregionen om 
Naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023.

Bakgrund
Sedan 1999 finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan 
Västra Götalands-regionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Avtalet 
har sitt ursprung i den ansvarsfördelning 
på utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och den 
skatteväxling som gjordes då. Samverkansavtalet har förnyats med jämna 
mellanrum och nu gällande samverkansavtal gäller under perioden 1 
januari 2019 till 31 december 2022. 
VästKom och VGR har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt 
samverkansavtal för naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 
2023. Ett antal dialoger har därefter förts och möjliga alternativ utretts i 
samarbete mellan VästKom och VGR. Resultatet är versionen som vi nu 
skickar på remiss till er. Det nya förslaget innebär i korthet att: 
• Avtalet fortsätter att vara tidsbegränsat och ska gälla från 1 januari 2023 
till den 31 december
  2026. 
• Avtalstexten ska vara lättare att förstå och är samlad i ett dokument. 
• Roller och ansvar ska vara tydligare beskrivna. 
I övrigt har inga principiella avsteg gjorts från nu gällande avtal. 

Handlingar
Missiv - Remiss av omarbetat förslag på samverkansavtal för 
naturbruksutbildningar.pdf                                                                                                                                                    
Omarbetat förslag till samverkansavtal om naturbruksutbildningar

Skickas till
Skaraborgs Kommunalförbunds medlemskommuner
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1. Allmänt 
Detta samverkansavtal om naturbruksbruksutbildningar tecknas mellan Västra 
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland, och benämns nedan ’avtalet’. 
 
De utbildningar som avses i avtalet arrangeras av Västra Götalandsregionens 
naturbruksförvaltning. Naturbruksförvaltningen styrs av naturbruksstyrelsen, som får sitt 
årliga uppdrag av regionutvecklingsnämnden. Enligt uppdraget ska naturbruksstyrelsen, 
utöver utbildningarna, även tillhandahålla kompetenscentra till gagn för yrkesverksamma, 
elever och studerande inom naturbruksområdet. 
 
VästKom är kommunernas gemensamma samverkansaktör i Västra Götaland och kan biträda 
eller företräda kommunerna i syfte att utveckla samverkan mellan kommunerna och andra 
länsorgan såsom Västra Götalandsregionen. VästKoms roll i detta sammanhang är att 
underlätta för avtalsparternas samverkan och gemensamma ansvarstagande. 
 

1.1 Avtalsparter 

Avtalsparter i avtalet är var och en av de 49 kommunerna i Västra Götaland (’kommunerna’) 

och Västra Götalandsregionen (’regionen’). I avtalet benämns kommunerna och regionen 

gemensamt som ’parterna’. Avtalet gäller under förutsättning att samtliga parter beslutar att 
teckna avtalet. Parterna avgör själva var i respektive organisation beslutet fattas, eller om 
beslutet ska fattas i kommungemensamma organ. 
 

1.2 Omfattning 

Avtalet omfattar naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, motsvarande utbildningar 
inom gymnasiesärskolan, och introduktionsprogrammen Programinriktat val och 
Yrkesintroduktion, samt vuxenutbildningar på gymnasial nivå inom naturbruksområdet. 
Utbildningarna erbjuds vid skolenheterna: 
 

• Sötåsen, med inriktningarna Lantbruk, Djurvård, Hästhållning, Trädgård samt 
gymnasiesärskola. 

• Svenljunga, med inriktningarna Skogsbruk samt Naturturism. 
• Uddetorp, med inriktningen Lantbruk. 

 
Hästutbildningarna är samlade på Axevalla utanför Skara. 
 
Vuxenutbildningarna erbjuds vid alla ovan nämnda skolenheter. 
 
För de fall att regionen ändrar inriktning inom naturbruksprogrammet vid en eller flera 
skolenheter, eller beslutar att bedriva naturbruksutbildning vid ytterligare skolenhet ska 
samtliga villkor i detta avtal gälla för sådan utbildning. 
 
Avtalet gäller elever och studerande folkbokförda i någon av Västra Götalands kommuner. 
Avtalet berör även kommunernas information- och marknadsföringsaktiviteter riktade mot 
presumtiva elever och studerande. 
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Genom avtalet uppdrar kommunerna till regionen att dels vara huvudman för 
naturbruksutbildning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, dels erbjuda 
vuxenutbildning på gymnasial nivå inom naturbruksområdet. 
 

1.3 Syfte 

Avtalet syftar till att alla Västra Götalands kommuner ska ha en trygg tillgång till moderna 
naturbruksutbildningar med hög kvalité till självkostnadspris inom gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen på gymnasial nivå. Avtalet ska vidare stärka och 
främja samverkan mellan parterna med målet att vidareutveckla kompetensförsörjningen och 
stimulera en hållbar utveckling inom naturbruksområdet. 
 

1.4 Bakgrund 

Samverkansavtalet om naturbruksutbildningar har sitt ursprung i den ansvarsfördelning på 
utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och skatteväxlingen som gjordes då. 
Sedan 1999 erbjuder därför regionen naturbruksutbildningar på kommunernas uppdrag, vilket 
regleras i ett samverkansavtal som sedan dess har förnyats med jämna mellanrum. 
 
Naturbruksutbildningarna ger teoretiska kunskaper och praktiska kompetenser som är viktiga 
för arbete inom och utveckling av lantbruket, skogsbruket, skötseln och vården av sport- och 
sällskapsdjur, trädgårdsodlingen med mera. Dessa näringar har en central roll i ett hållbart 
samhälle och är viktiga för hela Västra Götaland. 
 
Under flera år har en grund lagts för framgångsrik pedagogik samt en trygg och stimulerande 
lär- och boendemiljö på naturbruksskolorna. Digitala verktyg, simulatorer och främjandet av 
entreprenörskap används på ett naturligt sätt i utbildningen av både gymnasieelever och inom 
vuxenutbildningarna. Detta arbete ska vidareutvecklas för att erbjuda moderna och effektiva 
arbetssätt i utbildningarna. Likaså ska de elever som vill söka högre utbildning efter 
gymnasieexamen också fortsättningsvis ges möjligheter till detta. 
 
Det är fortsatt prioriterat att stimulera en öppen och konstruktiv dialog med företrädare för 
aktuella branscher och framtida arbetsgivare inom naturbruksområdet. Även detta arbete ska 
utvecklas vidare, med syftet att förbereda och rusta elever och studerande väl för kommande 
yrkesliv samt göra utbildningarna till viktiga verktyg för fortsatt utveckling på 
naturbruksområdet. 
 

1.5 Avtalstid 

Avtalet gäller från och med 2023-01-01 till och med 2026-12-31. Om beslut fattas på 
nationell nivå som väsentligt ändrar förutsättningarna för avtalet ska parterna uppta 
förhandlingar. 
 

1.6 Lagstiftning 

Avtalet avser utbildningar som regleras genom skollagen (2010:800), gymnasieförordningen 
(2010:2039) och förordningen om vuxenutbildningen (2011:1108). Även andra regelverk 
gäller för de jordbruk, skogsbruk och liknande som bedrivs i naturbruksskolornas regi. 
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1.7 Termer och begrepp 

Regionen anordnar utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå. På gymnasial nivå 
anordnas utbildningar inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt vuxenutbildning. 
På eftergymnasial nivå anordnar regionen även yrkeshögskoleutbildningar (Yh) inom 
naturbruksområdet, men dessa regleras inte genom detta avtal. 
 
Naturbruksprogrammet är ett nationellt gymnasieprogram med inriktningarna Lantbruk, 
Djurvård, Trädgård, Skogsbruk, Hästhållning och Naturturism. Inriktningarna leder till 
olika yrkesutgångar. Regionen anordnar även det nationella fyraåriga programmet för Skog, 
Mark och Djur inom gymnasiesärskolan. 
 
Därutöver anordnar regionen introduktionsprogrammen Programinriktat val och 
Yrkesintroduktion för att erbjuda elever utan gymnasiebehörighet möjligheter att läsa till ett 
nationellt program, eller söka en anställning. Programinriktat val (IMVNB) och 
Yrkesintroduktion (IMYNB) kan utformas för en grupp elever eller för en enskild elev. 
 
Med elever avses i avtalet personer som har antagits till någon av de gymnasieutbildningar 
som detta avtal omfattar. På motsvarande sätt avser studerande personer som antagits till 
någon av vuxenutbildningarna i avtalet. 
 
Parterna är överens om att de termer som används för att dela in och beskriva ovan nämnda 
program och utbildningar kan komma att ändras enligt nationella beslut, utan att avtalet 
behöver tecknas om. I de fall väsentliga förändringar blir aktuella ska parterna uppta 
förhandlingar. 
 

2. Ekonomi 
Naturbruksutbildningarna ska bedrivas i en effektiv och rationell organisation präglad av hög 
kvalitet och god ekonomisk hushållning. Transparens och tydlighet är viktigt för förtroendet 
mellan parterna.  
 

2.1 Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 

Regionen erbjuder kommunerna gymnasieutbildningar, inklusive gymnasiesärskolan, till 
självkostnadspris. Kostnaderna för gymnasieskolans naturbruksprogram skiljer sig mellan 
inriktningarna, varför varje inriktning har sitt eget pris. Priserna för gymnasieskolans 
naturbruksprogram beräknas enligt gymnasieförordningens 13 kap. 3 § och fastställs varje år 
av regionen efter samråd med kommunernas representanter i Ledningsråd Naturbruk (se 3.1.2 
nedan). Priserna ska vara fastställda senast den 10 december året innan de börjar gälla. 
 
Kostnaderna för skolornas elevinternat ingår inte i beräkningen av priset, utan faktureras 
berörda vårdnadshavare separat. 
 
De gymnasieutbildningar som regionen anordnar finansieras till hälften av regionen och till 
hälften av den kommun där eleven är folkbokförd. För de elever som påbörjat en av dessa 
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utbildningar det aktuella året betalar kommunen halva kostnaden genom interkommunal 
ersättning (IKE) till regionen, och regionen betalar den andra halvan. 
 
För elever i gymnasiesärskolan betalar kommunen hela utbildningskostnaden. 
 
Avstämningsdatum för fakturering är 15 september respektive 15 februari. Ingen debitering 
görs om en elev skulle avbryta sin utbildning före dessa avstämningsdatum. I de fall en elev 
avbryter en utbildning mellan den 15 september och den 15 oktober eller mellan den 15 
februari och 15 mars krediteras kommunen endast halva terminskostnaden. Ingen kreditering 
sker i de fall en elev avbryter en utbildning efter 15 oktober respektive 15 mars. I övriga fall 
betalas hela terminskostnaden. 
 
Om eleven inte hinner slutföra sina studier enligt plan kan studietiden förlängas efter dialog 
med hemkommunen, och regionen fakturerar då kommunen för den förlängda studietiden 
efter överenskommelse. 
 
Interkommunal ersättning (IKE) betalas av kommunerna vid avstämningsdatum efter faktura 
från regionen. Fakturan ska vara betald senast 30 dagar efter att kommunen mottagit den. 
Regionen förbehåller sig rätten att kräva dröjsmålsränta efter 30 dagar. 
 
Kommunen svarar för resekostnader, inom Västra Götaland, mellan bostad och skola för de 
elever på gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som är under 20 år och inte har 
inackorderingstillägg. Det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) är en obligatorisk del av 
gymnasieutbildningen, och för en elev utan inackorderingstillägg står kommunen för 
resekostnader, inom Västra Götaland, mellan elevens bostad och platsen för APL. Regionen 
svarar för eventuella resekostnader där platsen för APL ligger utanför Västra Götaland. 
 
I de fall gymnasieeleverna har inackorderingstillägg svarar regionen för resekostnader mellan 
elevernas bostad och platsen för APL. 
 
Gymnasieutbildningarna bedrivs med egen resultatenhet där ekonomin och det egna kapitalet 
redovisas till Ledningsråd Naturbruk (se 3.1.2 nedan), senast den 10 mars varje år. 
Informationen ska på nästkommande sammanträde därefter lämnas till Politiskt Samråd 
Naturbruk (se 3.1.1 nedan). 
 
Flera av naturbruksförvaltningens kostnader delas av gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och 
vuxenutbildningen, samt verksamheterna vid kompetenscentra. Allokeringen av kostnaderna 
görs med hänsyn till den faktiska användningen av resurser. 
 
De eventuella över- och underskott som genereras i gymnasieutbildningarna balanseras 
mellan verksamhetsåren. 
 
Elever kan läsa gymnasieutbildning inom naturbruksområdet på en skola med offentlig eller 
privat huvudman utanför Västra Götaland. I dessa fall ersätter regionen elevens hemkommun 
för den kostnad som överstiger vad kommunen annars skulle ha betalat om eleven hade läst på 
en skola i regionens regi. Efter att interkommunal ersättning betalats till en huvudman utanför 
Västra Götaland, fakturerar kommunen resterande del av kostnaden till regionen. Fakturan ska 
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vara regionen tillhanda senast 31 december avseende höstterminen och 30 juni avseende 
vårterminen. 
 

2.2 Vuxenutbildning 

Regionen erbjuder kommunerna vuxenutbildningar inom naturbruksområdet på gymnasial 
nivå till självkostnadspris, beräknat enligt samma principer som för gymnasieskolan. 
 
För studerande i vuxenutbildning står kommunen för hela utbildningskostnaden och betalar 
per genomförd kurspoäng. 
 
När en ansökan till vuxenutbildning i regionens regi har gjorts ska kommunen enligt 20 kap. 
21 § skollagen skyndsamt skicka ansökan till regionen och bifoga ett yttrande. 
 
Den studerande betalar själv kostnader för resor, litteratur och annan utrustning som behövs 
för utbildningen. 
 
Avstämningsdatum för fakturering är 15 september respektive 15 februari. För studeranden 
som påbörjar utbildningen efter dessa datum sker terminsdebiteringen vid efterföljande 
månadsskifte. 
 
I de fall en studerande avbryter utbildningen debiteras kommunen en administrativ avgift som 
motsvarar kostnaden för tre veckors studier i den studerandes takt, oavsett hur lång tid efter 
att den studerande avbryter utbildningen, och därefter krediteras kommunen för de poäng som 
den studerande inte genomfört. 
 
Vid behov kan en kommun själv, eller i samverkan med andra kommuner, avtala med 
regionen om vuxenutbildningar som uppdrag eller utanför ordinarie utbud. 

3. Parternas ansvar 
Parterna är överens om att allt arbete inom ramen för avtalet ska ta sin utgångpunkt i det bästa 
för eleverna och de studerande samt för de personer som söker till utbildningarna.  
 
Parterna avser att med förtroende, transparens och tillit gemensamt arbeta för utvecklingen av 
naturbruksutbildningarna. 
 

3.1 Gemensamt ansvar och samverkan 

Politiskt Samråd Naturbruk och Ledningsråd Naturbruk tillkom på kommunkollektivets 
önskemål när samverkansavtalet för åren 2019–2022 togs fram. Samrådet och ledningsrådet 
syftar till att underlätta det gemensamma ansvarstagandet och samverkan mellan parterna. De 
ska fortsatt arbeta med detta avtal. Regionen ansvarar för administrativt stöd till samrådet och 
ledningsrådet. 
 

3.1.1 Politiskt Samråd Naturbruk 
Politiskt Samråd Naturbruk ska på en övergripande och strategisk nivå främja utbildning och 
kompetensförsörjning inom naturbruksområdet i Västra Götaland.  
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Samrådet ska bidra till att avtalet övervakas, följs upp och vårdas, samt att verksamhetens 
resurssättning diskuteras. Samrådet ska årligen lämna synpunkter avseende utbildningarnas 
prissättning, strategiska inriktning och ekonomi till regionutvecklingsnämnden inför att dess 
uppdrag till naturbruksstyrelsen fastställs. Viktiga underlag för samrådets arbete är resultat 
och indikatorer i regionens årsrapport för naturbruksutbildningarna, som presenteras under 
vårterminen, och motsvarande delårsrapport som presenteras under höstterminen. 
 
Samrådet träffas en gång per termin och består av fem representanter från kommunerna samt 
fem representanter från regionen. Parterna utser själva de förtroendevalda som ska ingå i 
samrådet, och regionen är sammankallande till mötena. Kommunernas representanter har en 
mycket viktig uppgift att löpande föra dialog om frågor kring utbildning och 
kompetensförsörjning inom naturbruksområdet med de kommuner som de företräder. 
Arbetsformerna i övrigt beslutas gemensamt i samrådet. 
 

3.1.2 Ledningsråd Naturbruk 
Ledningsråd Naturbruk bereder alla ärenden till samrådet och ska därutöver bevaka frågor på 
nationell, regional och kommunal nivå som påverkar avtalets förutsättningar. Beredningen av 
strategiska utvecklingsfrågor för utbildningarna är särskilt viktig. 
 
Ledningsrådet träffas två gånger per termin och utgörs av tjänstepersoner med fem 
representanter från kommunerna samt fem representanter från regionen. På motsvarande sätt 
som för samrådet utser parterna själva de tjänstepersoner som ska ingå. VästKom har en plats 
i ledningsrådet och regionen är sammankallande. Kommunernas representanter har en mycket 
viktig uppgift att löpande föra dialog om frågor kring utbildning och kompetensförsörjning på 
naturbruksområdet med de kommuner som de företräder. Arbetsformerna i övrigt beslutas 
gemensamt i ledningsrådet. 
 

3.2 Västra Götalandsregionens ansvar 

Genom avtalet överlåter kommunerna ansvaret till regionen för de frågor som följer av 
huvudmannaskapet för gymnasieutbildningar, inklusive gymnasiesärskolans utbildningar, 
inom naturbruksområdet. 
 
Enligt skollagen får en region anordna utbildningar inom naturbruk, och Västra 
Götalandsregionen har därmed stöd i samma lagrum för sin verksamhet som en kommun.  
 
Naturbruksstyrelsen fullgör de uppgifter som följer av regionens huvudmannaskap och har 
därmed att följa skollagen (2010:800), gymnasieförordningen (2010:2039), förordningen om 
vuxenutbildningen (2011:1108) och andra relevanta regelverk.  
 
Regionen ansvarar för organisationen av gymnasieprogrammen och vuxenutbildningen på 
gymnasial nivå inom naturbruksområdet.  
 
Regionen ansvarar för att elever från alla kommuner i Västra Götaland erbjuds ett allsidigt 
utbud av naturbruksutbildningar. 
 

219



Version 2 

9 
 

Regionen ansvarar för antagning av elever till utbildningarna. 
 
Regionen ansvarar för att stämma av vilka elever som påbörjat gymnasieutbildning den 15 
september på höstterminen och den 15 februari på vårterminen. 
 
Regionen ansvarar för extra anpassning och särskilt stöd till elever enligt vad som anges i 3 
kap. skollagen. I de fall en elev har behov av stöd utöver detta ska överenskommelse träffas 
mellan regionen och elevens hemkommun i varje enskilt fall. 
 
Regionen ska informera berörd kommun om en elev som inte fyllt 20 år utan giltigt skäl är 
frånvarande i betydande utsträckning. 
 
Regionen ska inom 14 dagar informera berörd kommun om en elev avbryter utbildningen. 
 

3.3 Kommunens ansvar 

Kommunen har ansvaret för att dess ungdomar erbjuds gymnasieutbildning av god kvalitet. 
 
Kommunen ansvarar för att möjliggöra och underlätta för regionen att delta i informations- 
och marknadsföringsaktiviteter på samma villkor som övriga anordnare av 
gymnasieutbildningar. 
 
Kommunen ansvarar för att inför gymnasievalet lämna uppdaterad information till sina grund- 
och särskoleelever om naturbruksutbildningarna som avses i avtalet. 
 
Kommunen ansvarar för att vid terminsstart informera regionen om elevers behov av stöd, 
enligt vad som anges i 3 kap. 12 j § skollagen. Informationen syftar till att ge eleverna det 
stöd de behöver och en god start på utbildningen. 
 
Kommunen ansvarar för att informera regionen om naturbruksutbildningar anordnas i egen 
regi, eller om samverkansavtal för utbildningar på naturbruksområdet tecknas med annan 
kommun eller region. Informationen ska lämnas till regionen eller kommunernas 
representanter i Ledningsråd Naturbruk senast terminen före det att utbildningarna planeras 
starta, för att tas upp på nästkommande möte i ledningsrådet. 
 
Kommunens betalningsansvar kvarstår för de elever som antagits eller påbörjat en utbildning 
till dess att eleven fullföljt sin utbildning, även om utbildningen blir förlängd eller om avtalet 
upphör att gälla. 
 

4. Gemensamma utvecklingsområden 
Parterna är överens om vikten av att antagningen till naturbruksutbildningarna sker enkelt och 
smidigt. De olika antagningssystem som används i Västra Götaland ska vara synkroniserade 
och utformas så att presumtiva elever lätt kan söka naturbruksutbildningarna. 
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Parterna är även överens om att vidareutveckla rutiner för hanteringen av utvecklingsfrågor av 
gemensam karaktär. 

5. Avtalsvård 
Det formella ansvaret för att vårda och följa upp avtalet ligger hos parterna. Politiskt Samråd 
Naturbruk och Ledningsråd Naturbruk har i uppgift att stimulera och underlätta för vård och 
uppföljning av avtalet. 
 
Avtalet ska utvärderas efter två år, det vill säga med start i slutet av 2025. Utvärderingen leds 
av Ledningsråd Naturbruk och ska ske i dialog med avtalets samtliga parter. Syftet med 
utvärderingarna är att på ett transparent och förtroendefullt sätt undersöka hur parternas behov 
och förväntningar tillgodoses i avtalet, och hur det kan förbättras.  
 

5.1 Tvister 

Eventuella tvister som uppkommer med bäring på detta avtal löses i första hand genom lokala 
förhandlingar. Om parterna inte når samsyn eller en överenskommelse ska medling ske 
mellan regionen och VästKom i presidiet för Beredningen för hållbar utveckling (BHU). 
 

6. Underskrifter 
 
För regionen        För kommun _____________________________ 
 
Datum        Datum 
 
 
 
 
__________________________________      _____________________________________ 
Regionstyrelsens ordförande 
 
 
 
 
__________________________________      ______________________________________ 
Regiondirektör  
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden, 2022-02-24 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 24 Beslut om svar på remiss angående 
samverkansavtal för naturbruksutbildningar 
BUN 2022/26 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avge yttrandet till Västra Götalandsregionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan många år tillbaka finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra 
Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Det nu gällande avtalet löper fram till den 
31 december 2022. VästKom och VGR har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt 
samverkansavtal för naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023. 

Förslaget till nytt samverkansavtal är nu ute på remiss och Tidaholms kommun har möjlighet att 
avge ett yttrande.  

Yttrande 
Barn- och utbildningsnämnden i Tidaholms kommun anser att nu gällande samverkansavtal för 
naturbruksutbildningar mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och länets kommuner är 
välfungerande och tillfredsställande. Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till de 
förbättringsförslag som tagits fram och till det nya samverkansavtalet. 

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

Västra Götalandsregionen. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 18/2022 ”Beslut om svar på remiss 

angående samverkansavtal för naturbruksutbildningar”, 2022-02-10. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar på remiss angående samverkansavtal för 

naturbruksutbildningar”, skolchef Anneli Alm, 2022-01-26. 
 Missiv - Remiss av omarbetat förslag på samverkansavtal för naturbruksutbildningar, dnr 

RS 2021–01216, 2022-01-18. 
 Omarbetat förslag till samverkansavtal om naturbruksutbildningar. 
 Sändlista på remissinstanser. 

Sändlista 
Västra Götalandsregionen 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-04-07 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 38 Beslut om revidering av barn- och 
utbildningsnämndens delegationsordning 
BUN 2022/77 

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

delegationsordningen enligt upprättat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att revidera kommunstyrelsens och nämndernas 
reglementen så att varje nämnd är anställningsmyndighet i stället för kommunstyrelsen. Detta 
föranleder att respektive delegationsordning behöver ändras. 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat uppmana nämnderna att ta in motsvarande avsnitt 3 i sina 
delegationsordningar samt att genomföra övriga ändringar som kommunstyrelsen beslutat om. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till revidering av barn- och 
utbildningsnämndens delegationsordning. Förslag till ändringar framgår med röd och grön text 
(röd text föreslås tas bort och grön text föreslås läggas till). 

Utöver kommunstyrelsens uppmaning har förvaltningen bland annat uppdaterat punkterna 1.12, 
1.13, 2.1, 2.2 och 11.1. Punkt 1.14 föreslås tas bort då författning 2008:7 har ersatts av riktlinje1 
beslutad av kommunstyrelsen som anger vid vilka tillfällen anställda och förtroendevalda ska 
uppvaktas samt vilket belopp som gäller, vilket gör att dessa beslut är att betrakta som ren 
verkställighet. Även Författningssamling 2011:16 har ersatts av riktlinje2 som är beslutad av 
kommunstyrelsen. 

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

delegationsordningen enligt upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av barn- och utbildningsnämndens 

delegationsordning”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2022-03-10. 
 Förslag till revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. 
 Kommunstyrelsens beslut § 27/2022 ”Beslut om revidering av kommunstyrelsens 

delegationsordning”, 2022-02-09. 
 Delegationsordning för kommunstyrelsen. 

 

1 Riktlinje ”Uppvaktning och avtackning av anställda och förtroendevalda”. 
2 Riktlinje ”Representation”. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/77 

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

Tjänsteskrivelse - Beslut om revidering av barn- och 
utbildningsnämndens delegationsordning 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att revidera delegationsordningen enligt upprättat 
förslag. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att revidera kommunstyrelsens och nämndernas 
reglementen så att varje nämnd är anställningsmyndighet i stället för kommunstyrelsen. Detta 
föranleder att respektive delegationsordning behöver ändras. 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat uppmana nämnderna att ta in motsvarande avsnitt 3 i sina 
delegationsordningar samt att genomföra övriga ändringar som kommunstyrelsen beslutat om. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till revidering av barn- och 
utbildningsnämndens delegationsordning. Förslag till ändringar framgår med röd och grön text 
(röd text föreslås tas bort och grön text föreslås läggas till). 

Utöver kommunstyrelsens uppmaning har förvaltningen bland annat uppdaterat punkterna 1.12, 
1.13, 2.1, 2.2 och 11.1. Punkt 1.14 föreslås tas bort då författning 2008:7 har ersatts av riktlinje1 
beslutad av kommunstyrelsen som anger vid vilka tillfällen anställda och förtroendevalda ska 
uppvaktas samt vilket belopp som gäller, vilket gör att dessa beslut är att betrakta som ren 
verkställighet. Även Författningssamling 2011:16 har ersatts av riktlinje2 som är beslutad av 
kommunstyrelsen. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. 
 Kommunstyrelsens beslut § 27/2022 ”Beslut om revidering av kommunstyrelsens 

delegationsordning”, 2022-02-09. 
 Delegationsordning för kommunstyrelsen. 

 

1 Riktlinje ”Uppvaktning och avtackning av anställda och förtroendevalda”. 
2 Riktlinje ”Representation”. 
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Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Generella bestämmelser för delegation gällande 
styrelsen och övriga nämnder 

 
Allmänt 
Kommunstyrelsen eller nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot 
eller ersättare eller åt en anställd att besluta på nämndens vägnar i ett visst 
ärende. Detta kallas för att delegera beslutanderätten. Den som får ett sådant 
uppdrag kallas delegat. Nämnden ska besluta i ärenden som inte har 
delegerats. 

 
I 6 kap. 37–40 §§ och 7 kap. 5–8 §§ kommunallagen finns de bestämmelser 
som reglerar delegering av ärenden inom en nämnd. 

 
Ett delegationsbeslut kan inte ändras av nämnden. Nämnden kan däremot när 
som helst återkalla ett delegeringsuppdrag. Detta kan göras generellt eller 
bara i ett särskilt ärende. Nämnden kan även ta över ett ärende och fatta 
beslut i detta. 

 
En delegat kan avstå från att fatta beslut och lämna tillbaka beslutsfattandet till 
den som lämnat delegationen. Detta ska ske om beslutet är av sådan art som 
framgår av 6 kap 38 § kommunallagen (se avsnitt Delegeringsförbud) eller om 
ärendets innehåll kräver det. 

 
Beslut som delegerats enligt denna ordning ska fattas i enlighet med gällande 
lagar och förordningar, fullmäktiges beslut, för kommunen bindande avtal samt 
i enlighet med riktlinjer och bestämmelser utfärdade av styrelsen. En delegats 
befogenheter är även begränsade till det egna verksamhetsområdet samt 
verksamhetsområdets ekonomiska ramar. 

 
Delegeringsförbud 
Enligt 6 kap 38 § kommunallagen får inte följande typer av ärenden delegeras: 

 
• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 

kvalitet. 
• Framställningar eller yttrande till fullmäktige, liksom yttranden med 

anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige 
har överklagats. 

• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild, om de är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

• Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till 
nämnden. 

• Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 
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Delegats frånvaro 
Om en delegat på grund av frånvaro är förhindrad att fatta ett visst beslut 
övertas beslutanderätten av en ersättare. Ersättare går in i följande ordning: 

1.) Den som är ställföreträdande för eller vikarierar för delegaten (om inte 
inskränkningar i delegationsrätten har införts). 

2.) Den som delegatens förvaltningschef har utsett genom särskilt beslut 
3.) Delegatens förvaltningschef. 

 
Om samtliga angivna delegater av någon anledning är förhindrade att fatta ett 
visst beslut är det nämndens skyldighet att fatta beslutet. 

 
Vidaredelegation 
Kommundirektör och förvaltningschefer får, med tillämpning av 7 kap. 6 § 
kommunallagen, vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd. En 
sådan vidaredelegation ska anmälas skriftligen till styrelsen. Beslut som fattas 
med stöd av vidaredelegation ska anmälas till kommundirektören eller 
förvaltningschefen som i sin tur ska anmäla beslutet till styrelsen vid dess 
nästkommande sammanträde. 

 
Skillnad mellan delegationsbeslut och verkställighetsbeslut 
Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som 
innebär ren verkställighet. Skillnaden är att ett fattat delegationsbeslut kan 
överklagas och måste anmälas till nämnden vilket inte gäller för ett fattat 
verkställighetsbeslut. 

 
Ett delegationsbeslut kännetecknas av att det kan finnas alternativa tolkningar 
och lösningar i ärendet samt att beslutsfattaren måste göra vissa 
överväganden och bedömningar. Verkställighetsbeslut är däremot sådana 
beslut där det redan finns fastställda regler och direktiv, exempelvis 
avgiftsdebitering enligt fastställd taxa eller tilldelning av förskoleplats enligt 
fastställd turordningsregel. 

 
Anmälan av delegationsbeslut 
Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till nämnden vid dess 
nästkommande sammanträde. Det ska således ske en månatlig inrapportering 
av fattade delegationsbeslut. 

 
Delegationsbeslut ska redovisas enligt upprättad (gemensam) mall och 
skickas till nämndsekreteraren senast 10 dagar innan nämndens 
sammanträde. 

 
Varje delegationsbeslut ska kunna härledas. I redovisningen ska följande ingå: 

• Datum för beslutet. 
• Typ av beslut. 
• Ärendemening. 
• Löpnummer och/eller ärendenummer (diarienummer). 

 
Vid protokollsparagrafen ska nämnden ta ställning till om redovisningen kan 
godkännas. 
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Ordförandebeslut 
Vid brådskande ärenden där nämndens avgörande inte kan avvaktas 
delegeras till ordföranden att besluta på nämndens vägnar. Om ordförande 
har förhinder beslutar vice ordföranden. Ordförandebeslut ska anmälas vid 
nämndens nästkommande sammanträde. 

 
Överklagan av delegationsbeslut 
Delegationsbeslut kan överklagas antingen med stöd av 13 kap 1–15 §§ 
kommunallagen (laglighetsprövning) eller med stöd av andra bestämmelser i 
lag eller förordning (förvaltningsbesvär). 

 
Överklagan genom laglighetsprövning ska ske inom tre veckor från den dag 
då justering av protokollet från det sammanträde där delegationsbeslutet 
anmälts tillkännagetts på kommunens anslagstavla. 

 
För delegationsbeslut som överklagas genom förvaltningsbesvär räknas 
klagotiden till tre veckor från den tidpunkt som den sökande/klagande tagit del 
av beslutet. 

Förkortningslista lagar och förordningar 
DL Diskrimineringslagen 2008:567 
FL Förvaltningslagen 2017:900 
KL Kommunallagen 2017:725 
LOU Lagen om offentlig upphandling 2016:1145 
OSL Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400 
RB Rättegångsbalken 1942:740 
SkolL Skollagen 2010:800 
SkolFör Skolförordningen 2011:185 
GyFör Gymnasieförordningen 2010:2039 
VuxF Förordning om vuxenutbildning 2011:1108 
TF Tryckfrihetsförordningen 1949:105 

 
 

Med skolchef avses förvaltningschefen för barn- och utbildningsförvaltningen. 
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Delegationsordning 
 

1. Allmänna ärenden 
 
 

Besluts- 
nummer Lagrum Ärende/Beslut Delegat Anmärkning 

1.1 KL 6 kap 39 
§ 

Brådskande beslut 
Beslut på nämndens vägnar i ärenden 
som är så brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas. 

Barn- och 
utbildningsnämnde 
ns ordförande, eller 
vid förhinder för 
denne, vice 
ordförande i 
nämnden 

 

1.2  Avge yttranden i brådskande fall 
Beslut om nämndens yttrande när 
remisstiden inte medger behandling på 
ordinarie sammanträde. 

Skolchef Dock inte i 
laglighetsprövning 
enligt kommunallag 
eller i frågor av 
principiell 
beskaffenhet 

1.3  Avge yttrande till tillsynsmyndighet Skolchef  

1.4  Yttrande till domstol – överklagade 
beslut 
Avge yttrande till domstol avseende 
överklagade beslut med undantag för 
laglighetsprövning enligt 13 kap 
kommunallagen. 

Den som fattat det 
överklagade 
beslutet 

 

1.5  Överklaga beslut 
Besluta att överklaga beslut och 
domar som innefattar ändring av 
beslut som fattats med stöd av 
delegation. 

Den som fattat 
det överklagade 
beslutet 

 

1.5 
6 

RB 12 kap 
14 § 

Rättegångsfullmakt 
Rätt att utfärda och återkalla fullmakt att 
föra barn- och utbildningsnämndens 
talan inför domstol och andra 
myndigheter samt vid förrättningar av 
skilda slag. 

Skolchef  

1.6  
7 

KL 6 kap 36 
§ 

Delgivningar 
Rätt att motta delgivningar ställda till 
barn- och utbildningsnämnden (till 
exempel stämningsansökan och 
vitesföreläggande). 

Skolchef  

1.7 
8 

FL 36 § Rätta beslut 
Rätta beslut enligt 36 § 
förvaltningslagen. 

Den som fattat det 
överklagade 
beslutet 

 

1.8 
9 

FL 37-38 §§ Ändra beslut 
Ändra beslut enligt 37-
38 §§ 
förvaltningslagen. 

Den som fattat det 
överklagade 
beslutet 

 

1.9 
10 

FL 45 § 1 st Prövning av förvaltningsbesvär i rätt 
tid 
Pröva om förvaltningsbesvär inkommit i 
rätt tid samt fatta beslut om avvisning 
om besvären inkommit för sent. 

Skolchef  

231



7/18
 

 
1.10 
11 

TF och OSL Allmänna handlingar 
Myndighetsbeslut, efter begäran, att inte 
lämna ut allmän handling som förvaras 
hos barn- och utbildningsnämnden eller 
att lämna ut handlingen med förbehåll. 

Skolchef Får överklagas hos 
kammarrätt (OSL 6 
kap 7 §) 

1.11 
12 

 Kurser och konferenser 
förtroendevalda 
Beslut om förtroendevaldas deltagande i 
kurser och konferenser. 

Barn- och 
utbildnings- 
nämndens 
ordförande 

 

1.12 
13 

 Representation 
Beslut om intern och extern 
representation från 5 000 kr till högst 
25 000 kr per tillfälle. 

Berörd chef Kommunal 
författningssamling 
(2011:16) 

1.13 
14 

 Representation 
Beslut om intern och extern 
representation över 25 000 kr per 
tillfälle. 

Arbetsutskottet Kommunal 
författningssamling 
(2011:16) 

1.14 
 

 Minnesgåvor och uppvaktningar 
Beslut enligt kommunfullmäktiges regler 
för förtroendevaldas och anställdas 
minnesgåvor och uppvaktningar. 

Berörd chef Kommunal 
författningssamling 
(2008:7) 

1.15 
 

Skolför. 3 
kap 2 och 3 
§§, Gyför. 3 
kap 1 och 2 
§§ 

Lärotider 
Beslut om läsårets och terminernas 
början och slut samt skol- och lovdagar 
för eleverna och studiedagar för 
personalen. 

Skolchef  

1.16 
 

SkolL 26 
kap 4 § 

Utöva tillsyn över förskola, fritidshem 
och pedagogisk omsorg 
Gäller verksamheter vars huvudman 
kommunen har godkänt respektive 
förklarat har rätt till bidrag. 

Skolchef  

1.17 
 

SkolL 26 kap 
10–12 §§ 

Beslut efter tillsyn 
Gäller både beslut om att avsluta 
respektive ingripa i ärendet. Gäller dock 
inte beslut om vitesföreläggande. 

Skolchef  

1.18 
 

 Beslut gällande enskilda elever Arbetsutskottet OBS! Dock inte 
ärenden som rör 
myndighetsutövnin 
g mot enskild, om 
de är av principiell 
beskaffenhet eller 
annars av större 
vikt (6 kap 38 § KL) 
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2. Personalärenden  
 
 

Besluts- 
nummer Lagrum Ärende/Beslut Delegat Anmärkning 

2.1 LAS 4-6 §§ 
AB 4-5 §§ 

Beslut om anställning inom nämndens 
verksamhetsområde  

 

Berörd chef1   
 

Anställning ska ske i 
samråd med 
personal-avdelningen 
 
Rapporteras till 
nämnden genom en 
månatlig rapport från 
lönesystemet. 

2.2  Ledighet som inte är avtals- eller 
lagreglerad – inom nämndens 
verksamhetsområde 
Beslut om ledighet som inte är avtals- eller 
lagreglerad, 12 månader eller mer.  
 

Berörd chef  
 

Tjänstledighet 

2.3 LAS 7 § 
 

Omplacering – inom nämndens 
verksamhetsområde  
Beslut om omplacering inom förvaltning. 

Skolchef Omplacering ska ske 
i samråd med 
personalavdelningen 

2.4 LAS 7 § Uppsägning vid arbetsbrist – inom 
nämndens verksamhetsområde 
Beslut om uppsägning på grund av 
arbetsbrist. 
 

Berörd chef  
 

Uppsägning vid 
arbetsbrist ska ske i 
samråd med 
personalavdelningen 

2.5 LAS 7 § och  
18-20 §,  
AB 33 § 

Uppsägning av personliga skäl och 
avsked – inom nämndens 
verksamhetsområde 
Beslut om uppsägning på grund av 
personliga skäl samt beslut om avsked. 
 

Berörd chef  
 

Uppsägning vid 
personliga skäl och 
avsked ska ske i 
samråd med 
personalavdelningen 

2.6  Utbildning – personal inom nämndens 
verksamhetsområde 
För personals deltagande i utbildning till en 
kostnad över 20 000 kronor. 

Berörd chef   
 

 

2.7 AB 3 kap 8 § Förbud mot bisyssla – personal inom 
nämndens verksamhetsområde 
 

Berörd chef Beviljande av bisyssla  
betraktas som 
verkställighet 

2.8 AB 3 kap 10 § Avstängning – personal inom 
nämndens verksamhetsområde 
Beslut om avstängning av personal. 

Berörd chef  
 

Beslut om 
avstängning ska ske i 
samråd med 
personalavdelningen 

2.9 AB 3 kap 11 § Disciplinpåföljd – personal inom 
nämndens verksamhetsområde 
Beslut att utfärda skriftlig varning. 

Berörd chef  
 

Beslut om  
disciplinpåföljd ska 
ske i  
samråd med 
personalavdelningen 

2.2 
10 

 Arbetsmiljöansvar – för 
personal inom nämndens 
verksamhetsområde 
Organisera nämndens 
arbetsmiljöansvar och fullgöra 
förekommen arbetsuppgift inom respektive 
verksamhetsområde. 

Skolchef 
 
 

Förvaltningschef 
Skolchef har möjlighet 
till vidaredelegering. 

2.1 
11 

SkolL 2 kap 
18 och 19 §§ 

Beslut att låta lärare utan legitimation 
bedriva undervisning under längre tid 
än sex månader 

Rektor 
Förskolechef 

 

 
Övriga personalärenden delegeras numera av kommunstyrelsen som är 
anställningsmyndighet. Nedan följer utdrag ur Delegationsordning för 

 
1 Skolchef, rektor, chef för kulturskolan, verksamhetschef centrala elevhälsan. 233
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kommunstyrelsen, avsnitt 4. Observera att dessa beslut ska rapporteras till 
kommunstyrelsen. 

 
Beslut med nr 4.1–4.2 och 4.6-4.10 är vidaredelegerade till rektor, 
förskolechef, verksamhetschef, chef för kulturskolan (BUN 2016/131 och 
kommunstyrelsens beslut § 98/2016). Anmälan sker till förvaltningschef som i 
sin tur rapporterar vidare till kommunstyrelsen. 

 
(Observera att följande avsnitt är utdrag ur Delegationsordning för kommunstyrelsen) 

 

Besluts- 
nummer Lagrum Ärende/Beslut Delegat Anmärkning 

4.1 LAS 4–6 §§ 
AB 4–5 §§ 

Beslut om anställning inom annan 
nämnds verksamhetsområde 

Förvaltningschef för 
respektive 
förvaltningsområde 

Anställning ska ske 
i samråd med 
personal- 
avdelningen. 

 
Förvaltningschef 
har möjlighet till 
vidaredelegering. 

 
Rapporteras till 
kommunstyrelsens 
genom en 
månatlig rapport 
från lönesystemet. 

4.2  Ledighet som inte är avtals- eller 
lagreglerad – inom annan nämnds 
verksamhetsområde 
Beslut om ledighet som inte är avtals- 
eller lagreglerad, 12 månader eller mer. 

Förvaltningschef för 
respektive 
förvaltnings-område 

Tjänstledighet 
 

Förvaltningschef 
har möjlighet till 
vidaredelegering. 

4.3 LAS 7§ Omplacering – inom annan nämnds 
verksamhetsområde 
Beslut om omplacering inom förvaltning. 

Förvaltningschef för 
respektive 
förvaltningsområde 

Omplacering ska 
ske i samråd med 
personal- 
avdelningen. 

4.4 LAS 7 § Uppsägning vid arbetsbrist – inom 
annan nämnds verksamhetsområde 
Beslut om uppsägning på grund av 
arbetsbrist. 

Förvaltningschef för 
respektive 
förvaltningsområde 

Uppsägning vid 
arbetsbrist ska ske 
i samråd med 
personal- 
avdelningen. 

4.5 LAS 7 och 
18-20 §, 
AB 33 § 

Uppsägning av personliga skäl och 
avsked – inom annan nämnds 
verksamhetsområde 
Beslut om uppsägning på grund av 
personliga skäl samt beslut om avsked. 

Förvaltningschef för 
respektive 
förvaltningsområde 

Uppsägning vid 
personliga skäl och 
avsked ska ske i 
samråd med 
personal- 
avdelningen. 
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4.6  Utbildning – personal inom annan 

nämnds verksamhetsområde 
För personals deltagande i utbildning till 
en kostnad över 20 000 kronor. 

Förvaltningschef för 
respektive 
förvaltningsområde 

Förvaltningschef 
har möjlighet till 
vidaredelegering. 

4.7 AB 3 kap 8 § Förbud mot bisyssla – personal inom 
annan nämnds verksamhetsområde 

Förvaltningschef för 
respektive 
förvaltningsområde 

Förvaltningschef 
har möjlighet till 
vidaredelegering. 

4.8 AB 3 kap 10 
§ 

Avstängning – personal inom annan 
nämnds verksamhetsområde 
Beslut om avstängning av personal. 

Förvaltningschef för 
respektive 
förvaltningsområde 

Beslut om 
avstängning ska 
ske i samråd med 
personal- 
avdelningen. 

 
Förvaltningschef 
har möjlighet till 
vidaredelegering. 

4.9 AB 3 kap 11 
§ 

Disciplinpåföljd – personal inom 
annan nämnds verksamhetsområde 
Beslut att utfärda skriftlig varning. 

Förvaltningschef för 
respektive 
förvaltningsområde 

Beslut om 
disciplinpåföljd ska 
ske i samråd med 
personal- 
avdelningen. 

 
Förvaltningschef 
har möjlighet till 
vidaredelegering. 

 
3. Ekonomi 

 
Besluts- 
nummer Lagrum Ärende/Beslut Delegat Anmärkning 

3.1  Beslutattestanter 
Ändring och komplettering av 
beslutattestanter under året för barn- 
och utbildningsnämndens verksamheter. 

Skolchef  

3.2  Försäljning av material och 
inventarier 
Beslut om försäljning av material och 
inventarier för ett belopp uppgående till 
maximalt 50 000 kronor. 

Skolchef Försäljning av 
material och 
inventarier ska ske i 
samråd med 
ekonomi- 
avdelningen. 

3.3 LOU och 
riktlinjer för 
inköp 

Inköp av material, varor och tjänster 
Beslut om inköp av material, varor och 
tjänster inom respektive verksamhets- 
område och inom ramen för angiven 
budget, men utanför gällande ramavtal 
eller separat avtal till ett belopp om 
högst 100 000 kronor. 

Berörd chef Enligt riktlinjer för 
upphandling/inköp. 

 
Inköp av material, 
varor och tjänster 
inom budget och i 
enlighet med giltigt 
ramavtal betraktas 
som verkställighet. 

3.4 LOU och 
riktlinjer för 
inköp 

Inköp av material, varor och tjänster 
Beslut om inköp av material, varor och 
tjänster inom barn- och utbildnings- 
nämndens verksamhetsområde och 
inom ramen för angiven budget, men 
utanför gällande ramavtal eller separat 
avtal till ett belopp överstigande 100 000 
kronor. 

Skolchef Enligt riktlinjer för 
upphandling/inköp. 

 
Inköp av material, 
varor och tjänster 
inom budget och i 
enlighet med giltigt 
ramavtal betraktas 
som verkställighet. 

3.5 SkolL 8 kap 
17 § 

Beslut om interkommunal ersättning 
förskola 

Skolchef  
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3.6 SkolL 9 kap 

16 §, 10 kap 
34 §, 11 kap 
33 §, 14 kap 
14 § 

Beslut om interkommunal ersättning 
förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola och fritidshem 

Skolchef  

3.7 SkolL 16 kap 
50 § 

Beslut om interkommunal ersättning 
nationella program i gymnasieskolan 
avseende kommuner utanför 
samverkansavtalet i Utbildning 
Skaraborg. 

Skolchef  

3.8 SkolL 17 kap 
23-25 §§, 17 
kap 26a§ 

Beslut om interkommunal ersättning 
introduktionsprogram 

Skolchef  

3.9 SkolL 24 kap 
5,6 §§, 25 
kap 11, 15– 
16 §§ 

Beslut som avser bidrag för elev i 
särskilda utbildningsformer 
(fristående enheter) 

Skolchef  

 

4. Förskola och skolbarnomsorg 
 
 

Besluts- 
nummer Lagrum Ärende/Beslut Delegat Anmärkning 
4.1  Beslut om nedsättning av eller 

befrielse från avgift för plats i 
förskole- och skolbarnsomsorgs- 
verksamhet 

Rektor  

4.2  Beslut om avstängning från plats 
På grund av bristande avgiftsbetalning. 

Rektor  

4.3  Beslut om uppsägning av plats 
På grund av att förälder inte betalt avgift 
eller att platsen inte utnyttjas. 

Rektor  

4.4 SkolL 8 kap 
13 § 

Inhämta yttrande inför beslut om 
mottagande av förskolebarn från 
annan kommun 

Skolchef  

4.5 SkolL 8 kap 
13 § 

Beslut om att ta emot förskolebarn 
från annan kommun 

Skolchef  

4.6 SkolL 8 kap 
13 § 

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

Skolchef  

4.7 SkolL 8 kap 
12 § 3 st 

Beslut om överenskommelse med 
annan kommun om att denna i sin 
förskola, vid särskilda skäl, ska ta 
emot förskolebarn 

Rektor  

4.8 Förordning 
(2020:115) 
om utbildning 
i vissa 
skolformer i 
skolväsendet 
vid spridning 
av viss smitta 
14 § 

Beslut om att erbjuda alternativt 
avslå ansökan om förskoleplats, 
fritidshem eller pedagogisk omsorg 
enligt 14 § förordning (2020:115) om 
utbildning i vissa skolformer i 
skolväsendet vid spridning av viss 
smitta 

Rektor  
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5. Förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
 
 

Besluts- 
nummer Lagrum Ärende/Beslut Delegat Anmärkning 

5.1 SkolL 
9 kap 15 § 
respektive 10 
kap 30 § 

Placering vid skolenhet 
Beslut om placering vid annan skolenhet 
än den vårdnadshavaren önskar. 

Rektor Får överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagande-nämnd 
om beslut enligt 
andra styckena 
(SkolL 28 kap 12 § 
första stycket 6). 

5.2 SkolL 24 kap 
23–25 §§ 

Skolpliktens fullgörande 
Beslut att medge skolpliktigt barn rätt att 
fullgöra skolplikten på annat sätt. 

Skolchef Får överklagas hos 
allmän förvaltnings- 
domstol (SkolL 28 
kap 5 § första stycket 
7). 

5.3 SkolL 7 kap 10 
§ 

Uppskjuten skolplikt 
Prövning och beslut om att få fullgöra 
skolplikt först höstterminen det 
kalenderår då barnet fyller sju år. 

Rektor Får överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagande-nämnd 
om beslut enligt 
andra styckena 
(SkolL 28 kap 12 § 
första stycket 2). 

5.4 SkolL 7 kap 14 
§ 

Skolplikts tidigare upphörande 
Prövning och beslut om tidigare 
upphörande av skolplikten. 

Rektor Får överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagande-nämnd 
om beslut enligt 
andra styckena 
(SkolL 28 kap 12 § 
första stycket 3). 

5.5 SkolL 
7 kap 13 § 

Förlängning av skolplikt 
Prövning och beslut om förlängning av 
skolplikten. 

Rektor Får överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagandenämnd 
om beslut enligt 
andra styckena 
(SkolL 28 kap 12 § 
första stycket 3). 

5.6 SkolL 
7 kap 15 och 16 
§§ 

Slutförande av skolgång 
Prövning och beslut om att elev får 
fortsätta i grundskolan även om 
skolplikten upphört. 

Rektor  

5.7 SkolL 
24 kap 20-22 § 

Beslut att anordna särskild 
undervisning i hemmet eller på annan 
lämplig plats 

Rektor  

5.8 SkolF 
9 kap 5–7 §§ 

Erbjudande och anordnande av 
språkval 

Rektor  

5.9 SkolL 10 kap 4 
§ och 11 kap 6 
§, SkolF 9 kap 8 
§ och 10 kap 5 § 

Beslut om urval av ämnen som 
elevens val 
Beslut om vilka ämnen som ska ingå 
som elevens val 

Rektor  

5.10 SkolF 9 kap 3 § 
och 10 kap 2 § 

Beslut om ytterligare 
undervisningstid 
Utöver den garanterade 
undervisningstiden. 

Rektor  

5.11 SkolF 9 kap 4 § 
och 10 kap 3 § 

Fördelning mellan årskurserna av 
undervisningstiden 

Rektor  
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5.12 SkolL 9 kap 13 

§ 
Beslut om mottagande av elev från 
annan kommun i förskoleklass 

Skolchef Får överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagandenämnd 
om beslut enligt 25 § 
(SkolL 28 kap 12 § 
första stycket 4) 

5.13 SkolL 10 kap 24 
§ tredje stycket, 
25 § och 27 § 

Beslut om mottagande av elev från 
annan kommun i grundskolan 

Skolchef Får överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagandenämnd 
om beslut enligt 25 § 
(SkolL 28 kap 12 § 
första stycket 4) 

5.14 SkolL 11 kap 24 
§ andra stycket 
p. 2, 25 och 26 
§§ 

Beslut om mottagande av elev från 
annan kommun i grundsärskolan 

Skolchef Får överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagandenämnd 
om beslut enligt 25 § 
(SkolL 28 kap 12 § 
första stycket 4) 

5.15 SkolL 9 kap 13 
§, 10 kap 25 § 
och 11 kap 25 § 

Inhämta yttrande inför beslut om att 
ta emot elev från annan kommun i 
förskoleklass, grundskola respektive 
grundsärskola 

Skolchef  

5.16 SkolL 9 kap 13 
§, 10 kap 25 § 
och 11 kap 25 § 

Lämna yttrande till annan kommun 
inför dess beslut om ta emot elev i 
förskoleklass, grundskola respektive 
grundsärskola 

Skolchef  

5.17 SkolL 
9 kap 12 §, 10 
kap 24 §, 11 kap 
24 § 

Beslut om överenskommelse med 
annan kommun om att denna i sin 
förskoleklass, grundskola respektive 
grundsärskola, vid särskilda skäl, ska 
ta emot elev 

Skolchef  

5.18 SkolL 7 kap 5 § Beslut om att ta emot elev i 
grundsärskola 

Verksamhetsch 
ef centrala 
elevhälsan 

Får överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagandenämnd 
(SkolL 28 kap 12 § 
första stycket 1) 

5.19 SkolL 11 kap 8 
§ 

Beslut om anpassning av 
utbildningen för elev i 
grundsärskolan 
Avgöra om eleven huvudsakligen ska 
läsa ämnen eller ämnesområden. 

Rektor  

5.20 SkolL 7 kap 5 a 
§ 

Utreda anmälan om att elev i 
grundsärskolan eventuellt inte tillhör 
målgruppen 

Rektor Ska anmälas till 
hemkommunen. 

5.21 SkolL 7 kap 5b 
§ 

Beslut om att elev inte tillhör 
grundsärskolans målgrupp 

Verksamhetsch 
ef centrala 
elevhälsan 

Får överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagandenämnd 
(SkolL 28 kap 12 § 
första stycket 1) 

5.22 SkolL 7 kap 5b 
§ 

Beslut om att ta emot elev som inte 
längre tillhör grundsärskolans 
målgrupp i grundskolan eller se till 
att eleven på något annat sätt får 
föreskriven utbildning, samt vidta de 
åtgärder som krävs för övergången 

Rektor  

5.23 Förordning 
(2020:115) om 
utbildning i vissa 
skolformer i 
skolväsendet vid 
spridning av viss 
smitta 11 a § 

Beslut om fjärr- och 
distansundervisning (7 § i förordning 
(2020:115)), om det behövs på grund 
av att lärare eller elever inte är eller 
har varit närvarande i skolenhetens 
lokaler därför att de följer eller har 
följt en rekommendation från 
Folkhälsomyndigheten som avser 
sjukdomen covid-19. 

Rektor  
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6. Skolhälsovården 
 
 

Besluts- 
nummer Lagrum Ärende/Beslut Delegat Anmärkning 

6.1 Hälso- och 
sjukvårdslag 

Verksamhetsansvar för 
skolhälsovården 

Verksamhetschef 
centrala 
elevhälsan 

 

 
7. Gymnasieskolan 

 
 

Besluts- 
nummer Lagrum Ärende/Beslut Delegat Anmärkning 

7.1 SkolL 16 kap 
36, 43, 44 och 
47 §§ 

Beslut om att ta emot elev till 
nationellt program/nationell 
inriktning 

Rektor Får överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagande-nämnd 
om beslut enligt § 36 
(SkolL 28 kap 12 § 
första stycket 7) 

7.2 SkolL 17 kap 14 
§ 

Prövning av behörighet och beslut 
om att ta emot elev till 
programinriktat val eller till 
yrkesintroduktion, utformad för en 
grupp av elever 

Rektor Får överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagande-nämnd 
(SkolL 28 kap 12 § 
första stycket 7) 

7.3 SkolL 17 kap 11 
§ st. 2, GyF 6 
kap 2 § 

Beslut om mottagande av ungdomar 
till yrkesintroduktion eller 
individuellt alternativ, om 
behörighetskraven för ett 
yrkesprogram uppfylls 

Rektor  

7.4 GyF 7 kap 8 § Beslut om antagning vid senare 
tillfälle än vid början av utbildningen 

Rektor  

7.5 GyF 7 kap 9 § Beslut att elev får byta studieväg Rektor  

7.6 SkolL 16 kap 48 
§ 

Lämna yttrande om placering 
utanför samverkansområdet 

Rektor  

7.7 SkolL 16 kap 
42, 43 44 och 
47 §§ 

Beslut om mottagande av elev inom 
samverkansområdet 

Rektor  

7.8 SkolL 16 kap 
42, 43 44 och 
47 §§ 

Beslut om mottagande av elev 
utanför samverkansområdet 

Rektor  

7.9 GyF 9 kap 7 § Beslut om förlängning av 
undervisning på nationellt program 

Rektor  

7.10 GyF 7 kap 3 § Beslut om antalet platser som ska 
avsättas för fri kvot 

Rektor  

7.11 GyF 7 kap 3 § Beslut om antagning av sökande till 
gymnasieskolan på fri kvot 

Rektor  

7.12 GyF 4 kap 7 § Beslut om vilka kurser som ska 
erbjudas som individuellt val 

Rektor  

7.13 GyF 4 kap 22 § Beslut om antal 
undervisningstimmar för varje kurs 
och fördelning under läsåret 

Rektor  

7.14 GyF 4 kap 12 § 
st. 2 

Ansvar för att skaffa plats för det 
arbetsplatsförlagda lärandet 

Rektor Rapporteras endast 
om platser inte kan 
erbjudas. 

7.15 SkolL 15 kap 15 
§ 

Meddela hemkommunen om en elev 
börjar eller slutar vid 
gymnasieskolan i Tidaholms 
kommun. 

Rektor  
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7.16  Beslut om stöd till elev som har rätt 

till studiehjälp enligt 
studiestödslagen (1999:1395) i form 
av dagliga resor mellan bostaden 
och skolan 

 
Lag (1991:1110) om kommunernas 
skyldighet att svara för vissa 
elevresor 2 §. Förordning 
(1991:1120) om kommunernas 
skyldighet att svara för vissa 
elevresor. 

Rektor  

7.17 SkolL 17 kap 6 
§ 

Beslut att vid särskilda skäl och på 
begäran av elev minska 
utbildningens omfattning för den 
enskilde eleven vid studier på 
introduktionsprogram 

Rektor  

 
 

8. Gymnasiesärskolan 
 
 

Besluts- 
nummer Lagrum Ärende/Beslut Delegat Anmärkning 
8.1 SkolL 18 kap 

5 § 
Beslut om elev tillhör målgruppen för 
gymnasiesärskolan 

Verksamhetschef 
centrala elevhälsan 

Får överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagande- 
nämnd (SkolL 28 
kap 12 § första 
stycket 8) 

8.2 SkolL 18 kap 
6 § 

Utreda anmälan om att elev i 
gymnasiesärskolan eventuellt inte 
tillhör målgruppen 

Verksamhetschef 
centrala elevhälsan 

 

8.3 SkolL 18 kap 
7 § 

Beslut om att elev inte tillhör 
gymnasiesärskolans målgrupp 

Verksamhetschef 
centrala elevhälsan 

Får överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagande- 
nämnd (SkolL 28 
kap 12 § första 
stycket 8) 

8.4 SkolL 18 kap 
7 § 

Beslut om att erbjuda elev som inte 
längre tillhör gymnasiesärskolans 
målgrupp utbildning i 
gymnasieskolan eller 
vuxenutbildning, samt vidta de 
åtgärder som krävs för övergången 

Verksamhetschef 
centrala elevhälsan 

 

8.5 SkolL 19 kap 
29 § 

Prövning och beslut om mottagande 
av elev till nationellt 
program/inriktning 

Verksamhetschef 
centrala elevhälsan 

Får överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagande- 
nämnd (SkolL 28 
kap 12 § första 
stycket 7) 

8.6 SkolL 19 kap 
29, 40 och 
40a §§ 

Prövning och beslut om mottagande 
av elev till individuellt program 

Verksamhetschef 
centrala elevhälsan 

Får överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagande- 
nämnd (SkolL 28 
kap 12 § första 
stycket 7) 

8.7 SkolL 19 kap 
41 § 

Lämna yttrande om placering utanför 
samverkansområdet 

Rektor  
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9. Vuxenutbildningen 
 
 

Besluts- 
nummer Lagrum Ärende/Beslut Delegat Anmärkning 

9.1 SkolL 20 kap 
13 § och 14 
§ st. 2 

Beslut om mottagande till 
utbildning på grundläggande 
nivå eller särskild utbildning på 
grundläggande nivå 

Rektor Får överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagande- 
nämnd (SkolL 28 
kap 12 § första 
stycket 9) 

9.2 SkolL 20 kap 
22–23 §§ 

Beslut om mottagande och antagning 
till utbildning på gymnasial eller 
särskild utbildning på gymnasial nivå 

Rektor Får överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagande- 
nämnd (SkolL 28 
kap 12 § första 
stycket 9) 

9.3 SkolL 20 kap 
33 § 

Beslut om mottagande till utbildning i 
svenska för invandrare 

Rektor Får överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagande- 
nämnd (SkolL 28 
kap 12 § första 
stycket 9) 

9.4 SkolL 20 kap 
14 och 21 §§ 

Vidarebefordra ansökningar och avge 
yttrande till annan huvudman 

Rektor  

9.5 SkolL 20 kap 
9 § st. 2 

Beslut om upphörande av utbildning 
Beslut att utbildningen ska upphöra om 
eleven saknar förutsättningar att 
tillgodogöra sig utbildningen eller annars 
inte gör tillfredsställande framsteg 

Rektor Får överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagande- 
nämnd (SkolL 28 
kap 12 § första 
stycket 10) 

9.6 SkolL 20 kap 
9 § st. 3 

På nytt bereda elev utbildning 
Gäller svenska för invandrare och om 
det finns särskilda skäl för det. 

Rektor Får överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagandenämn 
d (SkolL 28 kap 12 
§ första stycket 11) 

9.7 VuxF 2 kap 
27 § 

Ansvar för att skaffa plats för det 
arbetsplatsförlagda lärandet 

Rektor Rapporteras endast 
om platser inte kan 
erbjudas 

 

10. Kulturskolan Smedjan 
 
 

Besluts- 
nummer Lagrum Ärende/Beslut Delegat Anmärkning 

10.1  Beslut om avstängning p.g.a. 
bristande avgiftsbetalning 

Chef för 
Kulturskolan 
Smedjan 

 

 

11. Skolskjuts 
 
 

Besluts- 
nummer Lagrum Ärende/Beslut Delegat Anmärkning 

11.1 SkolL 9 kap 
15b § 10 kap 
32 §, 11 kap 
31 § och 18 
kap 30 § 

Beslut om skolskjuts Trafikansvarig Får överklagas hos 
allmän 
förvaltningsdomstol 
(SkolL 28 kap 5 § 
första stycket 5) 
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12. Åtgärder mot kränkande behandling 
 

Besluts- 
nummer Lagrum Ärende/Beslut Delegat Anmärkning 

12.1 SkolL 6 kap 
8 §, DL 3 kap 
18 § 

Upprätta plan mot kränkande 
behandling/ likabehandlingsplan 

Rektor  

12.2 SkolL 6 kap 
10 §, DL 2 
kap 7 § 

Skyndsamt utreda omständigheterna 
kring uppgivna 
kränkningar/trakasserier samt i 
förekommande fall vidta åtgärder 

Rektor Delegeras under 
förutsättning att 
aktuella åtgärder 
omfattas av 
delegats 
beslutsrätt. 

12.3 SkolL 6 kap 
10 § 

Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Skolchef  

13. Dataskyddsförordningen 
 

Besluts- 
nummer Lagrum Ärende/Beslut Delegat Anmärkning 

13.1 DSF Art. 12.5 Beslut om att ta ut avgift eller att vägra 
att tillmötesgå begäran 

Skolchef  

13.2 DSF Art. 15 Beslut om registrerads rätt till tillgång 
till personuppgifter som behandlas 

Skolchef  

13.3 DSF Art. 16 Beslut om rättelse av felaktiga 
personuppgifter 

Skolchef  

13.4 DSF Art. 17 Beslut om radering av personuppgifter Skolchef  

13.5 DSF Art. 18 Beslut om rätt till begränsning av 
behandling av personuppgifter 

Skolchef  

13.6 DSF Art. 19 Beslut om anmälan till tredje man 
avseende rättelse eller radering av 
personuppgifter och begränsning av 
behandling 

Skolchef  

13.7 DSF Art. 20 Beslut om dataportabilitet Skolchef  

13.8 DSF Art. 21 Beslut om invändningar mot 
behandling av personuppgifter 

Skolchef  

13.9 DSF Art. 28.3 Beslut att ingå 
personuppgiftsbiträdesavtal 

Den som ingått 
huvudavtalet eller 
ansvarar för 
huvudavtalet. 

Se rutin tecknande 
av personuppgifts- 
biträdesavtal. 

13.10 DSF Art. 33 Beslut om en personuppgiftsincident 
ska anmälas eller ej till 
tillsynsmyndighet 

Skolchef Se rutin 
personuppgifts- 
incident. 
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Undertecknande av handlingar med mera 

 
 

Ärende/Beslut Undertecknas av Kontrasigneras av Anmärkning 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som 
beslutas av nämnden 

Nämndens 
ordförande, vid 
dennes förfall 
nämndens vice 
ordförande 

  

Undertecknande av avtal fattade på delegation – 
arbetsutskott 
Undertecknande av avtal, andra handlingar och 
skrivelser i övrigt som inte kräver beslut av nämnden 
eller som tjänsteman eller arbetsutskott kan besluta 
på delegation av nämnden. 

Arbetsutskottets 
ordförande, vid 
dennes förfall vice 
ordförande 

  

Undertecknande av avtal fattade på delegation – 
tjänstemän 
Undertecknande av avtal, andra handlingar och 
skrivelser i övrigt som inte kräver beslut av nämnden 
eller som tjänsteman kan besluta på delegation av 
nämnden. 

Den som fattat 
beslutet 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2022-02-09 
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Sida 1 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 27 Beslut om revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning 
KS 2021/249 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att revidera delegationsordningen enligt upprättat förslag. 
• Kommunstyrelsen beslutar att uppmana nämnderna att ta in motsvarande avsnitt 3 i sina 

delegationsordningar samt att även genomföra övriga ändringar. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av att kommunfullmäktige har reviderat kommunstyrelsens och nämndernas 
reglementen så att varje nämnd är anställningsmyndighet i stället för kommunstyrelsen behöver 
även delegationsordningen revideras.  

Eftersom kommunstyrelsen inte längre kan delegera rätten att besluta i ärenden gällande personal 
på andra nämnder föreslås hela avsnitt 4 tas bort. Istället bör kommunstyrelsen besluta uppmana 
övriga nämnder att ta med motsvarande punkter i sina delegationsordningar som i 
kommunstyrelsens delegationsordning avsnitt 3. 

Kommunstyrelsen är fortfarande anställningsmyndighet för förvaltningschefer och 
förvaltningsekonomer. Avsnitt 3 har därför uppdaterats.  

Kommunfullmäktige har även utökat kommunstyrelsens möjlighet att sälja fastigheter. Med 
anledning av detta föreslås att kommunstyrelsen i sin tur utökar delegationen till arbetsutskottet 
att sälja fastigheter, till upp till och med 15 prisbasbelopp (p. 6.2). 

I övrigt har smärre felaktigheter justerats i p. 1.15 och p. 7.1. I förslaget har ytterligare en punkt 
lagts till, p. 1.13, för det fall ett beslut som fattats på delegation behöver överklagas. En mening har 
tagits bort i den inledande texten, på sidan 4, eftersom kommunstyrelsen inte har sammanträden 
varje månad.  

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att revidera delegationsordningen 

enligt upprättat förslag. 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att uppmana nämnderna att ta in 

motsvarande avsnitt 3 i sina delegationsordningar samt att även genomföra övriga 
ändringar. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 6/2022 ”Beslut om revidering av 

kommunstyrelsens delegationsordning”, 2022-01-26. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av kommunstyrelsens delegationsordning”, 

kommunjurist Jenny Beckman, 2021-12-22. 
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Kommunstyrelsen, 2022-02-09 
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Sida 2 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

 Förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen. 
 

Sändlista 
Samtliga nämnder 
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Senast reviderad: 2022-02-09

Författningssamling
Delegationsordning för 
kommunstyrelsen
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Generella bestämmelser för delegation gällande 
styrelsen och övriga nämnder 
Allmänt 
Kommunstyrelsen eller nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt 
en anställd att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende. Detta kallas för att delegera 
beslutanderätten. Den som får ett sådant uppdrag kallas delegat. Nämnden ska besluta i ärenden som 
inte har delegerats. 

I 6 kap. 37-40 §§ och 7 kap. 5-8 §§ kommunallagen finns de bestämmelser som reglerar delegering av 
ärenden inom en nämnd.  

Ett delegationsbeslut kan inte ändras av nämnden. Nämnden kan däremot när som helst återkalla ett 
delegeringsuppdrag. Detta kan göras generellt eller bara i ett särskilt ärende. Nämnden kan även ta 
över ett ärende och fatta beslut i detta.  

En delegat kan avstå från att fatta beslut och lämna tillbaka beslutsfattandet till den som lämnat 
delegationen. Detta ska ske om beslutet är av sådan art som framgår av 6 kap 38 § kommunallagen 
(se avsnitt Delegeringsförbud) eller om ärendets innehåll kräver det.  

Beslut som delegerats enligt denna ordning ska fattas i enlighet med gällande lagar och förordningar, 
fullmäktiges beslut, för kommunen bindande avtal samt i enlighet med riktlinjer och bestämmelser 
utfärdade av styrelsen. En delegats befogenheter är även begränsade till det egna 
verksamhetsområdet samt verksamhetsområdets ekonomiska ramar.  

Delegeringsförbud 
Enligt 6 kap 38 § kommunallagen får inte följande typer av ärenden delegeras: 

• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 
• Framställningar eller yttrande till fullmäktige, liksom yttranden med anledning av att beslut av 

nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats. 
• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild, om de är av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt. 
• Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden. 
• Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

Delegats frånvaro 
Om en delegat på grund av frånvaro är förhindrad att fatta ett visst beslut övertas beslutanderätten 
av en ersättare. Ersättare går in i följande ordning: 

1.) Den som är ställföreträdande för eller vikarierar för delegaten (om inte inskränkningar i 
delegationsrätten har införts). 

2.) Den som delegatens förvaltningschef har utsett genom särskilt beslut 
3.) Delegatens förvaltningschef. 

Om samtliga angivna delegater av någon anledning är förhindrade att fatta ett visst beslut är det 
nämndens skyldighet att fatta beslutet.  
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Vidaredelegation 
Kommundirektör och förvaltningschefer får, med tillämpning av 7 kap. 6 § kommunallagen, 
vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd. En sådan vidaredelegation ska anmälas skriftligen 
till styrelsen. Beslut som fattas med stöd av vidaredelegation ska anmälas till kommundirektören eller 
förvaltningschefen som i sin tur ska anmäla beslutet till styrelsen vid dess nästkommande 
sammanträde.  

Skillnad mellan delegationsbeslut och verkställighetsbeslut 
Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som innebär ren verkställighet. 
Skillnaden är att ett fattat delegationsbeslut kan överklagas och måste anmälas till nämnden vilket inte 
gäller för ett fattat verkställighetsbeslut.  

Ett delegationsbeslut kännetecknas av att det kan finnas alternativa tolkningar och lösningar i ärendet 
samt att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar.  Verkställighetsbeslut är 
däremot sådana beslut där det redan finns fastställda regler och direktiv, exempelvis avgiftsdebitering 
enligt fastställd taxa eller tilldelning av förskoleplats enligt fastställd turordningsregel.  

Anmälan av delegationsbeslut 
Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till kommunstyrelsen vid dess nästkommande 
sammanträde.  

Delegationsbeslut ska redovisas enligt upprättad (gemensam) mall och skickas till kansliavdelningen 
senast 10 dagar innan styrelsens sammanträde.  

Varje delegationsbeslut ska kunna härledas. I redovisningen ska följande ingå;  

• Datum för beslutet. 
• Typ av beslut. 
• Ärendemening. 
• Löpnummer och/eller ärendenummer (diarienummer).  

Vid protokollsparagrafen ska nämnden ta ställning till om redovisningen kan godkännas. 

Ordförandebeslut  
Vid brådskande ärenden där nämndens avgörande inte kan avvaktas delegeras till ordföranden att 
besluta på nämndens vägnar. Om ordförande har förhinder beslutar vice ordföranden. 
Ordförandebeslut ska anmälas vid nämndens nästkommande sammanträde. 

Överklagan av delegationsbeslut 
Delegationsbeslut kan överklagas antingen med stöd av 13 kap 1-15 §§ kommunallagen 
(laglighetsprövning) eller med stöd av andra bestämmelser i lag eller förordning (förvaltningsbesvär).  

Överklagan genom laglighetsprövning ska ske inom tre veckor från den dag då justering av 
protokollet från det sammanträde där delegationsbeslutet anmälts tillkännagetts på kommunens 
anslagstavla. 

För delegationsbeslut som överklagas genom förvaltningsbesvär räknas klagotiden till tre veckor från 
den tidpunkt som den sökande/klagande tagit del av beslutet. 
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Delegationsordning 
1. Allmänna ärenden 

Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

1.1  KL 6 kap 
39 § 

Brådskande beslut 
Beslut på nämndens vägnar i 
ärenden som är så brådskande 
att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas. 

KS ordförande  

1.2  Kurser och konferenser 
förtroendevalda 

Beslut om förtroendevaldas 
deltagande i kurser och 
konferenser. 

KS ordförande  

1.3 
 

Avge yttranden- brådskande 
fall 

Beslut om kommunens yttrande 
när remisstiden inte medger 
behandling på ordinarie 
sammanträde. 

Arbetsutskottet Dock inte i 
laglighetsprövning 
enlig 
kommunallag 
eller i frågor av 
principiell 
beskaffenhet 

1.4  Avge yttrande - planer 

Avge yttrande över planer från 
grannkommuner. 

Arbetsutskottet  

1.5  Utse ombud - brådskande 
fall 

Utse ombud till stämmor och 
möten (om inte bolagsordning 
eller annan urkund anger att 
detta ska göras av annat organ) 
när tiden inte medger behandling 
på ordinarie sammanträde. 

Arbetsutskottet  

1.6 RB 12 kap 
14 § 

Rättegångsfullmakt 

Rätt att utfärda fullmakt att föra 
kommunens talan inför domstol 
och andra myndigheter samt vid 
förrättningar av skilda slag.  

Kommundirektör  

1.7 KL 6 kap 
36 § 

Delgivningar 

Rätt att motta delgivningar 
ställda till kommunstyrelsen (till 

Kommundirektör  
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

exempel stämningsansökan och 
vitesföreläggande). 

1.8 
 

Remisser 

Beslut att remittera ärenden för 
yttrande till nämnder. 

Kommundirektör  

1.9 
 

Remittering av motioner 
och e-förslag 

Beslut om remittering av 
motioner och e-förslag. 

Arbetsutskottet  

1.10  Besvarande av remisser 

Beslut att överlämna inkommen 
remiss till annan nämnd för 
yttrande direkt till 
remissinstansen. 

Kommundirektör  

1.11 
 

Allmänna handlingar 

Beslut att inte lämna ut handling 
som förvaras hos 
kommunstyrelsen eller att lämna 
ut handlingen med förbehåll. 

Kommunjurist  

1.12  Yttrande till domstol – 
överklagade beslut 

Avge yttrande till domstol 
avseende överklagade beslut med 
undantag för laglighetsprövning 
enligt 13 kap. kommunallagen. 

Den som fattat 
det överklagade 
beslutet 

 

1.13  Överklaga beslut 

Besluta att överklaga beslut och 
domar som innefattar ändring av 
beslut som fattats med stöd av 
delegation. 

Den som fattat 
det överklagade 
beslutet 

 

 1. 14 FL 36 § Rätta beslut 

Rätta beslut enligt 36 § 
förvaltningslagen. 

Den som fattat 
det överklagade 
beslutet 
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

1. 15 FL 37–38 
§§ 

Ändra beslut 

Ändra beslut enligt 37–38 §§ 
förvaltningslagen. 

Den som fattat 
det överklagade 
beslutet 

 

1. 16 FL 45 § 
1st 

Prövning av 
förvaltningsbesvär i rätt tid 

Pröva om förvaltningsbesvär 
inkommit i rätt tid samt fatta 
beslut om avvisning om besvären 
inkommit för sent. 

Kommunjurist  

1. 17 
 

Gallring 

Beslut om gallring av handlingar, 
som inte är överlämnade till 
kommunens centralarkiv, utöver 
vad som angivits i dokument- 
och informationsplanen. 

Arkivansvarig  

1. 18 
 

Representation 

Beslut om intern och extern 
representation från 5 000 kronor 
till högst 25 000 kronor per 
tillfälle. 

Kommundirektör  

1. 19 
 

Representation 

Beslut om intern och extern 
representation över 25 000 
kronor per tillfälle. 

Arbetsutskottet  

 

2. Personalärenden – förvaltningsövergripande 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

2.1   Antagande av centrala 
avtal 

 

Personalutskott  

2.2  Beslut om stridsåtgärd Personalutskott  

2.3  Teckna lokala kollektivavtal 

 

Personalchef  
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

2.4  Föra tvisteförhandlingar Personalchef och 
personalkonsult 

Den inom 
personal-
avdelningen 
som har 
handlagt 
ärendet. 

2.5 LAS 4-6 §§ 

AB 4-5 §§ 

Beslut om anställning av  

1. förvaltningschef  
2. förvaltningsekonom 

(tillsvidareanställning). 

1. 

Kommundirektör 

2. Ekonomichef 

Samråd ska ske 
med presidiet i 
berörd nämnd 
när det gäller 
förvaltningschef 

2.6  Ledighet som inte är avtals- 
eller lagreglerad – för 
förvaltningsekonom 

Beslut om ledighet som inte är 
avtals- eller lagreglerad, 12 
månader eller mer. 

Ekonomichef 

  

Tjänstledighet 

2.7 LAS 7 § Uppsägning vid arbetsbrist 
av  

1. förvaltningschef  
2. förvaltningsekonom  

Beslut om uppsägning på grund 
av arbetsbrist. 

1. 
Kommundirektör  

2. Ekonomichef 

Uppsägning vid 
arbetsbrist ska 
ske i samråd 
med personal-
avdelningen 

2.8 LAS 7 och  
18-20 §  

AB 33 § 

Uppsägning - personliga 
skäl och avsked av  

1. förvaltningschef  
2. förvaltningsekonom  

Beslut om uppsägning på grund 
av personliga skäl samt beslut 
om avsked. 

1. 
Kommundirektör  

2. Ekonomichef 

Uppsägning vid 
personliga skäl 
och avsked ska 
ske i samråd 
med personal-
avdelningen 

2.9  Utbildning  

1. förvaltningschef  
2. förvaltningsekonom 

För deltagande i utbildning till 
en kostnad över 20 000 
kronor. 

1. 
Kommundirektör  

2. Ekonomichef 

 

2.10 AB 3 kap 8 § Förbud mot bisyssla 

1. förvaltningschef 
2. förvaltningsekonom 

1. 
Kommundirektör  

2. Ekonomichef 

Beviljande av 
bisyssla 
betraktas som 
verkställighet 
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

2.11 AB 3 kap 10 § Avstängning  

1. förvaltningschef  
2. förvaltningsekonom 

Beslut om avstängning av 
förvaltningschef. 

1. 
Kommundirektör  

2. Ekonomichef 

Beslut om 
avstängning ska 
ske i samråd 
med personal-
avdelningen 

2.12 AB 3 kap 11 § Disciplinpåföljd 

1. förvaltningschef  
2. förvaltningsekonom 

Beslut att utfärda skriftlig 
varning. 

1. 
Kommundirektör  

2. Ekonomichef 

Beslut om 
disciplinpåföljd 
ska ske i 
samråd med 
personal-
avdelningen 

2.13  Arbetsmiljöansvar  

1. förvaltningschefer  
2. förvaltningsekonom 

1. 
Kommundirektör  

2. Ekonomichef 

 

2.14 Lag om 
arbetsgivarens 
kvittningsrätt 

Avdrag 
personallönefordran, 
kvittningsrätt 

Personalchef  

2.15 LAS 7§ 

AB 6 § 

Förflyttning/omplacering 

Beslut om 
förflyttning/omplacering över 
förvaltningsgränser. 

Personalchef  

2.16  Överenskommelse 

Träffa överenskommelse i 
samband med skiljande från 
tjänst inom Tidaholms 
kommun, maximalt 12 
månader. 

Personalchef  

2.17  Annan kompensation vid 
förläggning av semester 

Personalchef Kompensation 
enligt AB § 27 
mom 4 är 
verkställighet 

2.18  Beslut om särskilda 
ersättningar och avdrag 

Exempelvis för pedagogisk 
måltid. 

Personalutskott  

2.19  Beslut om garantipension Personalutskott  
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

2.20  Beslut om löneförmåner i 
samband med arbetsskada 

Personalchef  

2.21  Kommundirektör 

Beslut om anställningsvillkor, 
årlig löneöversyn, beviljande av 
kurser. 

KS ordförande  

2.22  Beslut om anställning och 
entledigande av 
kommundirektör 

Arbetsutskott  

 

3. Personalärenden inom kommunledningsförvaltningen 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

3.1 LAS 4-6 
§§ 

AB 4-5 §§ 

Beslut om anställning inom 
kommunstyrelsens 
verksamhetsområde  

 

Berörd chef1   

 

 

Anställning ska 
ske i samråd med 
personal-
avdelningen 

Rapporteras till 
kommunstyrelsens 
genom en 
månatlig rapport 
från lönesystemet 

3.2  Ledighet som inte är avtals- 
eller lagreglerad – inom 
kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 

Beslut om ledighet som inte är 
avtals- eller lagreglerad, 12 
månader eller mer. 

Berörd chef  

  

Tjänstledighet 

3.3 LAS 7§ 

 

Omplacering- inom 
kommunstyrelsens 
verksamhetsområde  

Beslut om omplacering inom 
förvaltning. 

Kommundirektör  

 

Omplacering ska 
ske i samråd med 
personal 
avdelningen 

 
1 Chef på kommunledningsförvaltningen, kommundirektör, ekonomichef, personalchef, näringslivschef, 
kanslichef och IT-chef 
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

3.4 LAS 7 § Uppsägning vid arbetsbrist- 
inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 

Beslut om uppsägning på grund 
av arbetsbrist. 

Berörd chef  

 

 

Uppsägning vid 
arbetsbrist ska ske 
i samråd med 
personal-
avdelningen 

3.5 LAS 7 
och 18-20 
§, AB 33 § 

Uppsägning av personliga 
skäl och avsked- inom 
kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 

Beslut om uppsägning på grund 
av personliga skäl samt beslut 
om avsked. 

Berörd chef  

 

 

Uppsägning vid 
personliga skäl 
och avsked ska 
ske i samråd med 
personal-
avdelningen 

3.6  Utbildning - personal inom 
kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 

För personals deltagande i 
utbildning till en kostnad över 
20 000 kronor. 

Berörd chef   

 

 

 

3.7 AB 3 kap 
8 § 

Förbud mot bisyssla - 
personal inom 
kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 

Berörd chef  Beviljande av 
bisyssla  

betraktas som 
verkställighet 

3.8 AB 3 kap 
10 § 

Avstängning - personal 
inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 

Beslut om avstängning av 
personal. 

Berörd chef  

 

Beslut om 
avstängning ska 
ske i samråd med 
personal-
avdelningen 

3.9 AB 3 kap 
11 § 

Disciplinpåföljd - personal 
inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 

Beslut att utfärda skriftlig 
varning. 

Berörd chef  

 

Beslut om  

disciplinpåföljd ska 
ske i  

samråd med 
personal-
avdelningen 

3.10  Arbetsmiljöansvar- för 
personal inom 
kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 

Kommundirektör  
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

Organisera styrelsens 
arbetsmiljöansvar och fullgöra 
förekommen arbetsuppgift inom 
respektive verksamhetsområde. 

 

4. Ekonomi 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

4.1   Beslutattestanter 

Ändring och komplettering av 
beslutattestanter under året för 
kommunstyrelsens 
verksamheter och för 
balansräkning. 

Ekonomichef  

4.2  Kommunstyrelsens anslag 
för oförutsedda utgifter 

Beslut om att nyttja medel ur 
kommunstyrelsens anslag för 
oförutsedda utgifter med 
maximalt 50 000 kr per år, dock 
max 10 000 kronor per beslut.  

KS ordförande  

4.3  Kommunstyrelsens anslag 
för oförutsedda utgifter 

Beslut om att nyttja medel ur 
kommunstyrelsens anslag för 
oförutsedda utgifter med 
maximalt 500 000 kronor per 
år, dock max 100 000 kr per 
beslut. 

Arbetsutskottet  

4.4  Försäljning av material och 
inventarier 

Beslut om försäljning av material 
för ett belopp uppgående till 
mellan 25 000 kronor och 
maximalt 200 000 kronor. 

 

Berörd chef Försäljning av 
material och 
inventarier till ett 
belopp uppgående 
till maximalt 
25 000 kronor 
betraktas som 
verkställighet.  

Försäljning av 
material och 
inventarier ska 
ske i samråd med 
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

ekonomi-
avdelningen 

4.5  Upplåning 

Beslut om att upplåna 
respektive konvertera lån inom 
av kommunfullmäktige beslutade 
ramar och i enlighet med 
finanspolicyn. 

Ekonomichef Upplåning via 
Kommuninvest 
enligt KS gällande 
beslut 
firmateckning 

4.6  Placeringar av likvida medel 

Beslut om placeringar av 
kommunens likvida medel enligt 
av fullmäktige antagen 
finanspolicy. 

Ekonomichef  

4.7  Placering i donationsfonder 

Beslut om placering av medel i 
donationsfonder. 

Ekonomichef  

4.8  Bevilja sponsringsbidrag 

Beslut att bevilja 
sponsringsbidrag ur 
marknadsföringsbudgeten, i 
enlighet med av styrelsen 
antagen riktlinje för sponsring, 
till maximalt 10 000 kronor. 

IT-chef  

4.9  Pott för lönepolitisk 
satsning 

Beslut om fördelning av 
budgeterade medel i gemensam 
pott för lönepolitisk satsning.  

Personalchef  

4.10  Bokföringsmässig 
avskrivning av fordringar 

Beslut om avskrivning av osäker 
fordran.  

Ekonomichef   

4.11 LOU  Inköp av material, varor 
och tjänster 

Beslut om inköp av material, 
varor och tjänster inom 
kommunstyrelsens 
verksamhetsområde efter 

Berörd chef eller 
inköpssamordnare  

Direktupphandling 
ska genomföras 
enligt policy för 
upphandling och 
riktlinje för inköp 
och upphandling. 
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

genomförd direktupphandling 
och utanför redan gällande avtal 
till ett belopp mellan 25 000 
kronor och det maximala 
belopp för direktupphandling 
som anges i LOU.   

Inköp av material, 
varor och tjänster 
inom ramen för 
angiven budget 
och till ett belopp 
om högst 25 000 
kronor betraktas 
som 
verkställighet.  

Inköp av material, 
varor och tjänster 
inom ramen för 
angiven budget 
och i enlighet med 
redan giltigt avtal 
betraktas som 
verkställighet. 

4.12 LOU  Inköp av material, varor 
och tjänster inom 
folkhälsoområdet 

Beslut om inköp av material, 
varor och tjänster inom 
kommunstyrelsens 
verksamhetsområde efter 
genomförd direktupphandling 
och utanför redan gällande avtal 
till ett belopp mellan 25 000 
kronor och det maximala 
belopp för direktupphandling 
som anges i LOU.   

 

Folkhälsostrateg Direktupphandling 
ska genomföras 
enligt policy för 
upphandling och 
riktlinje för inköp 
och upphandling. 

Inköp av material, 
varor och tjänster 
inom ramen för 
angiven budget 
och till ett belopp 
om högst 25 000 
kronor betraktas 
som 
verkställighet.  

Inköp av material, 
varor och tjänster 
inom ramen för 
angiven budget 
och i enlighet med 
redan giltigt avtal 
betraktas som 
verkställighet. 

4.13  Beviljande av ansökan om 
folkhälsomedel  

Folkhälsostrateg Ansökningar kan 
endast beviljas när 
det finns pengar 
kvar i budget. 
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

Beslut om beviljande av 
ansökningar om folkhälsomedel 
upp till 25 000 kronor. 

 

Folkhälso-
strategen 
samråder med 
folkhälsorådets 
presidie  

4.14  Förlängning av avtal 

Beslut om förlängning av avtal 
för inköp av material, varor och 
tjänster. 

Berörd chef eller 
inköpssamordnare 

Direktiv finns i 
policy för 
upphandling och 
riktlinje för inköp 
och upphandling. 

Omfattar inte 
avtal som förlängs 
löpande. 

4.15 LOU  Upphandling- 
förvaltningsövergripande 

Beslut om tilldelning i 
förvaltningsövergripande 
upphandlingar enligt vilken 
kommunens 
nämnder/förvaltningar genom 
avrop kan göra inköp. 

Ekonomichef  Upphandling ska 
genom-föras 
enligt policy för 
upphandling och 
riktlinje för inköp 
och upphandling. 

4.16 

 

LOU  Upphandling- 
kommunstyrelsen 

Beslut om tilldelning i 
upphandlingar för kommun-
styrelsens verksamhetsområde 

Ekonomichef  Upphandling ska 
genomföras enligt  

policy för 
upphandling och 
riktlinje för inköp 
och upphandling. 

4.17 LOU  Upphandling - 
förvaltningsövergripande IT 
och telefoni 

Beslut om tilldelning i 
förvaltningsövergripande 
upphandlingar gällande IT och 
telefoni enligt vilken 
kommunens 
nämnder/förvaltningar genom 
avrop kan göra inköp. 

IT- chef  Upphandling ska 
genomföras enligt 
policy för 
upphandling och 
riktlinje för inköp 
och upphandling. 
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5. Fastighetsärenden 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

5.1   Köp och försäljning av 
fastighet upp till 5 
prisbasbelopp 

Genom köp, byte, 
fastighetsbildning eller inlösen 
förvärva, samt genom försäljning, 
byte eller fastighetsbildning 
avhända kommunen fastighet 
eller fastighetsdel upp till 5 
prisbasbelopp. 

Kommundirektör 
eller 
arbetsutskottet 

Försäljning av 
kommunal 
villatomt inom 
detaljplanelagt 
område med av 
fullmäktige 
fastställt pris 
betraktas som 
verkställighet.  

Köp av fastighet 
förutsätter ett 
finansierings-
beslut.  

5.2  Köp och försäljning av 
fastighet mellan 5- och 10 15 
prisbasbelopp 

Genom köp, byte, 
fastighetsbildning eller inlösen 
förvärva, samt genom försäljning, 
byte eller fastighetsbildning 
avhända kommunen fastighet 
eller fastighetsdel mellan 5- och 
15 prisbasbelopp. 

Arbetsutskottet För försäljning av 
kommunal 
villatomt inom 
detaljplanelagt 
område se 
anmärkning 6.1 

 

 

6. Dataskyddsförordningen 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

6.1   Beslut om att ta ut avgift 
eller att vägra att 
tillmötesgå begäran  

Kommun-
jurist 

Artikel 12.5  

6.2  Beslut om registrerads rätt 
till tillgång till person-
uppgifter som behandlas 

Kommun-
jurist 

Artikel 15 

6.3  Beslut om rättelse av 
felaktiga personuppgifter  

Kommun-
jurist 

Artikel 16 

6.4  Beslut om radering av 
personuppgifter 

Kommun-
jurist 

Artikel 17 
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

6.5  Beslut om rätt till 
begränsning av behandling 
av personuppgifter 

Kommun-
jurist 

Artikel 18 

6.6  Beslut om anmälan till 
tredje man avseende 
rättelse eller radering av 
personuppgifter och 
begränsning av behandling 

Kommun-
jurist 

Artikel 19 

6.7  Beslut om dataportabilitet Kommun-
jurist 

Artikel 20 

6.8  Beslut om invändningar 
mot behandling av 
personuppgifter 

Kommun-
jurist 

Artikel 21 

6.9  Beslut att ingå 
personuppgiftsbiträdesavtal 

Den som 
ingått 
huvud-
avtalet 

Artikel 28.3 

Se rutin tecknande av 
personuppgiftsbiträdesavtal 

6.10  Beslut om en 
personuppgiftsincident ska 
anmälas eller ej till 
tillsynsmyndigheten 

IT-chef Artikel 33 

Se rutin 
personuppgiftsincident 

 

7. Övriga förvaltningsspecifika ärenden 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

7.1 Folkbokföringslagen 
(1991:481) 

Avge yttrande i 
folkbokförings-
ärenden 

Kommunjurist  

7.2  Kommunvapen och 
logotyp 

Beslut om tillstånd för 
externa att använda 
kommunens stadsvapen 
och logotyp. 

Kommunikatör  

7.3 Hemvärnsförordning 
(1997:146) 

Hemvärnsman 

Beslut om yttrande över 
antagande av 
hemvärnsman. 

Kommundirektör  
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

7.4 Sl 20 § Placering 
säkerhetsklass 

Beslut om placering 
säkerhetsklass enligt 
säkerhetsskyddslagen. 

Räddningschef  

7.5 Sl 13-17 §§ Registerkontroll 

Beslut om 
registerkontroll enligt 
säkerhetsskyddslagen. 

Räddningschef  

7.6  Vänort 

Beslut i vänortsfrågor. 

Arbetsutskottet  

7.7  Utlandsresor- 
tjänstepersoner 
förutom 
kommundirektör 

Beslut om resor 
utomlands för 
tjänstepersoner. 

Kommundirektör   

7.8  Utlandsresor- 
kommundirektör 

Beslut om resor 
utomlands för 
kommundirektör. 

Kommunstyrelsens 
ordförande  

 

7.9  Utlandsresor- 
förtroendevalda som 
ej är ledamöter i 
arbetsutskottet 

Beslut om resor 
utomlands för 
förtroendevalda. 

Arbetsutskottet  

7.10  Utlandsresor- 
förtroendevalda i 
arbetsutskottet 

Beslut om resor 
utomlands för 
förtroendevalda. 

Kommunstyrelsen  
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Undertecknande av handlingar med mera 
Ärende/Beslut Undertecknas 

av 
Kontrasigneras 
av 

Anmärkning 

Avtal, andra handlingar och 
skrivelser som beslutas av 
kommunstyrelsen  
 

KS ordförande, 
vid dennes 
förfall KS vice 
ordförande 

Kommundirektör 
eller vid dennes 
förfall 
ställföreträdande 
kommundirektör 

Framgår av 
reglemente för 
kommunstyrel
sen § 42 

Avtal, andra handlingar och 
skrivelser som beslutas av 
kommunstyrelsens utskott 

Utskottens 
ordförande, vid 
dennes förfall: 

Utskottens vice 
ordförande   

Kommundirektör 
eller vid dennes 
förfall 
ställföreträdande 
kommundirektör 

 

Undertecknande av avtal fattade på 
delegation – utskott 

Undertecknande av avtal, andra 
handlingar och skrivelser i övrigt som inte 
kräver beslut av kommunstyrelsen eller 
som tjänsteperson eller utskott kan 
besluta på delegation av 
kommunstyrelsen. 

Utskottens 
ordförande, vid 
dennes förfall: 

Utskottens vice 
ordförande   

  

Undertecknande av avtal fattade på 
delegation – tjänstepersoner 

Undertecknande av avtal, andra 
handlingar och skrivelser i övrigt som inte 
kräver beslut av kommunstyrelsen eller 
som tjänsteperson eller utskott kan 
besluta på delegation av 
kommunstyrelsen. 

Den som fattat 
beslutet 

  

Lån/bankgarantier 

Undertecknande av handlingar avseende 
lån/bankgarantier upptagna enligt 
delegationsordningen samt därmed 
jämförliga handlingar 

Ekonomichef   

Ramavtal 

Samtliga ramavtal med undantag för 
sådana som avser inköp av IT och telefoni 

Ekonomichef 
och controller  

  

Ramavtal IT och telefoni IT- och 
informations-
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Ärende/Beslut Undertecknas 
av 

Kontrasigneras 
av 

Anmärkning 

Ramavtal som avses inköp av IT och 
telefoni 

chef och 
controller 
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Förkortningslista lagar och förordningar 
AB: Allmänna bestämmelser 

FL: Förvaltningslagen 

KL: Kommunallagen 

LAS: Lagen om anställningsskydd 

LOU: Lagen om offentlig upphandling 

RB: Rättegångsbalken 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 40 Beslut om årlig uppföljning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete 
BUN 2022/111 

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

årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete avseende perioden mars 2021 – mars 
2022 samt att överlämna den till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt bestämmelser i Arbetsmiljöverkets föreskrifter för systematiskt arbetsmiljöarbete ska 
arbetsgivare varje år utföra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Förvaltningen 
har utifrån detta sammanställt en rapport med uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
avseende perioden mars 2021 – mars 2022.  

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

årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete avseende perioden mars 2021 – mars 
2022 samt att överlämna den till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete”, skolchef 

Anneli Alm, 2022-03-23. 
 Rapport ”Årlig uppföljning – systematiskt arbetsmiljöarbete 2022” (Barn- och 

utbildningsnämnd). 

267



Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/111 

2022-03-23 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, Skolchef 

Tjänsteskrivelse - Beslut om årlig uppföljning av 
systematiskt arbetsmiljöarbete 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapport om årlig uppföljning av 
systematiskt arbetsmiljöarbete avseende perioden mars 2021 – mars 2022 samt att 
överlämna den till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Enligt bestämmelser i Arbetsmiljöverkets föreskrifter för systematiskt arbetsmiljöarbete ska 
arbetsgivare varje år utföra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Förvaltningen 
har utifrån detta sammanställt en rapport med uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
avseende perioden mars 2021 – mars 2022.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Rapport ”Årlig uppföljning – systematiskt arbetsmiljöarbete 2022” (Barn- och 

utbildningsnämnd). 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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1 Inledning 
Enligt bestämmelser i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt 

arbetsmiljöarbete ska arbetsgivare varje år göra en uppföljning av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Om arbetsmiljöarbetet inte har fungerat bra skall det förbättras. 

Nämnden ska behandla en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i 

april månad. 

Denna rapport avser perioden mars 2021 – mars 2022. 
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2 Sammanfattning 
Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet visar att huvuddelen av 

funktionerna inom det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar väl och det är tydligt 

att arbetet överlag har synliggjorts och förtydligats på förvaltningens enheter. Det är av 

vikt att regelbundet lyfta dessa frågor på APT samt vid nyanställningar. 

Vid uppföljningen av chefernas arbetsmiljö framgår att cheferna har en belastad 

arbetssituation. Förvaltningen ser därför behov av åtgärder som minskar rektorernas 

arbetsbelastning såsom översyn av antal medarbetare samt administrativt stöd. 
Pandemin har utöver detta tagit både tid och kraft i anspråk vilket bland annat har 

resulterat i färre tillfällen med arbetsmiljöutbildning. Utbildningstillfällena har nu i 

samarbete med personalavdelningen återupptagits och det är viktigt att cheferna tar 

vara på de tillfällen som erbjuds för att hålla sig uppdaterade inom området. 
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3 Arbetsskador och tillbud 
  Antal 

Arbetsskador 52 

Tillbud 53 

I tabellen ovan redovisas endast statistik för de arbetsskador och tillbud som drabbar 

förvaltningens personal. Statistik om olycksfall och tillbud som drabbar barn och elever 

i förvaltningens verksamheter rapporteras och sammanställs separat. 

Under perioden mars 2021 till mars 2022 rapporterades följande: 

Tillbud - 53 stycken fördelade enligt: 

Förskola: 17 tillbud 

Grundskola: 31 tillbud 

Gymnasiet: 1 tillbud 

BUN (chefer): 4 tillbud 

Av dessa 53 klassades fem som allvarliga händelser. 

  

Arbetsskador - 52 stycken fördelade enligt: 

Förskola: 8 arbetsskador 

Grundskola: 41 arbetsskador 

Gymnasiet: 1 arbetsskada 

BUN (chefer): 1 arbetsskada 

Samt någon enstaka inom annan verksamhet. 

Av dessa klassades ingen som allvarlig händelse. 

De allvarliga händelserna har följts upp och arbetats med enligt givna riktlinjer. 
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4 Uppföljning av systematiskt 

arbetsmiljöarbete 

4.1 Årlig uppföljning av systematiskt 

arbetsmiljöarbete 

Kommentar 

 

Samtliga enheter har varit delaktiga i att besvara frågorna men då enheterna är 

organiserade utifrån rektorer/verksamhetschefer och vissa verksamheter har 

gemensam organisation så blir utfallet att medarbetare vid 26 av 30 arbetsplatser har 

besvarat frågorna. 

Resultatet synliggör vilka delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet som behöver 

utvecklas på respektive arbetsplats men även inom förvaltningen som helhet. 

Sammantaget visar uppföljningen att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar väl 

vid en majoritet av arbetsplatserna och att det systematiska arbetsmiljöarbetet ses som 

en naturlig del av verksamheten. 

Några delar att se över är de som är kopplade till utredningar av tillbud och olycksfall 

samt upprättande av skriftliga handlingsplaner gällande dessa. En annan del handlar om 

riskbedömning vid planering och förändring av verksamheter. Riskbedömningar har 

efterfrågats i olika sammanhang under pandemin vilket har varit kännbart då 

arbetsbelastningen redan varit hårt ansträngd. 

Förvaltningens planerade åtgärder redovisas i avsnitt 5, Förbättrande åtgärder. 

Frågor 

1. Ingår systematiskt arbetsmiljöarbete som en naturlig del i den dagliga verksamheten? 

 

2. Medverkar medarbetare i det systematiska arbetsmiljöarbetet? 
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Frågor 

 

3. Medverkar skyddsombud i det systematiska arbetsmiljöarbetet? 

 

4. Vet alla i verksamheten vem, vilka som är skyddsombud på arbetsplatsen? 

 

5. Känner du till att det finns en arbetsmiljöpolicy? 

 

6. Finns det tydliga rutiner för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas? 
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Frågor 

 

7. Har det fördelats arbetsmiljöuppgifter till medarbetare på de arbetsplatser där det finns risker? 

 

8. Har de som har blivit tilldelade arbetsmiljöuppgifter tillräckliga befogenheter, resurser och kompetens? 

 

9. Är uppgiftsfördelningen skriftligt dokumenterad? 

 

10. Utförs regelbundna riskbedömningar? 
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Frågor 

 

11. Sker riskbedömning vid planering- och eller förändring av verksamheten? 

 

12. Dokumenteras riskbedömningarna skriftligt? 

 

13. Görs utredningar av tillbud, ohälsa eller olycksfall? 

 

14. Sker genomförande och kontroll av åtgärderna gällande tillbud, ohälsa och olycksfall? 
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Frågor 

 

15. Finns det en skriftlig handlingsplan på åtgärderna? 

 

16. Görs årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet? 

 

17. Anlitas vid behov företagshälsovård eller motsvarande? 

 

4.2 Chefens arbetsmiljö 

Kommentar 
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Samtliga rektorer/verksamhetschefer har besvarat checklistan. Några har av tekniska 

skäl besvarat frågorna tillsammans. 

Fler än hälften av cheferna anser att antalet underställda medarbetare är alltför många i 

förhållande till uppdraget. Det är fortsatt en parameter som påverkar 

arbetsbelastningen stort. Det är också mycket tydligt att ytterligare ett år med 

pandemin har påverkat både arbetsbelastning och arbetsmiljö i hög grad. 

Uppföljningen visar att det fortfarande inte är tillräckligt tydligt vilka mål chefer inom 

förvaltningen ska prioritera vid tidsbrist och/eller alltför hög arbetsbelastning. Det har 

under hösten 2021 tagits fram ett dokument för hur arbetsuppgifter kan prioriteras vid 

hög arbetsbelastning. Flera chefer anser dock att de får ett tillräckligt stöd i att 

prioritera arbetsuppgifter av närmast överordnad chef vid hög arbetsbelastning. 

Det administrativa stödet till cheferna ser olika ut i olika verksamheter, några chefer 

har inte tillräckligt stöd med de administrativa uppgifterna. Det har varit möjligt att 

göra vissa förbättringar för att förstärka det administrativa stödet under året, ett 

förbättringsarbete som fortfarande pågår. 

Uppföljningen visar också att ett mindre antal chefer upplever att de har tillräckliga 

kunskaper, resurser och befogenheter för sina arbetsmiljöuppgifter. Vidare framgår att 

chefer inom förvaltningen behöver ägna mer tid åt att genomföra riskbedömningar, 

upprätta handlingsplaner och genomföra uppföljningar enligt rutinen för det 

systematiska arbetsmiljöarbetet, uppgifter som har ökat i och med pandemin samtidigt 

som tiden för dessa uppgifter varit begränsad. 

Det finns chefer inom förvaltningen som har ett stort antal underställda, hög 

arbetsbelastning, behov av mer administrativt stöd samt stöd i arbetet med det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Frågor 

1. Finns det tydliga mål för verksamheten? 

 

2. Upplever du att ditt chefsuppdrag är tydligt? 
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Frågor 

 

3. Är det tydligt vilka mål som ska prioriteras vid tidsbrist och allt för hög arbetsbelastning? 

 

4. Har du möjligheter att ta rast eller paus i arbetet? 

 

5. Är antalet underställda medarbetare som du har rimligt i förhållande till uppdraget? 

 

6. Får du tillräckligt stöd med administrativa uppgifter för att klara uppdraget? 
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Frågor 

 

7. Är det klart och tydligt vilka befogenheter (rätt att fatta beslut) du som chef har? 

 

8. Finns det utrymme och möjlighet för dig att få stöd och hjälp från närmast överordnad chef när det behövs? 

 

9. Genomförs det möten med närmast överordnad chef om: uppdrag, resurser och org. förutsättningar? 

 

10. Genomförs det möten med närmast överordnad chef om: verksamhetens resultat, utveckling och ekonomi? 
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Frågor 

 

11. Har du möjlighet att få kollegialt stöd från chefer på samma organisatoriska nivå som dig? 

 

12. Vet du hur du kan förebygga ohälsosam arbetsbelastning? 

 

13. Vet du om vilka åtgärder som du kan genomföra för att minimera risker med arbetstidens förläggning? 

 

14. Vet du vad kränkande särbehandling är? 
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Frågor 

 

15. Vet du hur kränkande särbehandling kan hanteras och förebyggas? 

 

16. Har du fått en introduktion som gjort att du fått god insikt och kunskap om din arbetsplats och roll? 

 

17. Ges du stöd i att prioritera arbetsuppgifter av närmast överordnad chef vid hög arbetsbelastning? 

 

18.Vidtar din chef åtgärder för att motverka arbetsuppgifter och arbetssituationer som är starkt psykiskt 

påfrestande och kan leda till ohälsa hos dig? 
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Frågor 

 

19. Utifrån vad som framkommit i resultat- och medarbetarsamtal, APT, skyddsronder osv. – görs 

riskbedömning, handlingsplan och uppföljning enligt rutin? 

 

20. Anlitas företagshälsovården i frågor som rör hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering? 

 

21. Har du signerat en fördelning av arbetsmiljöuppgifter? 

 

22. Upplever du att du har tillräckliga kunskaper, resurser och befogenheter för dina arbetsmiljöuppgifter? 
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Frågor 

 

23. Är du medveten om att du kan returnera arbetsmiljöuppgift  när du inte har kunskap, resurser eller 

befogenheter? 

 

4.3 OSA 

Kommentar 

 

Denna checklista för OSA (organisatorisk och social arbetsmiljö) är ny för i år. Den 

innehåller frågor för att uppmärksamma och hantera ohälsosam arbetsbelastning, 

kränkande särbehandling samt arbetstider. Tyvärr har inte alla enheter hunnit arbeta 

med denna checklista innan deadline för denna rapport. Det handlar främst om 

förskolorna då de har begränsad tid för arbetsplatsträffar samt att det har varit mycket 

svårt att få till dessa tillfällen under början av året på grund av rådande pandemi och 

således hög personalfrånvaro. Checklistan kommer att genomföras vid senare tillfälle 

eftersom det är viktiga frågor att hantera. 

Det som synliggjorts hittills, utifrån svar från grundskolor och gymnasium, är att det 

finns en god kunskap ute i verksamheterna kring frågor rörande delaktighet och 

resurser kopplade till hur arbetsuppgifter ska planeras och genomföras. Personalen är 

också nöjd med stöd och hjälp från kollegor och chefer. Det finns tillräckligt med 

forum där dialog kan föras om arbetsbetsmiljöfrågor. Vissa brister kan ses i möjligheten 

till återhämtning, tid att ta rast och tilldelade resurser vid till exempel arbetstoppar 

eller psykiskt påfrestande uppgifter. 

Frågor 

1. Vet du hur arbetsuppgifterna ska prioriteras när tiden inte räcker till? Diskussionsfrågor: Vad är viktigast? Hur 

avlastar vi varandra? 
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Frågor 

 

2. Finns de resurser (ex. utrustning, redskap, möbler) som behövs för att kunna utföra arbetsuppgifterna på ett 

säkert sätt? 

 

3. Har du möjlighet att påverka planeringen av dina arbetsuppgifter? 

 

4. Har du möjlighet till stöd och hjälp från kollegor i det dagliga arbetet? Diskussionsfråga: Hur stöttar vi 

varandra? 

 

5. Har du möjlighet till stöd och hjälp från chef-/er när du behöver? 
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Frågor 

 

6. Får du när du tilldelas nya arbetsuppgifter möjlighet till kompetensutveckling för att kunna utföra dem? Ex. 

kollegialt lärande, utbildning, kurs. 

 

7. Finns det utrymme för återhämtning i arbetet? Ex. pauser, fika, rutinmässiga arbetsuppgifter eller lugnare 

tempo? 

 

8. Är det möjligt att anpassa resurserna till de krav som ställs i arbetet så att ohälsosam arbetsbelastning kan 

undvikas? Ex. vid arbetstoppar eller perioder med för hög arbetsbörda. 

 

9. Finns det tillräckliga forum där dialog kan föras om arbetsbetsmiljöfrågor för arbetsgruppen? Ex. 

personalmöten, APT osv. 

287



Barn- och utbildningsnämnd,  Årlig uppföljning - systematiskt arbetsmiljöarbete 2022 20(23) 

Frågor 

 

10. Finns det tillräckligt med stöd för att undvika att ev. starkt psykiskt påfrestande arbete leder till ohälsa? Ex. 

hot och våld, otrevliga ”kunder”, komplexa arbetsuppgifter, etiska dilemman osv. 

 

11. Är tiden mellan arbetspassen tillräcklig för att du ska hinna återhämta dig? 

 

12. Är gränsen mellan arbete och fritid tydlig? Diskussionsfråga: Hur respekterar vi varandras olika gränser? 

 

13. Tar du de raster som finns planerade i schemat? 
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Frågor 

 

14. Finns det ostörda utrymmen som kan användas för vila och återhämtning på arbetsplatsen? 

 

15. Har du arbetstider eller schema som påverkar dig negativt? Med negativt menas ex. sömnstörning. 

 

16. Har arbetsgivaren gjort klart att kränkande särbehandling inte är accepterat på arbetsplatsen? 

 

17. Vet du vart du som medarbetare ska vända dig om du lagt märke till, misstänker eller blivit utsatt för 

kränkande särbehandling? 
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Frågor 
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5 Förbättrande åtgärder 
• Chefer inom förvaltningen ska se till att handlingsplaner upprättas vid 

utredningar av tillbud och olycksfall. 

• Chefer inom förvaltningen behöver avsätta mer tid för arbete med 

riskbedömningar, handlingsplaner och uppföljningar enligt rutinen för det 

systematiska arbetsmiljöarbetet, särskilt inför förändringar i organisationen. 

• Chefernas behov av administrativt stöd samt antal medarbetare ses nu över och 

olika åtgärder vidtas.  

• Förvaltningen ska undersöka vilka åtgärder som är möjliga och lämpliga att vidta 

för att fler chefer ska uppleva att de har tillräckliga kunskaper, resurser och 

befogenheter för sina arbetsmiljöuppgifter. Detta kommer ske i nära samverkan 

med kommunens personalavdelning. 
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1 Inledning 

Enligt bestämmelser i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete ska 
arbetsgivare varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om 
arbetsmiljöarbetet inte har fungerat bra skall det förbättras. 

Nämnden ska behandla en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i april 
månad. 

Denna rapport avser perioden mars 2020 – mars 2021. 
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2 Sammanfattning 

Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet visar att det huvuddelen av 
funktionerna inom det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar väl. Delar av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet behöver dock förtydligas på vissa av förvaltningens 
enheter. Viktigt att regelbundet lyfta dessa frågor på APT och även vid nyanställningar av 
personal. 
Vid uppföljningen av chefernas arbetsmiljö framgår att cheferna har en belastad 
arbetssituation. Utöver det också den rådande pandemin som tagit både tid och kraft i 
anspråk. Det framgår också att ett flertal chefer inte avsätter den tid som krävs för att 
genomföra alla moment i det systematiska arbetsmiljöarbetet regelbundet samt att det finns 
behov av mer kunskap om delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Förvaltningen ser därför behov av åtgärder som minskar rektorernas arbetsbelastning 
tillsammans med insatser som tillför kunskap och aktivt påminner om det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Här sker ett samarbete med kommunens personalavdelning. 
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3 Arbetsskador och tillbud 

 

  Antal 

Arbetsskador 38 

Tillbud 74 

I tabellen ovan redovisas statistik om arbetsskador och tillbud som drabbar förvaltningens 
personal. 
Statistik om olycksfall och tillbud som drabbar barn och elever i förvaltningens verksamheter 
rapporteras och sammanställs separat. 

Under år 2020 rapporterades 22 händelser inom förskolan, 70 händelser inom förskoleklass, 
grundskola och fritids samt 3 händelser på Rudbecksgymnasiet. Utöver fanns enstaka 
händelser kopplade till grundsärskolan, kostenhet samt administration. Från 
vuxenutbildningen rapporterades inga händelser. 

Huvuddelen av dessa händelser är tillbud. Två av tillbuden bedömdes som allvarliga samt tre 
av olyckorna. Här arbetas det vidare enligt givna riktlinjer. 
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4 Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 

4.1 Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 

Kommentar 
 

Medarbetare vid 28 av 30 arbetsplatser i förvaltningen har tillsammans med respektive chef 
besvarat ett antal frågor om det systematiska arbetsmiljöarbetet. Alla enheter har varit 
delaktiga i att besvara men då enheterna ligger rektorsvis och vissa verksamheter har en 
gemensam organisation så blir utfallet detta i systemet. 

Resultatet synliggör vilka delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet som behöver 
utvecklas på den enskilda arbetsplatsen och i förvaltningen som helhet. 

Sammantaget visar uppföljningen att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar väl vid en 
majoritet av arbetsplatserna, men att åtgärder behöver vidtas för att alla delar i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet ska fungera tillfredställande överallt. Brister som synliggörs 
handlar till exempel om fördelning av arbetsmiljöuppgifter, dokumentation av densamma, 
genomförande av riskbedömningar och de lokala skyddsombudens medverkan i 
arbetsmiljöarbetet. Det råder också en brist på skyddsombud och den är mest påtaglig inom 
förskolan. 

Förvaltningens planerade åtgärder redovisas i avsnitt 5. Förbättrande åtgärder. 

Frågor 

1. Ingår systematiskt arbetsmiljöarbete som en naturlig del i den dagliga verksamheten? 

 

2. Medverkar medarbetare i det systematiska arbetsmiljöarbetet? 

 

3. Medverkar skyddsombud i det systematiska arbetsmiljöarbetet? 
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Frågor 

 

4. Vet alla i verksamheten vem, vilka som är skyddsombud på arbetsplatsen? 

 

5. Känner du till att det finns en arbetsmiljöpolicy? 

 

6. Finns det tydliga rutiner för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas? 

 

7. Har det fördelats arbetsmiljöuppgifter till medarbetare på de arbetsplatser där det finns risker? 
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Frågor 

 

8. Har de som har blivit tilldelade arbetsmiljöuppgifter tillräckliga befogenheter, resurser och kompetens? 

 

9. Är uppgiftsfördelningen skriftligt dokumenterad? 

 

10. Utförs regelbundna riskbedömningar? 

 

11. Sker riskbedömning vid planering- och eller förändring av verksamheten? 
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Frågor 

 

12. Dokumenteras riskbedömningarna skriftligt? 

 

13. Görs utredningar av tillbud, ohälsa eller olycksfall? 

 

14. Sker genomförande och kontroll av åtgärderna gällande tillbud, ohälsa och olycksfall? 

 

15. Finns det en skriftlig handlingsplan på åtgärderna? 
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Frågor 

 

16. Görs årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet? 

 

17. Anlitas vid behov företagshälsovård eller motsvarande? 

 

4.2 Chefens arbetsmiljö 

Kommentar 
 

Totalt 15 av 17 tillfrågade chefer har besvarat checklistan för uppföljning av chefens 
arbetsmiljö. Här har två rektorer svarat ihop med sin kollega, så alla är representerade. 
Skolchefen för en dialog med cheferna för att få ett underlag för enkätsvaren. 

Fler än hälften av cheferna anser att antalet underställda medarbetare är alltför många i 
förhållande till uppdraget. Rektorerna ser också att rektorsrollen håller på att förändras på så 
sätt att rektorer förväntas ta ansvar för allt fler frågor. Detta innebär en ökad arbetsbelastning 
för rektorer. Det är också mycket tydligt att ett år med en pandemi har påverkat både 
arbetsbelastning och arbetsmiljö i stor utsträckning. 

Uppföljningen visar att det inte är tillräckligt tydligt vilka mål chefer inom förvaltningen ska 
prioritera vid tidsbrist och alltför hög arbetsbelastning. Flera chefer anser dock att de får ett 
tillräckligt stöd i att prioritera arbetsuppgifter av närmast överordnad chef vid hög 
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arbetsbelastning. 

Det administrativa stödet till cheferna ser olika ut vid olika enheter. Ett mindre antal av 
cheferna anser att de får ett tillräckligt stöd med administrativa uppgifter för att klara 
uppdraget. Det administrativa stödet till förskolans rektorer är begränsat till 
förvaltningsstaben, vilket enligt berörda rektorer är otillräckligt. 

Uppföljningen visar också att endast ett mindre antal chefer upplever att de har tillräckliga 
kunskaper, resurser och befogenheter för sina arbetsmiljöuppgifter. Vidare framgår att chefer 
inom förvaltningen behöver ägna mer tid åt att göra riskbedömningar, handlingsplaner och 
uppföljningar enligt rutinen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta har också ökat iom 
pandemin. 

Det förekommer med andra ord att chefer i förvaltningen har ett stort antal underställda och 
en hög arbetsbelastning, behov av mer administrativt stöd samt behov av mer kunskap om 
systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Frågor 

1. Finns det tydliga mål för verksamheten? 

 

2. Upplever du att ditt chefsuppdrag är tydligt? 

 

3. Är det tydligt vilka mål som ska prioriteras vid tidsbrist och allt för hög arbetsbelastning? 

 

4. Har du möjligheter att ta rast eller paus i arbetet? 
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Frågor 

 

5. Är antalet underställda medarbetare som du har rimligt i förhållande till uppdraget? 

 

6. Får du tillräckligt stöd med administrativa uppgifter för att klara uppdraget? 

 

7. Är det klart och tydligt vilka befogenheter (rätt att fatta beslut) du som chef har? 

 

8. Finns det utrymme och möjlighet för dig att få stöd och hjälp från närmast överordnad chef när det behövs? 
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Frågor 

 

9. Genomförs det möten med närmast överordnad chef om: uppdrag, resurser och org. förutsättningar? 

 

10. Genomförs det möten med närmast överordnad chef om: verksamhetens resultat, utveckling och ekonomi? 

 

11. Har du möjlighet att få kollegialt stöd från chefer på samma organisatoriska nivå som dig? 

 

12. Vet du hur du kan förebygga ohälsosam arbetsbelastning? 
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Frågor 

 

13. Vet du om vilka åtgärder som du kan genomföra för att minimera risker med arbetstidens förläggning? 

 

14. Vet du vad kränkande särbehandling är? 

 

15. Vet du hur kränkande särbehandling kan hanteras och förebyggas? 

 

16. Har du fått en introduktion som gjort att du fått god insikt och kunskap om din arbetsplats och roll? 
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Frågor 

 

17. Ges du stöd i att prioritera arbetsuppgifter av närmast överordnad chef vid hög arbetsbelastning? 

 

18.Vidtar din chef åtgärder för att motverka arbetsuppgifter och arbetssituationer som är starkt psykiskt 
påfrestande och kan leda till ohälsa hos dig? 

 

19. Utifrån vad som framkommit i resultat- och medarbetarsamtal, APT, skyddsronder osv. – görs 
riskbedömning, handlingsplan och uppföljning enligt rutin? 

 

20. Anlitas företagshälsovården i frågor som rör hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering? 
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Frågor 

 

21. Har du signerat en fördelning av arbetsmiljöuppgifter? 

 

22. Upplever du att du har tillräckliga kunskaper, resurser och befogenheter för dina arbetsmiljöuppgifter? 

 

23. Är du medveten om att du kan returnera arbetsmiljöuppgift  när du inte har kunskap, resurser eller 
befogenheter? 
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5 Förbättrande åtgärder 

5 Förbättrande åtgärder 
Förvaltningen ska vidta åtgärder för att säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet 
ingår som en naturlig del i den dagliga verksamheten vid samtliga arbetsplatser, och att 
riskbedömningar sker regelbundet vid samtliga enheter. 

 Chefer i förvaltningen ska informera medarbetarna om vem som är skyddsombud på 
deras arbetsplats och se till att skyddsombuden medverkar i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet vid samtliga arbetsplatser. 

 Chefer i förvaltningen ska se till att arbetsmiljöuppgifter fördelas till medarbetare på 
alla arbetsplatser där det finns risker samt att fördelningen är skriftligt dokumenterad. 

 Chefer inom förvaltningen behöver avsätta mer tid för arbete med 
riskbedömningar, handlingsplaner och uppföljningar enligt rutinen för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet, särskilt inför förändringar i organisationen. 

 Förvaltningschefen ska inom kort, i dialog med berörda chefer, se över vilka 
arbetsuppgifter som bör prioriteras i första hand. 

 Chefernas behov av administrativt stöd ses nu över i olika åtgärder. 
 Förvaltningen ska undersöka vilka åtgärder som är möjliga och lämpliga att vidta för 

att fler chefer ska uppleva att de har tillräckliga kunskaper, resurser och befogenheter 
för sina arbetsmiljöuppgifter. detta kommer ske i nära samverkan med kommunens 
personalavdelning. 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-04-07 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 42 Beslut om att utöka antalet 
kompetensutvecklingsdagar för förskola och 
fritidshem 
BUN 2022/117 

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

kompetensutvecklingsdagar till fyra per läsår för förskola och fritidshem. 

Sammanfattning av ärendet 
Utöka kompetensutvecklingsdagar från tre till fyra per läsår för förskola och fritids. Två på våren 
och två på hösten.  

Förskolan är ålagda enligt lag (SFS 2010:800) att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete. Syftet 
med kvalitetsarbetet är att synliggöra kvalité och likvärdighet. Robinsson (2015) betonar vikten av 
att skolledare tillsammans med personalen definierar mål och förväntningar tillsammans för att 
sträva efter en god kvalité och likvärdighet. Arbetsformen för detta är kollegialt lärande, 
”Kollegialt lärande-resan mot framtidens skola” (Blossing & Wennergren, 2019) och som är en del 
i vårt utvecklingsarbete ”DiTis”.  

Det är viktigt att huvudmannen skapar organisatoriska förutsättningar för att möjliggöra forum för 
kollegialt lärande. Då förskola och fritids har verksamhet igång från kl. 06.00-18.30 så är 
förutsättningarna begränsade för att all personal på respektive enhet ska kunna mötas i kollegiala 
samtal. Av den anledningen ser rektorerna för förskola och fritids det som angeläget att utöka 
kompetensutvecklingsdagarna från tre till fyra per läsår.    

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att utöka antalet 

kompetensutvecklingsdagar till fyra per läsår för förskola och fritidshem. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om att utöka antalet kompetensutvecklingsdagar för förskola och 

fritidshem”, rektor Eva-Lena Svensson 2022-03-29. 
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Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/117 

2022-03-29 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Eva-Lena Svensson, rektor 

Tjänsteskrivelse – Beslut om att utöka antalet 
kompetensutvecklingsdagar för förskola och 
fritidshem 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utöka antalet kompetensutvecklingsdagar till 
fyra per läsår för förskola och fritidshem. 

Ärendet 
Utöka kompetensutvecklingsdagar från tre till fyra per läsår för förskola och fritids. Två på våren 
och två på hösten.  

Utredning 
Förskolan är ålagda enligt lag (SFS 2010:800) att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete. Syftet 
med kvalitetsarbetet är att synliggöra kvalité och likvärdighet. Robinsson (2015) betonar vikten av 
att skolledare tillsammans med personalen definierar mål och förväntningar tillsammans för att 
sträva efter en god kvalité och likvärdighet. Arbetsformen för detta är kollegialt lärande, 
”Kollegialt lärande-resan mot framtidens skola” (Blossing & Wennergren, 2019) och som är en del 
i vårt utvecklingsarbete ”DiTis”.  

Det är viktigt att huvudmannen skapar organisatoriska förutsättningar för att möjliggöra forum för 
kollegialt lärande.  Då förskola och fritids har verksamhet igång från kl. 06.00-18.30 så är 
förutsättningarna begränsade för att all personal på respektive enhet ska kunna mötas i kollegiala 
samtal. Av den anledningen ser rektorerna för förskola och fritids det som angeläget att utöka 
kompetensutvecklingsdagarna från tre till fyra per läsår.    

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barnet. Utifrån ett likvärdighetsperspektiv så kan 
beslutet indirekt påverka barnen i positiv mening.  

Beslutsunderlag 
 - 
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Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/21 

2022-04-12 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, skolchef 

Tjänsteskrivelse - Beslut om ansökan om 
folkhälsomedel 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat (§ 12/2022) att ansöka om folkhälsomedel 
gällande rePULSE®, som är en utbildning och välbeprövad arbetsmetod för impulskontroll och 
träning av sociala färdigheter. Syftet med den tidigare ansökan är att utbilda kuratorerna inom 
förvaltningen.  

Skolledningsgruppen och centrala elevhälsan ser ett behov av att även låta två specialpedagoger 
och två talpedagoger genomföra utbildningen då de nästan dagligen möter elever med bristande 
impulskontroll. Därför har centrala elevhälsan upprättat en tilläggsansökan om folkhälsomedel till 
folkhälsorådet gällande 27 200 kronor för rePULSE® utbildning. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. Dock syftar ansökan till att ge personal inom 
elevhälsan samma utbildning för att sedan kunna ha ett gemensamt arbetsverktyg att utgå ifrån i 
arbetet med elever som har svårigheter i det sociala samspelet. Detta bidrar till att stärka 
likvärdigheten för eleverna i Tidaholms skolor och arbetssättet kan anpassas utefter olika åldrar 
och mognadsnivåer. 

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

Beslutsunderlag 
 Ansökan om folkhälsomedel, verksamhetschef centrala elevhälsan Ci Olofsson,  

2022-03-29 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 12/2022 ”Beslut om ansökan om folkhälsomedel”, 

2022-01-27. 

Sändlista 
Folkhälsorådet 
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Ärendenummer: #2290 | Inskickat av: Tidaholms kommun (CI OLOFSSON) | Datum: 2022-03-29 14:16 Sida  av 1 3

 Vilket belopp vill ni söka ?
27200

Folkhälsomedel - ansökan
Ärendenummer: #2290 | Inskickat av: Tidaholms kommun (CI OLOFSSON) | 2022-03-29 14:16

Ändrad av handläggare: Malin Gustafsson | Ändringsdatum: 2022-04-01 10:56

1. Ansökan

Sökt belopp
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Ärendenummer: #2290 | Inskickat av: Tidaholms kommun (CI OLOFSSON) | Datum: 2022-03-29 14:16 Sida  av 2 3

Vad är det ni ser som behöver utvecklas ?

rePULSE® är en utbildning och välbeprövad arbetsmetod för impulskontroll och träning av

sociala färdigheter. Genom att strukturerat kartlägga olika situationer och reflektera kring

tankar och känslor som uppstått kan man lära känna sina egna reaktionsmönster och bli bättre

rustad på att hantera liknande situationer. Med rePULSE® får man kunskap och självkännedom

som krävs för att ta kontroll över sina känslor och impulser.

Centrala elevhälsan, CRT, har fått till sig av skolledningsgruppen att behovet av rePULSE-
handledare är större än våra fyra kuratorer som fått beviljade medel av Folkhälsorådet. Vi i CRT 
gör alltså en tilläggsansökan för två specialpedagoger och två talpedagoger som möter många 
av våra elever med bristande impulskontroll nästan dagligen. Vi ser en stor vinst i att kunna 
använda en manualbaserad

metod för att möta dessa elever. Det finns ett stort värde i att hela CRT och inte enbart 
kuratorsgruppen får denna

utbildning, utifrån likvärdighet för eleverna i Tidaholms skolor. Vi vill nå fler elever och ser 
vinster med att centrala elevhälsan arbetar med detta uppdrag.

Vad är syftet med satsningen ?

Syftet är att vi i CRT kurator/specialpedagoger/talpedagoger ska kunna ha ett konkret 
arbetsverktyg i mötet med elever. Fördelen

med rePULSE® är att det kan anpassas utefter olika åldrar och mognadsnivåer. 
Skolledningsgruppen uttalade en stark önskan om tilläggsansökan till tidigare ansökan från 
enbart skolkuratorerna.

Vad är målet med satsningen ?

Att ha en mer strukturerad arbetsmetod, för olika yrkesgrupper i CRT, som vi kan utgå ifrån i 
arbetet med elever som har svårigheter i

det sociala samspelet

Beskriv konkret vad ni avser göra samt under vilken tidsperiod

Efter genomgången utbildning kan metoden implementeras i verksamheten omgående. Vi ser

att detta är en utbildning som kommer att användas fortlöpande både i ärenden som når oss via 
ansökningar till CRT men även för elever som lyfts i Konsultationsteamet.

Vilken är målgruppen för satsningen ?

För elever med sociala svårigheter, från F-klass till gymnasiet.
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Ärendenummer: #2290 | Inskickat av: Tidaholms kommun (CI OLOFSSON) | Datum: 2022-03-29 14:16 Sida  av 3 3

 Notifieringar
E-post

 Telefon
0706186812

 E-postadress
ci.olofsson@tidaholm.se

 För- & Efternamn
CI OLOFSSON

Kontaktperson

 Postnummer och ort
52283 Tidaholm

 Adress
Torggatan 26a

 Organisationsnummer
212000-1736

 Organisationens namn
Tidaholms kommun

Beskriv satsningens totala kostnader och dess finansiering

Vår ansökan gäller den totala kostanden för rePULSE® för ytterligare fyra personer i CRT 27200 kr 
exkl moms, (6800 kr/person)

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

Vi ser att satsningen kopplas till alla tre områden och med denna tilläggsansökan kan än fler 
elever med bristande impulskontroll få adekvat stöd i skolan.

Att tidigt upptäcka och kunna hjälpa dessa elever kommer att gynna skolgången och individens 
liv.

Med ett mer utvecklat socialt samspel kommer man att förebygga psykisk hälsa.

Med färre misslyckande i det sociala samspelet kommer elever få ett mer aktivt och delaktigt liv,

både i skolan och på fritiden.

2. Sökande

Sökande
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden, 2022-01-27 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 12 Beslut om ansökan om folkhälsomedel 
BUN 2022/21 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ansöka om folkhälsomedel enligt förvaltningens 

upprättade förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Elevhälsan har upprättat en ansökan om folkhälsomedel till folkhälsorådet. Ansökan gäller 34 000 
kronor för rePULSE®, som är en utbildning och välbeprövad arbetsmetod för impulskontroll och 
träning av sociala färdigheter. 

Förhoppningen är att samtliga kuratorer inom nämndens verksamhet ska ta del av utbildningen 
och därigenom ha ett konkret arbetsverktyg i mötet med elever som har svårigheter i det sociala 
samspelet. 

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

folkhälsomedel enligt förvaltningens upprättade förslag. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ansökan om folkhälsomedel”, skolchef Anneli Alm, 2022-01-

17. 
 Ansökan om folkhälsomedel, kurator Rebecca Andersson, 2022-01-13. 

Sändlista 
Folkhälsorådet 

315



Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/2 

2022-04-14 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Johanna Aldén, Nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Information från skolchef 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
Skolchefen lämnar information vid sammanträdet. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 - 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/3 

2022-04-14 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Johanna Aldén, Nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Information från ordförande 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
Ordföranden lämnar information vid sammanträdet. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn.  

Beslutsunderlag 
 - 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/17 

2022-04-11 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Johanna Aldén, Nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse – Återkoppling arbetsmiljön 
Förslag till beslut 

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

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

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 - 
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