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Kallelse Barn- och utbildningsnämnden 

2022-05-17 Kl. 08:30 
Plats: Sessionssalen, Stadshuset 

Justerare: Lisbeth Ider (V) 

Gruppmöten kl. 08:00-08:30 i Sessionssalen och Ekedalen rum, Stadshuset. 

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 (-), Marika Lund (SD). 

Tjänstgörande ersättare 
Per-Erik Vrang (M) ersätter Johan Liljegrahn (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 månadsrapport för barn- och utbildningsnämnden 
avseende januari – april år 2022 

2022/64 

4 Beslut om riktlinje för skolpeng i grundskola utlandet 2022/164 

5 Beslut om svar på remiss om färdplan - länsgemensam strategi för 
god och nära vård 

2022/130 

6 Beslut om redovisning av behandling av personuppgifter vid 
överföring till tredje land 

2022/81 

7 Information om skolskjuts 2022/163 

8 Information om Centrala Resursteamet (elevhälsan) 2022/172 

9 Information om kompetensförsörjning med fokus på obehöriga 
elever samt SSA-arbete (samverkan skola och arbetsliv) 

2022/137 

10 Information från skolchef 2022/2 

11 Information från ordförande 2022/3 

12 Återkoppling arbetsmiljön 2022/17 

 
Sändlista 
Lärarförbundet 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/14 

2022-05-10 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 2022/184. Kommunfullmäktiges beslut (§ 45/2022) om tillsättande av 
landsbygdsberedning. 
 
BUN 2022/185. Kommunfullmäktiges beslut (§ 37/2022) om ansvarsfrihet för 
kommunstyrelsen och nämnder avseende verksamhetsår 2021. 
 
BUN 2021/409. Kommunfullmäktiges beslut (§ 42/2022) om antagande av policy mot våld i 
nära relation. 
 
BUN 2021/147. Kommunfullmäktiges beslut (§ 35/2022) om årsredovisning för Tidaholms 
kommun avseende år 2021. 
 

• Polismyndigheten 
BUN 2022/162. Polisanmälan om skadegörelse på Forsenskolan. Någon har slagit sönder 
en klätterställning och klottrat på vägg. 
 
BUN 2022/189. Polisanmälan om stöld på Hellidsskolan. 
 

• Förvaltningsrätten i Jönköping 
BUN 2022/93. Föreläggande om att skicka in kompletterande handlingar. Gäller överklagat 
beslut om skolplacering förskoleklass. 
 

• Skolverket 
BUN 2022/177. Information från Skolverket om att statsbidraget Lärarlönelyftets anslag 
minskar kommande år. 
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• Kulturrådet 
BUN 2022/183. Kulturrådets beslut om bidrag till Skapande skola samt villkor för 
bidraget. Tidaholms kommun erhåller 240 000 kronor för nästa läsår. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet syftar till att informera nämnden om inkomna beslut och skrivelser och bedöms därmed 
inte i direkt mening röra barn. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/6 

2022-05-10 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Johanna Aldén, Nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Information om delegationsbeslut 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
 

Beslutsdatum Besluts-
nummer Ärende/beslut 

Ärende- 
nummer 

Ansvarig 

2021-11-26 9.2 Beslut om avslag till CNC, VO och 
VO i annan kommun 

BUN 
2022/113 

Rektor 
Nina Kindbom 

2022-02-09 9.5 Utskrivning elev kockutbildning BUN 
2022/175 

Rektor 
Nina Kindbom 

2022-03-01 9.5 Utskrivning elev VO BUN 
2022/175 

Rektor 
Nina Kindbom 

2022-03-01 2.1 Beslut om anställning inom 
nämndens verksamhetsområde 

BUN 
2022/86 

Berörd chef 

2022-04-02 2.1 Beslut om anställning inom 
nämndens verksamhetsområde 

BUN 
2022/86 

Berörd chef 

2022-04-08 9.5  Utskrivning elev CNC BUN 
2022/175 

Rektor 
Nina Kindbom 

2022-04-19 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
312848 
312888 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-04-20 5.19 Anpassad studiegång i 
grundsärskola 

BUN 
2022/165 

Rektor 
Ulrika Eskilsson 

2022-04-22 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
313745 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-04-25 11.1 Ansökan om skoltaxi på grund av 
funktionsnedsättning – beviljas 

BUN 
2022/103 

Trafikansvarig 
Susanne Swärd 

2022-04-25 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
314340 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-04-26 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
314380 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-04-27 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
315277 

Skolchef 
Anneli Alm 

5



Sida 2 av 2 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

2022-04-27 7.15 
Rapport till hemkommun när elev 
börjar eller slutar på gymnasiet i 
Tidaholms kommun 

BUN 
2022/139 

Rektor 
Daniel Larsson 

2022-04-28 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
315553 
315729 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-04-29 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
315867 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-04-29 7.5  Beslut att elev få byta studieväg BUN 
2022/50 

Rektor 
Daniel Larsson 

2022-04-29 9.5 Utskrivning elev Yrkesförare BUN 
2022/175 

Rektor 
Nina Kindbom 

2022-05-02 2.1 Beslut om anställning inom 
nämndens verksamhetsområde 

BUN 
2022/86 

Berörd chef 

2022-05-03 11.1 
Ansökan om skolskjuts på grund av 
trafikförhållande vid växelvis 
boende – beviljas 

BUN 
2022/115 

Trafikansvarig 
Susanne Swärd 

2022-05-03 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
316707 

Skolchef 
Anneli Alm 

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

Id nr 
317160 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-05-04 1.8 Ändra beslut - gällande 
skolplacering förskoleklass 

BUN 
2022/73 

Rektor 
Ulrika Eskilsson 

2022-05-09 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
318573 

Skolchef 
Anneli Alm 

 

Barnrättsbedömning 
Ärendet syftar till att informera nämnden om fattade delegationsbeslut och bedöms därmed inte i 
direkt mening röra barn.  
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FORVNR Förvaltning Enhet Befattning Anställd från och med Anställningsform Anställningsform, text

600 Barn och utbildning Chefer BUN KVAL HANDLÄGGAR 12-apr-22 6 Timanställning, vikariat

600 Barn och utbildning Chefer BUN REKTOR 21-apr-22 1 Tillsvidare

600 Barn och utbildning Forsenskolans fritid LÄRARE OBEHÖRIG 04-apr-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

600 Barn och utbildning Förskolan Fröjered FÖRSKOLLÄR OBEH 01-apr-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

600 Barn och utbildning Förskolan Stallängen FÖRSKOLLÄR OBEH 04-apr-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

600 Barn och utbildning Hellidsskolan 1 ADMINISTRATÖR 30-apr-22 6 Timanställning, vikariat

FORVNR Förvaltning Enhet Befattning Anställd från och med Anställningsform Anställningsform, text

600 Barn och utbildning Chefer BUN KVAL HANDLÄGGAR 12-apr-22 6 Timanställning, vikariat
600 Barn och utbildning CRT 1 FÖRSKOLLÄRARE 23-mar-22 1 Tillsvidare
600 Barn och utbildning Forsenskolans fritid LÄRARE OBEHÖRIG 04-apr-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen
600 Barn och utbildning Förskolan Björnen FÖRSKOLLÄR OBEH 03-mar-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen
600 Barn och utbildning Förskolan Fröjered FÖRSKOLLÄR OBEH 09-mar-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen
600 Barn och utbildning Förskolan Fröjered FÖRSKOLLÄR OBEH 01-apr-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen
600 Barn och utbildning Förskolan Helliden FÖRSKOLLÄR OBEH 21-mar-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen
600 Barn och utbildning Förskolan Rosenberg FÖRSKOLLÄR OBEH 31-mar-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen
600 Barn och utbildning Förskolan Stallängen FÖRSKOLLÄR OBEH 17-mar-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen
600 Barn och utbildning Förskolan Valstad FÖRSKOLLÄR OBEH 14-mar-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen
600 Barn och utbildning Modersmål/Studiehand STUDIEHANDLEDAR 17-mar-22 42 Tidsbegränsad, allmänvisstid
600 Barn och utbildning Rosenberg 4-6 LÄRARE ÅRSK 1-6 21-mar-22 1 Tillsvidare
600 Barn och utbildning Rosenberg F-3 LÄRARE ÖVR ÄMNE 21-mar-22 61 Timanställning, allmän visstid
600 Barn och utbildning Rudbecksgymnasiet 1 LÄRARE OBEHÖRIG 01-mar-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen
600 Barn och utbildning Rudbecksgymnasiet 2 LÄRARE OBEHÖRIG 14-mar-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

FORVNR Förvaltning Enhet Befattning Anställd från och med Anställningsform Anställningsform, text

600 Barn och utbildning CRT 1 FÖRSKOLLÄRARE 23-mar-22 1 Tillsvidare
600 Barn och utbildning CRT 1 SPECIALPEDAGOG 01-feb-22 6 Timanställning, vikariat
600 Barn och utbildning Ekedalen förskola FÖRSKOLLÄR OBEH 14-feb-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen
600 Barn och utbildning Ekedalens skola ADMINISTRATÖR 09-feb-22 6 Timanställning, vikariat
600 Barn och utbildning Förskolan Stallängen FÖRSKOLLÄR OBEH 14-feb-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen
600 Barn och utbildning Hellidsskolan 1 LÄRARE OBEHÖRIG 01-feb-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen
600 Barn och utbildning Kompetenscentrum UTBILD SAMORDN 27-feb-22 6 Timanställning, vikariat
600 Barn och utbildning Rosenberg 4-6 LÄRARE ÅRSK 1-6 21-mar-22 1 Tillsvidare
600 Barn och utbildning Rosenberg fritids LÄRARE OBEHÖRIG 01-feb-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen
600 Barn och utbildning Rosenbergs förskola FÖRSKOLLÄRARE 21-feb-22 1 Tillsvidare
600 Barn och utbildning Rudbecksgymnasiet 1 KOMMUNIKATÖR 14-feb-22 1 Tillsvidare
600 Barn och utbildning Ungdomsboendet HANDLEDARE 01-feb-22 6 Timanställning, vikariat
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/64 

2022-05-10 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Marie Vitenberg, ekonom 

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

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

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

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Månadsrapport april 2022 (Barn- och utbildningsnämnd). 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 48/2022 ”Beslut om 

månadsrapport för barn- och utbildningsnämnden avseende januari – april år 2022”, 2022-
05-05.  

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. 

11



Barn- och utbildningsnämnd, Månadsrapport april 2022 4(13) 

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. Detta har skett genom lovskolor på sport- och påsklov samt K-dagar. 

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

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

överskott mot budget på 1,6 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 1,2 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 1,0 miljoner kronor som beror på 

uteblivet statsbidrag för läxhjälpsverksamheten samt ökade placeringskostnader på 

gymnasiesärskolan. 
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3 Förvaltningsberättelse 

3.1 Nämnd 

Reglemente 

Enligt reglementet för Barn - och utbildningsnämnden ska nämnden fullgöra 

kommunens uppgifter enligt skollagen (2010:800). Nämnden har under år 2021 

ansvarat för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, 

grundsärskola, gymnasieskola, elevhälsa, kommunal vuxenutbildning, utbildning i 

svenska för invandrare samt kommunal kulturskola. 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar även för KAA (kommunala aktivitetsansvaret) 

för ungdomar i åldrarna 16-19 år som har valt att inte studera på gymnasiet eller 

avbrutit sina studier samt samhällsorienteringen för vissa nyanlända invandrare inom 

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

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

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

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

synnerhet Barnkonventionen, av central betydelse för nämndens verksamhetsområden 

och det arbete som barn- och utbildningsförvaltningen utför. 

Organisation 

 

Förvaltningens verksamheter omfattar 12 förskolor (varav två förskolor även har 

verksamhet förlagd till två grundskolor), fem grundskolor för åk F-6 med tillhörande 

fritidshem, en grundskola för åk 7–9, grundsärskola (träningsskola, 1-6 och 7-9), 

gymnasieskolan Rudbecksgymnasiet, Kulturskolan Smedjan samt KompetensCentrum 

som anordnar vuxenutbildning. 

Händelser av väsentlig betydelse 

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

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

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

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

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

4.1 Budgetram och investeringsmedel 

Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och 

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

driftsbudget. 

Nämndens verksamhetsplan redogör för hur nämnden har beslutat att fördela 

driftsbudgeten till nämndens olika verksamheter under året. Fördelningen benämns 

detaljbudget. 

Nämndens investeringsbudget anger hur nämnden har beslutat att fördela dess 

investeringsmedel under året. 

Nämnden ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelat 

budgetram. Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den budget som 

kommunfullmäktige har fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och 

oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och 

omfördelningar inom tilldelad budget. 

Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen 

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

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

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

prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig 

utveckling måste beaktas. 

4.2 Redovisning 

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

överskott mot budget på 1,6 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 1,2 procent av 

periodens budget. 

. 

Helårsprognosen för Barn- och utbildningsnämnden är underskott mot budget 1,0 

miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 0,3 procent av nämndens budgetram för år 

2022. 

Det beräknade underskottet beror på avvikelser inom grundskoleverksamheten samt 

gymnasiesärskolan. 

Jämfört med föregående prognos (april-månad 2022) har underskottet mot budget 

ökat med 0,5 miljoner kronor. Förändringen beror i huvudsak på ökade 

placeringskostnader på gymnasiesärskolan. 
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  Jan Feb Mar Apr Maj 
Ju

n 
Jul Aug Sep Okt Nov 

De

c 

Helårs-

prognos 
x 

352 6

18 

353 1

18 

353 6

18 
        

Budgetr

am 
 

352 6

18 

352 6

18 

352 6

18 
        

Avvikelse 

(mnkr) 
 0 -500 -1 000         

Avvikelse 

(%) 
0 0 -0,1 -0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.2.1 Preliminärt utfall 

Nämndens resultat 

  Utfall 2022 Budget 2022 

Avvikelse 

mot budget 

2022 

Utfall 2021 

 
2022-01-01 

2022-04-30 

2022-01-01 

2022-04-30 

2022-01-01 

2022-04-30 

2021-01-01 

2021-04-30 

Verksamhetens intäkter 25 043 23 090 1 953 34 082 

Verksamhetens kostnader -150 395 -150 008 -387 -149 437 

- varav personal kostnader -102 837 -100 602 -2 235 -102 212 

Verksamhetens 

nettokostnader 
-125 352 -126 918 1 566 -115 355 

Budgetram 126 918 126 918 0 124 497 

Nämndens avvikelse 1 566 0 1 566 9 142 

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. 
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Nämnd: 3 Barn- 

och 

utbildningsnämnd 

       

        

  Ack. 202201 - 202204  Helår 

2022 

Verksamhet 

procentfördelad(3) 

 Utfall Budget Avvikelse %  Budget 

Nämnd- och 

styrelseverksamhet 

 252 337 85 25%  1 012 

Musikskola / 

kulturskola 

 1 706 1 747 41 37%  4 626 

Förskola  29 113 31 132 2 019 33%  88 663 

Fritidshem  6 766 6 803 37 35%  19 410 

Grundskola inkl. FK  58 577 56 629 -1 948 38%  154 943 

Obligatorisk 

särskola 

 3 605 3 361 -244 39%  9 363 

Gymnasieskola  17 959 21 148 3 189 31%  57 965 

Gymnasiesärskola  2 107 1 859 -248 38%  5 572 

KC  5 271 3 902 -1 369 48%  11 065 

Totalt  125 357 126 918 1 562   352 618 

Exported 2022-05-09 

Ackumulerat utfall för perioden. Riktmärke april=33% 

Under perioden januari – april avviker nämndens utfall mot budgeten för samma period 

på följande sätt: 

• Avvikelsen för grundskoleverksamheten är ett underskott motsvarande 1,9 

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 2,1 miljoner kronor. 

• Avvikelsen för gymnasieverksamheten är ett överskott motsvarande 3,2 miljon 

kronor. Överskottet orsakas till största delen av att terminsavgiften för 

ungdomsboendet har kommit in och att IKE för hela terminen har inkommit för 

vissa platser. 

• Avvikelsen för Kompetenscentrum är ett underskott motsvarande 1,4 miljoner 

kronor. Underskottet orsakas av att statsbidrag för gymnasial vuxenutbildning 

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

producerade poäng. 
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4.2.2 Helårsprognos nämnd 

  
Prognos 

2022 
Budget 2022 

Avvikelse 

Prognos -

 Budget 

Utfall 2021 

Verksamhetens intäkter 68 216 68 716 -500 92 353 

Verksamhetens kostnader -421 834 -421 334 -500 -432 816 

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

Verksamhetens nettokostnader -353 618 -352 618 -1 000 -340 463 

Budgetram 352 618 352 618 0 340 485 

Nämndens avvikelse -1 000 0 -1 000 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. 
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Åtgärdsplan 

Då nämnden redovisar en prognos med underskott på 1 miljon kronor har en 

åtgärdsplan tagits fram. Åtgärdsförslagen är på sammanlagt 1,5 miljoner kronor varav 

0,5 miljoner kronor är med i prognosen. 

Verksamhet Förändring 

Månad 

genomfö

rd 

Inklud

erad i 

progn
os 

(ja/nej

) 

2022 

(tkr) 

2023 

(tkr) 

2024 

(tkr) 

Beskriv hur 

åtgärden ska 

genomföras 

Grundskolan Vakant 

ledningstjänst 

202204 nej 200   Ledningstjänst tillsätts 

först i Augusti 

Grundskolan Anpassningar i 

organoisation 

kring läxhjälp 

202207 ja 500   Minskad verksamhet 

Samtliga kostnad för 

implementerin

g av IT-system 

202207 nej 400   Kostnad för 

införandet läggs som 

anläggning. 

Samtliga Fortbildning 202205 nej 100   Hålla inne med medel 

för övergripande 

fortbildning. 

Samtliga Läromedel/för

brukning 

202205 nej 100   Hålla inne med medel 

för övergripande 

inköp såsom datorer 

Förskolan Utbildade 

pedagoger 

202205 nej 200   Minska utrymmet för 

att bemanna upp med 

utbildade pedagoger i 

förskolan 

        

        

        

        

Totalt 1 500    
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4.3 Investeringar 

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

för 2022 – 2025. 

I april beslutade kommunstyrelsen om ombudgetering av medel utifrån 

investeringsprojektens utfall år 2021. 

4.3.1 Investeringar per projekt 

Barn- och utbildningsnämnden 

  

Pr

oje

kt 

Nr 

Ack 

Utfall 

2022 

Budget 

2022 

Tilläggs

anslag 

& 

ombud

geterin

g 

Summa 

budget 

2022 

Progno

s 2022 

Avvikel

se 

Utfall / 

Budget 

Inventarier Kulturskolan 
900

10 
26 000 50 000  50 000 50 000  

Inventarier Forsen skolområde 
900

97 
 25 000 25 000 50 000 50 000  

Inventarier CRT 
900

11 
  25 000 25 000 25 000  

Inventarier Treklövern 
900

15 
 100 000 25 000 125 000 125 000  

Inventarier Rudbecksgymnasiet 
900

17 
 100 000 100 000 200 000 200 000  

Inventarier 

KompetensCentrum 

900

18 
  25 000 25 000 25 000  

Inventarier Hellidsskolans 

skolomr. 

900

98 
144 000 400 000  400 000 400 000  

Inventarier Utbildningskontoret 
900

09 
 10 000  10 000 10 000  

Inentarier Rosenberg 
930

91 
13 000 215 000  215 000 215 000  

Inventarier Förskolor 
901

18 
61 000 100 000 111 000 211 000 211 000  

Summa  244 000 
1 000 0

00 
311 000 

1 311 0

00 

1 311 0

00 
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5 Personal 

5.1 Årsarbetare och sjukfrånvaro 

  
2022-01-01 - 2022-04-

30 

2021-01-01– 2021-12-

31 

2020-01-01 – 2020-12-

31 

Antal anställda 494 495 500 

- Kvinnor 407 405 418 

- Män 87 90 82 

Könsfördelning (andel 

kvinnor, %) 
82,4 81,8 83,6 

Könsfördelning (andel 

män, %) 
17,6 18,2 16,4 

    

Antal årsarbetare 488 489 494 

Genomsnittlig 

sysselsättningsgrad 

(%) 

98,8 98,8 98,8 

Sjukfrånvaro (%) 6,9 4,8 6,2 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-05-05 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

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

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

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

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

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

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

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

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

januari – april år 2022”, förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 2022-04-28. 
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-05-05 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 49 Beslut om riktlinje för skolpeng i grundskola 
utlandet 
BUN 2022/164 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att anta upprättat förslag 

till riktlinje för skolpeng i grundskola utlandet. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har uppmärksammat behov av att tydliggöra villkor för att överföra skolpeng för 
barn i grundskolan (förskoleklass – åk 9) för skolgång i utlandet. Ett förslag till riktlinje har 
upprättats. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att anta upprättat förslag till 

riktlinje för skolpeng i grundskola utlandet. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om riktlinje för skolpeng i grundskola utlandet”, skolchef Anneli 

Alm, 2022-04-28. 
 Förslag till riktlinje för skolpeng utlandet. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/164 

2022-04-28 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, skolchef 

Tjänsteskrivelse - Beslut om riktlinje för skolpeng i 
grundskola utlandet 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta upprättat förslag till riktlinje för skolpeng i 
grundskola utlandet. 

Ärendet 
Förvaltningen har uppmärksammat behov av att tydliggöra villkor för att överföra skolpeng för 
barn i grundskolan (förskoleklass – åk 9) för skolgång i utlandet. Ett förslag till riktlinje har 
upprättats. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet syftar till att besluta om riktlinje som kan komma att påverka de elever som önskar ta 
med skolpeng för skolgång i utlandet.   

Beslutsunderlag 
 Förslag till riktlinje för skolpeng utlandet. 
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Barn- och utbildningsnämnden

Ärendenummer: BUN 2022/164
Antagen: 2022-XX-XX
Senast reviderad: -

Riktlinje
Riktlinje för skolpeng i grundskola 
utlandet

1Flicka blåser såpbubblor

25



Sida 2 av 6 
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1. Syfte med riktlinjen 
Denna riktlinje avser att tydliggöra villkor för att överföra skolpeng för ett barn i grundskolan, 
förskoleklass – åk 9, för skolgång i utlandet. Skolgång i utlandet regleras inte i svensk lagstiftning vilket 
innebär att beslut enligt kommunens riktlinjer inte kan överklagas genom förvaltningsbesvär.  

Riktlinjen avser endast skolgång i svensk utlandsskola som är godkänd av Skolverket enligt förordning om 
statsbidrag (1994:519) för utbildning för utlandssvenska barn. 
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2. Svenska utlandsskolor 
Svenska utlandsskolor är till för barn och ungdomar som bor i utlandet med minst en av sina 
vårdnadshavare. Utbildningen motsvarar förskoleklassen, grundskolan och, så långt det är möjligt, 
gymnasieskolan. De svenska utlandsskolorna är berättigade till statsbidrag för vissa elevgrupper. Det 
finns för närvarande 15 utlandsskolor som får statsbidrag. De finns i följande länder:  

• England 

• Frankrike 

• Kenya 

• Mocambique 

• Portugal 

• Spanien 

• Tyskland 

• Österrike 
 

2.1 Undervisning 
Undervisning på utlandsskolor motsvarar så långt det är möjligt den som elever får i Sverige. Svenska 
utlandsskolor är fristående skolor som ligger utanför det svenska skolväsendet. Skolorna följer de 
svenska läroplanerna och undervisningen är på svenska. Svenska utlandsskolor som får statsbidrag har 
rätt att sätta betyg. Skolinspektionen har tillsyn över den verksamhet som får statsbidrag. 

2.2 Elevavgift 
Alla svenska utlandsskolor tar ut en elevavgift. Skolan informerar om avgiften. Utlandsskolor 
finansierar undervisningen framför allt med avgifter och statsbidrag. Bidraget går till skolan - inte till 
vårdnadshavarna – och skolan får använda bidraget fritt för att täcka kostnaderna för utbildningen. 

2.3 Statsbidrag 
Staten stöder utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar för att svenskar med barn i skolåldern 
ska kunna rekryteras för arbetsuppgifter i svenskt samhällsintresse i andra länder. Den svenska 
utlandsundervisningen regleras av förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av 
utlandssvenska barn och ungdomar.  

De svenska utlandsskolorna tar också i mån av plats emot elever där vårdnadshavarna själva, eller 
någon annan, betalar för utbildningen. 

 

 

 

 

28



Sida 5 av 6 

3. Skolplikt och utlandsvistelse 
I Sverige råder skolplikt för folkbokförda barn. Skolplikten gäller, med vissa undantag, från 
förskoleklass till och med årskurs 9 i grundskolan. Skolplikten innebär att barnet ska delta i 
undervisningen om det inte finns ett giltigt skäl till frånvaro vid sjukdom eller beviljad ledighet.  

Ansvaret för att skolplikten fullföljs delas av hemkommunen, huvudmannen där elev går i skolan och 
vårdnadshavaren. Om en vårdnadshavare inte gör vad som ankommer på denne för att barnet ska 
fullgöra sin skolplikt kan hemkommunen besluta om ett föreläggande som kan förenas med vite.  

En skolpliktig elev kan få vara ledig en kortare period för enskilda angelägenheter. Med kortare 
ledighet avses totalt högst tio skoldagar per läsår. Om det finns synnerliga skäl kan en elev få vara 
ledig längre tid, maximalt två veckor eftersom ett sådant beslut enligt lagstiftningen ska användas 
restriktivt. Det är elevens rektor som fattar beslut om ledighet.  

Vid längre planerad frånvaro gäller inte reglerna om ledighet. Det som då står till buds för vårdnadshavare 
som önskar ta med skolpliktiga barn på en längre utlandsvistelse är att ansöka om att fullgöra skolplikten på 
annat sätt eller att kommunen beslutar om att avföra barnet från skolplikten på grund av varaktig vistelse 
utomlands. 
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4. Fullgörande av skolplikten på 
annat sätt 

Enligt skollagen 24 kap 25 § får ett skolpliktigt barn medges rätt att fullgöra skolplikten på annat sätt 
än som anges i denna lag. Medgivande ska lämnas om:  

1. verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står barnet till buds 
enligt föreskrifter i denna lag,  

2. behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses, och  

3. det finns synnerliga skäl.  

Innan prövning om att fullgöra skolplikten på annat sätt inleds, gör kommunen en prövning om barnet har 
skolplikt under den aktuella perioden. Skolplikt gäller inte för barn som varaktigt vistas utomlands. Skollagen 
7 kap 2 §. 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 50 Beslut om svar på remiss om färdplan - 
länsgemensam strategi för god och nära vård 
BUN 2022/130 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att avge yttrande enligt 

upprättat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
VästKom har tagit fram en färdplan som är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra 
till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Färdplanen berör till viss del 
skolverksamhet i den del som avser samordnad individuell plan (SIP, avsnitt 9.4.3). Barn- och 
utbildningsnämnden har möjlighet att yttra sig i ärendet. 

Yttrande 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till den del av färdplanen som rör skolverksamhet 
(avsnitt 9.4.3). SIP är en etablerad och väl känd del inom nämndens ansvarsområde.  

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

upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar på remiss om färdplan - länsgemensam strategi för god 

och nära vård”, skolchef Anneli Alm, 2022-04-28. 
 Färdplan – Länsgemensam strategi för god och nära vård. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/130 

2022-04-28 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, skolchef 

Tjänsteskrivelse - Beslut om svar på remiss om 
färdplan - länsgemensam strategi för god och nära 
vård 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avge yttrande enligt upprättat förslag. 

Ärendet 
VästKom har tagit fram en färdplan som är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra 
till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Färdplanen berör till viss del 
skolverksamhet i den del som avser samordnad individuell plan (SIP, avsnitt 9.4.3). Barn- och 
utbildningsnämnden har möjlighet att yttra sig i ärendet. 

Yttrande 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till den del av färdplanen som rör skolverksamhet 
(avsnitt 9.4.3). SIP är en etablerad och väl känd del inom nämndens ansvarsområde.  

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

Beslutsunderlag 
 Färdplan – Länsgemensam strategi för god och nära vård. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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FÖRSLAG 

S T R A T E G I  

Färdplan – länsgemensam strategi för  
god och nära vård 
Gällande länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen 

Riktar sig till; vård och omsorg, socialtjänst, kommunalt och regionalt finansierad 
hälso- och sjukvård, skolverksamheterna, tandvård samt hälsofrämjande och 
förebyggande områden. 

 
  

33

joal0306
Markering



     Färdplan Länsgemensam strategi god och nära vård 

 
   Sida | 1  

 

Innehåll 

1 Inledning: Tillsammans för en hållbar omställning till en god och nära 
vård 2 

2 Begreppet god och nära vård ...................................................................... 3 

3 Varför behövs en omställning för en god och nära vård? .......................... 3 

3.1 Utmaningar inom demografin ................................................................................... 3 
3.2 Bristande samordning ................................................................................................. 3 
3.3 Ekonomi ......................................................................................................................... 4 

4 Syfte ............................................................................................................ 4 

5 Parter ........................................................................................................... 5 

6 Giltighetstid ................................................................................................. 5 

7 Målbild Västra Götaland ............................................................................. 5 

8 Prioriterade målgrupper ............................................................................. 6 

9 Sex steg för att förändra och utveckla arbetssätt i samverkan ................... 6 

9.1 Öka hälsofrämjande och förebyggande insatser................................................... 6 
9.2 Utveckla Personcentrerade arbetssätt ................................................................... 7 
9.3 Stärk samverkanskultur för att öka tillit mellan huvudmännen ........................ 8 
9.4 Stärk kontinuitet och samordningen mellan huvudmännen .............................. 8 

9.4.1 Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt ........................................... 9 

9.4.2 Fast omsorgskontakt ....................................................................... 9 

9.4.3 Samordnad individuell plan, SIP .................................................... 9 

9.4.4 Patientkontrakt ................................................................................ 9 

9.5 Utveckling av arbetssätt med stöd av digitalisering ............................................. 9 
9.6 Utveckling av mobila team som stöd för vård i hemmet ................................. 10 

10 Stärk grundläggande förutsättningar i samverkan ................................ 10 

10.1 Digitala hjälpmedel/välfärdsteknik .......................................................................... 11 
10.2 Gemensam vårdinformation ................................................................................... 11 
10.3 Kunskapsstyrning och kompetensutveckling i samverkan ............................... 11 
10.4 Kompetensförsörjning .............................................................................................. 12 
10.5 Verksamhetsutveckling och implementering ...................................................... 12 

11 Gemensamt ansvar - Ledning och styrning ........................................... 13 

12 Från Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård till 
genomförande ................................................................................................... 13 

13 Länsgemensam uppföljning och analys ................................................. 14 

  

34



     Färdplan Länsgemensam strategi god och nära vård 

 
   Sida | 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Inledning: Tillsammans för en hållbar 
omställning till en god och nära vård 

Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln 
till Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår 
gemensamma förmåga att vara innovativa och ställa om till ett hållbart 
samhälle. God och nära vård är riktningen i omställningsarbetet. 

Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos 
befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes 
behov. Den ska beakta barnkonventionens mål samt de länsgemensamma mål 
som sätts i den Regionala utvecklingsstrategin (RUS). Omställningen ska 
också bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka tilliten mellan 
huvudmännen.  

Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är en 
övergripande strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom 
hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller de områden som vi gemensamt 
prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt 
och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god 
och nära vård behöver öka fram till 2030. Västra Götalandsregionen och de 49 
kommunerna i Västra Götaland har olika ansvar, resurser och kunskaper, 
strategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande. 

Ingen kan lösa dessa utmaningar på egen hand, men tillsammans kan vi bidra 
till en omställning mot en god och nära vård. 

Framgångsfaktorer för den nära vården är personcentrering som 
förhållningssätt, samverkan och tillit mellan kommun och Västra 
Götalandsregionen, VGR samt en gemensam målbild som visar riktningen. 

Länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen har i färdplanen valt att 
använda begreppet den enskilde; med det menar vi individ, patient, brukaren, 
eleven eller invånare.   
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2 Begreppet god och nära vård 
Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den nära 
vården är inte en ny organisationsnivå, det är heller inte en benämning på 
dagens primärvård. Nära vård är snarare ett nytt synsätt och ett arbetssätt 
som ser annorlunda ut mot det vi idag har i Västra Götaland. 

Den närmsta vården är det som den enskilde kan ge sig själv: egenvården och 
det stöd kommuner och regionen kan ge för att möjliggöra det. I den nära 
vården är den enskilde och dess anhöriga medskapare till vården som har 
primärvården (region och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård) som 
bas, vilket innebär ett skifte från dagens sjukhusbaserade specialistvård. Delar 
av den kommunala socialtjänsten, sjukhusvård, specialiserad öppenvård, 
ungdomsmottagning, elevhälsa, civilsamhället men även statliga myndigheter 
blir del av den nära vården. 

Hälso- och sjukvården består av många organisationer och den nära vården 
innehåller hela eller delar av dessa verksamheter, den inkluderar också 
övergångarna och hur väl vi förmår att överbrygga dessa och skapa en god och 
nära vård för den enskilde. För att klara det skapar vi nya arbetssätt så som 
mobila team, använder e-hälsans möjligheter, arbetar mer preventivt och 
proaktivt samt möter problemen uppströms.  

3 Varför behövs en omställning för en 
god och nära vård? 

3.1 Utmaningar inom demografin   
Den stora ökningen av de som är 80 år och äldre, kombinerat med en relativt 
sett lägre ökning av de som är i arbetsför ålder leder till att verksamheterna 
inom välfärdens områden inte kommer att kunna anställa personal i den 
utsträckning som det demografiska behovet medför. Det innebär ett behov av 
effektivare arbetssätt, mer hälsofrämjande och förebyggande arbete och att 
verksamheten behöver bli mer teknik- och digitaliseringsorienterade samt att 
samverkan måste öka. 

3.2 Bristande samordning 
Myndigheten för vård och omsorgsanalys är en myndighet under 
socialdepartementet som har uppskattat att cirka en miljon människor i 
Sverige behöver insatser från flera aktörer, samtidigt som de har nedsatt 
förmåga att själva samordna sitt stöd, sin vård och omsorgsinsatser. Men 
vården och omsorgen har inte organiserats för att möta den enskilde med 
sådana komplexa behov. Den medicinska och tekniska utvecklingen har 
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bidragit till att sjukvården blivit mer specialiserad vilket innebär att den 
enskilde kan behöva komma i kontakt med allt fler instanser för att få hjälp 
med sina problem. 

Mycket tyder på att samordningen i Sverige brister. I jämförelse med andra 
länder anser till exempel en mindre andel av de svenska patienterna att de får 
hjälp av sin ordinarie läkare eller annan vårdpersonal att planera vården som 
andra verksamheter ger. Endast drygt hälften svarar att de får denna hjälp, 
jämfört med 80 procent i länderna med bäst resultat. Inom socialtjänsten 
saknas dessvärre större studier av hur brukarna uppfattar samordningen men 
intervjuer med verksamhetsföreträdare vittnar om samordningsbrister även 
inom detta område (Vård- och omsorgsanalys). 

Bristande samordning bidrar ofta till en försämrad upplevelse för patienter 
och brukare samt till sämre stöd, vård och omsorg. När samordningen brister 
vältras dessutom ansvaret för att koordinera insatserna över på patienten, 
brukaren eller dennes närstående. Till exempel har samordningen kring äldre 
med flera kroniska sjukdomar och barn med funktionsnedsättning lyfts fram 
som områden med stora brister där anhöriga får bära ett stort ansvar.  

3.3 Ekonomi 
Omställningen mot god och nära vård, den pågående digitaliseringen samt att 
vi måste minska väntetider inom hälso- och sjukvården ställer stora krav på 
resursfördelningen. Arbetet måste vara långsiktigt. En resursöverföring från 
specialistvård till primärvård handlar inte enbart om ekonomi. Det handlar 
även om en succesiv överföring eller att tillgängliggöra resurser till den nära 
vården. 

Att följa det ekonomiska perspektivet över tid under den pågående 
omställningen är av största vikt, samtidigt bör det ekonomiska perspektivet 
kompletteras med övriga resurser i en löpande och transparant process. 

Välfärdens resurser ska räcka till mycket, vår demografiska situation visar på 
fler äldre och färre i arbetsför ålder de kommande åren. 

4 Syfte  
Syftet med Färdplanen - länsgemensamma strategin är att stödja 
omställningen till en god och nära vård, att främja hälsan hos befolkningen 
och utveckla vård och omsorg tillsammans utifrån den enskildes behov. 
Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka 
tilliten mellan huvudmännen.  
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Färdplan - länsgemensam strategin för god och nära vård är en övergripande 
strategi och ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och 
omsorg. Den innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att 
kraftsamla kring.  

Följande politiska prioritering ska vara vägledande i framtagandet av 
färdplanen och Hälso- och sjukvårdsavtalet: 

1. Vad blir bäst för brukaren/patienten? 
2. Vad är bästa sättet att använda våra skattemedel ur ett samhälls-

/invånarperspektiv? 
3. Behöver vi överenskommelser eller avtal för att stödja detta? 

5 Parter  
Parterna är länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen och riktar sig 
till; vård och omsorg, socialtjänst, kommunal primärvård, förskola- och 
skolverksamhet, regional primärvård, specialistvård, tandvård samt 
hälsofrämjande och förebyggande områden. 

6 Giltighetstid  
Målsättningen är att färdplanen ska vara långsiktig och ange färdriktningen 
mot 2030. Avstämning med fördjupad uppföljning ska ske 2024 och 2028. 

 

7 Målbild Västra Götaland  
Målbilden ska ge en vägledning för hur vår samverkan 
kring hälsa, vård och omsorg i Västra Götaland ska vara 
utformad för att ge våra invånare förutsättningar för ett 
bra liv oavsett ålder eller diagnos. 

En god och nära vård  

• utgår från individuella förutsättningar och behov. 
• bygger på relationer, är hälsofrämjande, 

förebyggande och proaktiv. 
• bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet 

och grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit.  
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8 Prioriterade målgrupper  
Vården behöver komma närmare patienten. Prioriterade målgrupper i den 
nära vården är personer som behöver insatser och samordning från både 
region och kommun oavsett ålder, diagnos eller funktionsnedsättning. 
Samverkan ska särskilt beakta barnkonventionens mål. 

Det innebär att alla berörda parter ska prioritera tid och resurser för 
samordning och samverkan. Det centrala är den personcentrerade vården som 
utgår från den enskildes förutsättningar och behov. 

9 Sex steg för att förändra och utveckla 
arbetssätt i samverkan 

För att uppnå målbilden för god och nära vård behöver stöd, vård och 
omsorgsstrukturen förändras. Förstärkning av en mer god och nära vård 
behöver ske i tätt samspel mellan den enskilde och huvudmännen som har 
ansvar för samma invånare.  

Sex förändrade arbetssätt: 

1. Öka hälsofrämjande och förebyggande insatser  
2. Utveckla personcentrerade arbetssätt 
3. Stärk samverkanskultur för att öka tillit mellan huvudmännen 
4. Stärk kontinuitet och samordningen mellan huvudmännen 
5. Utveckling av arbetssätt med stöd av digitalisering 
6. Utveckling av mobila team som stöd för vård i hemmet 

En omställning till god och nära vård innebär ett förändrat förhållningssätt, 
där det sker en förflyttning i såväl förhållningssätt som i sättet att arbeta.  

 

9.1 Öka hälsofrämjande och förebyggande 
insatser  

Förbättrad hälsa skapar stora vinster, både för den enskilde och för samhället. 
För att bidra till en mer jämlik hälsa och därmed minska skillnaderna behöver 
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det hälsofrämjande och förebyggande arbetet få en högre prioritering i det 
vardagliga arbetet. 

Tidiga insatser med familjebaserade arbetssätt och möjligheter till utbildning 
är viktiga beståndsdelar i ett robust och öppet Västra Götaland.  

Att ge stöd till individens egenvård och till anhöriga/närstående är angelägna 
områden. 

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är också angeläget för att hälso- 
och sjukvårdssystemet ska vara hållbart när fler lever längre med kroniska 
sjukdomar och vi får en äldre befolkning. Minskade hälsoklyftor och bättre 
möjligheter till utbildning för barn, unga och vuxna är viktiga beståndsdelar i 
ett robust och öppet Västra Götaland. Tidiga insatser för att ge barn och unga 
goda förutsättningar att klara grundskolan och gymnasiet betyder mycket för 
deras välmående och möjlighet till framtida försörjning och god hälsa där 
elevhälsan har en viktig roll.  

Arbetet behöver få en högre prioritering i det vardagliga arbetet i hälso- och 
sjukvården och inom den kommunala vård och omsorgen. 

Vi behöver gemensamt utveckla områden inom folkhälsan  

• social hållbarhet 
• stöd för individens egenvård 
• stöd till anhöriga/närstående 
• socialsamhället och frivilliga/volontärverksamhet. 

Den digitala utvecklingen kan bidra till såväl förebyggande som 
hälsofrämjande insatser. Alla människor ska ha möjlighet till ökad kontroll 
över sin egen hälsa, att kunna fatta informerade beslut och i större 
utsträckning klara sig själva. Olika digitala stödprogram, egenmonitorering 
och lättillgänglig information är exempel på nya arbetssätt.  

Huvudmännen bör var och en samt gemensamt öka tillgängligheten till 
förebyggande insatser. Särskilt fokus på gemensamma målgrupper. 

9.2 Utveckla Personcentrerade arbetssätt 
Inom hälso- och sjukvården pågår en utveckling till personcentrerade 
arbetssätt. Det personcentrerade arbetssättet syftar till att patienten är en 
medskapare i sin vård utifrån sina behov, erfarenheter och resurser. En 
patient får inte objektifieras till en sjuk kropp, ett tillstånd eller en diagnos. 
Arbetssättet innebär att utgångspunkten är den enskildes egna resurser och 
målsättningar med insatserna. Verksamheterna ska underlätta och motivera 
patienten och/eller närstående att vara delaktiga kring beslut som rör den 
egna personen. En person kan vara delaktig i vårdprocessen och beslut i olika 
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hög grad och som professionell är det viktigt att i kommunikationen vara 
lyhörd för varje persons preferenser. 

Med detta som utgångspunkt görs en samordnad individuell plan (SIP) där 
patient och/eller närstående samt parter är delaktiga i hela processen. 
Delaktighet är grundläggande i personcentrerat arbetssätt och innebär bland 
annat att det finns utrymme för patienten och/eller närstående att uttrycka 
frågor och eventuell oro. 

9.3 Stärk samverkanskultur för att öka tillit 
mellan huvudmännen 

En av de viktigaste åtgärderna för att öka kraften i genomförandet är en 
organisationskultur baserad på tillit. Alla grupper i samverkan ska tydliggöra 
och skapa förutsättningar för en stark samverkan. I detta arbete krävs att 
struktur som hänger samman och att avtal och andra styrande dokument 
speglar en vilja av samsyn, samverkan och tillit. 

Några exempel från Socialstyrelsen som har lyfts fram särskilt som stöd för 
omställning mot en god och nära vård är följande:  

• Attityd- och kulturförändring för en god och nära vård som främjar 
samverkan  

• Kunskap om styrning och ledning av hälso- och sjukvård respektive 
socialtjänst för chefer i kommuner och regioner för att underlätta 
samverkan  

• Personcentrerat bemötande i såväl fysiska som digitala möte 

9.4 Stärk kontinuitet och samordningen mellan 
huvudmännen 

Vi behöver säkerställa kontinuiteten inom stöd, vård och omsorgsprocesser. I 
god och nära vård spelar kontinuitet en viktig roll, främst för den enskilde 
men också för verksamhetens effektivitet. När kontinuiteten brister är det 
sannolikt att den enskilde söker stöd, vård och omsorg i högre utsträckning. 
Genom kontinuitet i vård- och stödkontakten möjliggörs en relation som 
skapar tillit och trygghet hos den enskilde. Det ökar förutsättningarna för god 
och säker vård och omsorg. Det är särskilt angeläget för multisjuka i alla 
åldrar. 

Inom ramen för arbetet med Färdplan länsgemensamma strategin för god och 
nära vård ska den samordnade individuella planen, fast läkarkontakt, fast 
vårdkontakt samt fast omsorgskontakt utvecklas och stärkas. 
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9.4.1 Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt 
Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt i primärvården är de enda 
samordnarfunktioner som är lagreglerade. Den fasta läkarkontakten 
samordnar vården mellan olika vårdenheter. En fast vårdkontakt bör kunna 
bistå den enskilde i att samordna vårdens insatser, informera om 
vårdsituationen, förmedla kontakter och vara den enskildes kontaktperson för 
andra delar av hälso- och sjukvården samt för socialtjänst och andra 
myndigheter. 

9.4.2 Fast omsorgskontakt 
Med en fast omsorgskontakt i socialtjänsten kan stödet och hjälpen bättre 
anpassas till den enskildes behov och önskemål. Om rollen ges vissa 
förutsättningar kan den bidra till bättre kontinuitet och ökad trygghet för 
såväl omsorgstagare, som anhöriga och personalen. Samordningsvinster kan 
uppnås då den fasta omsorgskontakten utgör ett viktigt stöd till anhöriga och 
närstående samt i det tvärprofessionella arbetslaget.  

9.4.3 Samordnad individuell plan, SIP  
Samordnad individuell plan, SIP är den enskildes dokument och samtidigt ett 
verktyg för samverkan. SIP ska erbjudas alla oavsett ålder, diagnos, 
funktionsnedsättning eller behov och är patientens plan. SIP ger en samlad 
beskrivning av den enskildes pågående och planerade insatser, från kommun 
och region samt andra aktörer. Alla ska ha möjlighet att leva ett tryggt, 
meningsfullt och självständigt liv. Inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, 
förskola/skola ställs det stora krav på samordning. Arbetssätt som skapar 
tydlighet och överblick leder till förbättrad patientsäkerhet. 

9.4.4 Patientkontrakt 
Patientkontrakt består av flera delar som tillsammans ska bidra till 
samförstånd och delat ansvar mellan patienten och vården. Det har tillkommit 
för att uppnå delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan inom 
regionens olika verksamheter. Patientkontraktet görs i första hand vid 
planering inom regionen och en SIP genomförs när det krävs samverkan 
mellan region och kommun. 

9.5 Utveckling av arbetssätt med stöd av 
digitalisering 

Teknisk utveckling, digitalisering och automation är starka drivkrafter i 
utvecklingen av vård och omsorg. Nya arbetssätt och verktyg inom e-
hälsoområdet utgör ett viktigt stöd och vård och omsorgen behöver utvecklas 
och organiseras gemensamt för att säkerställa kontinuitet, trygghet och 
resurseffektivitet. 
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9.6 Utveckling av mobila team som stöd för vård 
i hemmet  

Mobil nära vård gör det möjligt för patienter med komplexa vård- och 
omsorgsbehov att få vård i sitt eget hem, såväl ordinärt boende som särskilda 
boendeformer. Hälso- och sjukvård i hemmet bygger på samverkan mellan 
kommunens socialtjänst, primärvård (kommun och region) samt den 
specialiserade vården. Primärvården har patientansvar dygnet runt. Ett väl 
fungerande samarbete mellan primärvårdens två huvudmän och den 
specialiserade vården utifrån ett personcentrerat arbetssätt skapar trygghet 
och kontinuitet för både patient och medarbetare vilket leder till minskat 
behov av akuta vårdbesök. 

Den medicinska utvecklingen samt utvecklingen inom medicinteknik och 
digitalisering möjliggör andra arbetssätt exempelvis digitala vårdmöten och 
egenmonitorering. 

Målsättning för all hälso- och sjukvård är att ge förutsättningar för att 
patienten ska få ett självständigt liv med delaktighet och inflytande utifrån 
sina förutsättningar och preferenser.  

10 Stärk grundläggande förutsättningar 
i samverkan  

För att utveckla en god och nära vård i samverkan finns det grundläggande 
förutsättningar som behöver stärkas för att kunna genomföra de förändringar 
som krävs. 
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10.1 Digitala hjälpmedel/välfärdsteknik  
Digitaliseringen genomsyrar dagens samhälle. Rätt använd skapar 
digitaliseringen trygghet vilket stödjer den enskilde till egen vård och minskar 
därigenom behovet av vård. Det kan också bidra till ökad tillgänglighet och 
patientsäkerhet.  Samtidigt ökar behovet av att ta hänsyn till bedömningar av 
risk, etik och sårbarhet, bland annat kopplat till personlig integritet. Med hjälp 
av sammanhållna och användarvänliga IT-stöd kan information presenteras 
och överföras på ett säkrare och effektivare sätt och säkerställa koordinerade 
insatser till den enskilde. Därmed kan personal inom stöd, vård och omsorg, 
oberoende av geografiska, organisatoriska eller tekniska gränser, planera och 
utföra insatser av hög kvalitet. 

För personalen ska e-hälsolösningar vara ett konkret stöd. De ska göra det 
enklare att fatta beslut, minska administrationen och ge mer tid till det 
personliga mötet med patienter och brukare. 

Stöd och behandling via digitala tjänster samt digitala vårdmöten är redan 
etablerade arbetssätt. Dock behöver tjänsterna vidareutvecklas och bli en del 
av allas vardag. En samordnad utveckling är nödvändig i länet.  

10.2 Gemensam vårdinformation 
En patientsäker vård bygger på att information om den enskilde som behövs för 
vårdens genomförande finns tillgänglig. För att skapa en gemensam plattform krävs 
både samverkan och gemensamma arbetssätt. Digitalisering och informationsmiljö 
hänger tätt ihop och behöver prioriteras i samverkan.  

10.3 Kunskapsstyrning och 
kompetensutveckling i samverkan 

För att säkerställa kvaliteten i god och nära vård är det angeläget med löpande 
kompetensutveckling inom alla delar av välfärdens område. Det gäller alla 
personalkategorier. Utbildningssatsningar behöver gemensamt struktureras 
så att de enklare kan integreras och bidra till nya arbetssätt. 

Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga 
kunskap inom vård och omsorg och omfattar områdena; kunskapsstöd, 
uppföljning och analys. På sikt kan en gemensam informationsmiljö göra ny 
kunskap tillgänglig genom beslutsstöd och digitala utbildningar. 
Informationsmiljön behöver på sikt även omfatta socialtjänstens område för 
att säkerställa helhetsperspektiv för den enskilde. 

Vikten av forskning, utveckling och implementering av ny kunskap behöver 
lyftas fram. Den gemensamma tvärprofessionella forskningen inom välfärdens 

44



     Färdplan Länsgemensam strategi god och nära vård 

 
   Sida | 12  

 

område kan ge oss nödvändig kunskap om hur helheten för den enskilde kan 
utvecklas.  

Förutom att ta fram kunskapsstöd och implementera dem, behövs metoder för 
att omsätta ny kunskap till praktiskt arbete och att analysera resultat. Det ska 
sedan omsätts och integreras i löpande förbättringsarbete och lärande på ett 
systematiskt sätt. 

En gemensam, långsiktig och stabil struktur för kunskapsutveckling i länet ska 
ingå i arbetet framöver.  

Nya former för kunskapsutveckling som stödjer en god och säker, tillgänglig 
och effektiv vård och omsorg för invånarna i Västra Götaland bör tas fram och 
kopplas till nationella och regionala riktlinjer. Nya former för 
kunskapsutveckling som stödjer en god och säker vård och omsorg för 
invånarna i Västra Götaland bör tas fram och kopplas till nationella och 
regionala riktlinjer. 

Framtagandet av Länsgemensamma medicinska riktlinjer har startat. Detta 
ger oss en möjlighet att utforma vårdens processer på ett patientsäkert och 
gemensamt sätt. 

10.4 Kompetensförsörjning  
Vi behöver lösa vårdens och omsorgens kompetensförsörjning på ett 
långsiktigt, hållbart sätt och säkerställa att verksamheten har tillgång till 
medarbetare med rätt kompetens.  Vi behöver gemensamt bedöma tillgång 
och efterfrågan på personal och erbjuda kompetensutveckling och 
utbildningsstöd till våra medarbetare. Att attrahera och behålla kompetens är 
en gemensam investering. En samlad dialog med utbildningsanordnare och 
planering av verksamhetsförlagd utbildning stärker vård- och 
omsorgsområdet som helhet.  Det gör vi för att invånarna i Västra Götaland 
ska få tillgång till god vård på lika villkor.  

10.5 Verksamhetsutveckling och 
implementering  

Verksamhetsnära forskning och utveckling, med aktiv medverkan av den 
enskilde, kan tillsammans skapa förutsättningar för en kunskapsbaserad och 
nära vård. Den enskildes medverkan i utvecklingen av god och nära vård är en 
förutsättning för att utveckla innovativa lösningar och nya arbetssätt.  

För att nya verktyg och arbetssätt ska få genomslag krävs implementering. Det 
räcker sällan med att upprätta riktlinjer för att få genomslag inom 
verksamheterna. En ny riktlinje och/eller rutin måste förankras lokalt för att 
implementeringen ska lyckas.  
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Vi behöver utveckla utförandet av stöd, vård och omsorg inom god och nära 
vård utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.  

11 Gemensamt ansvar - Ledning och 
styrning 

Huvudmän och vårdgivare behöver utveckla ett samarbete som upplevs 
gränslöst för den enskilde för att säkerställa ett gott stöd och en god vård och 
omsorg. Det är viktigt att den enskilde är med och har inflytande över sin vård 
och behandling.  

Inblandade – regionens olika verksamheter och kommunen, genom social- 
och skolförvaltning med flera – har ett särskilt ansvar att leda arbetet 
tillsammans. Brist på tillit mellan huvudmännen försvårar uppdraget till att 
utveckla en god och nära vård. Den samlade ledningen och styrningen behöver 
karaktäriseras av helhetssyn, samarbete och tillit, i såväl struktur som kultur 
och faktiska beslut. 

Ledarskapet och dialogens betydelse är viktig för att skapa förutsättningar för 
mod, vilja och uthållighet hos chefer och medarbetare i de förändringar som 
krävs.  

Inom Västra Götaland finns sen flera år tillbaka en utvecklad samverkan inom 
Vårdsamverkan mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen. 
Samrådsorganet (SRO) samt Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, är den 
regionala ledningsstrukturen för samverkan mellan länets 49 kommuner och 
Västra Götalandsregionen. Det finns sex delregionala 
vårdsamverkansområden. Samverkan behöver ske på flera organisatoriska 
nivåer: länsgemensam, delregional och lokal nivå.  

12 Från Färdplan - länsgemensam 
strategi för god och nära vård till 
genomförande 

Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är ett 
dokument som anger inriktningen av utvecklingen inom god och nära vård för 
alla berörda aktörer och målgrupper. Till strategin kopplas handlingsplaner 
utifrån målgrupp med gemensamt framtagna aktiviteter, mål och indikatorer.  

På delregional nivå är uppdraget att vara ett stöd i implementering och 
uppföljning samt upprätta struktur för samverkansarenor mellan 
kommunerna och VGR på delregional och lokal nivå 
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Det är på lokal nivå; det där som det verkligen händer: utveckling av nya 
arbetssätt, implementering sker och utveckling av god och nära vård 
genomförs och utvärderas gemensamt. 

Kommuner och regionen behöver fortsätta utveckla ett samarbete som 
upplevs gränslöst för den enskilde för att säkerställa en god hälsa, vård och 
omsorg. Samarbetet behöver stärkas och utvecklas på lokal nivå och bli en del 
av det vardagliga arbetet.  

13 Länsgemensam uppföljning och 
analys  

Utifrån Färdplan - länsgemensamma strategin för god och nära vård, hälso- 
och sjukvårdsavtalet och tydliggörande av primärvårdsuppdraget i hälso- och 
sjukvårdslagen ska en gemensam analys och uppföljning löpande tas fram. 
Målsättningen att kunna följa utvecklingen mot en god och nära vård. 

Verksamheternas tillgång till gemensamma data för uppföljning, prioritering 
och förbättringsarbete är en viktig utvecklingsfråga. Inom ramen för SKR 
pågår ett arbete med att ta fram förslag till indikatorer inom nära vård. 

Ytterligare sätt att följa arbetet är att analysera de avvikelser som sker i 
samverkanssituationer.  Analyser av avvikelser ska göras lokalt, delregionalt 
samt länsgemensamt och ligga till grund för ett ständigt förbättringsarbete.  
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tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/81 

2022-05-10 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Johanna Aldén, nämndsekreterare 
                   Sandra Teike, barnomsorgsadministratör 

Tjänsteskrivelse - Beslut om redovisning av 
behandling av personuppgifter vid överföring till 
tredje land 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna redovisning enligt upprättat förslag 
till dataskyddsombudet. 

Ärendet 
I skrivelse 2020-09-04 uppmanade kommunens dataskyddsombud de personuppgiftsansvariga att 
så snart som möjligt göra en inventering av om det sker överföring av personuppgifter till tredje 
land inom dess verksamhet och vid behov vidta åtgärder omgående.  

Dataskyddsombudet begär nu in en redovisning gällande behandling av personuppgifter vid 
överföring till tredje land. Svaret ska vara dataskyddsombudet tillhanda senast den 30 maj.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till svar på begäran om redovisning gällande behandling av personuppgifter vid 

överföring till tredje land. 
 PM ”Granskningsplan för dataskyddsombudet första halvåret 2022 med begäran om 

redovisning gällande behandling av personuppgifter vid överföring till tredje land”, 
dataskyddsombud Elinor Stenberg, 2022-02-24 

Sändlista 
Barn- och utbildningsnämndens dataskyddsombud 
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Till barn- och utbildningsnämndens 
dataskyddsombud 
 
  
 
 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Svar på begäran om redovisning 
gällande behandling av 
personuppgifter vid överföring till 
tredje land  
Barn- och utbildningsnämnden mottog under september år 2020 information från 
dataskyddsombudet med uppmaning om att så snart som möjligt göra en inventering av om det 
sker överföring av personuppgifter till tredje land inom nämndens verksamhet och vid behov vidta 
åtgärder omgående. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har kort därefter granskat alla ingångna 
personuppgiftsbiträdesavtal, klargjort eventuella frågetecken och konstaterat att inget 
personuppgiftsbiträde (som då tecknats avtal med) har underbiträden i tredje land (BUN 
2020/488).  

Förvaltningen har sedan löpande säkerställt att det inte överförs personuppgifter till tredje land i 
samband med tecknande av nya personuppgiftsbiträdesavtal samt hållt sig uppdaterad via 
informationsutskick från personuppgiftsbiträden. I dagsläget är personuppgiftsbiträdesavtal 
tecknade med majoriteten av personuppgiftsbiträdena, i de fall avtal inte är tecknade ännu har 
förslag arbetats fram eller är under utredning.  

I dagsläget kan två avvikelser konstateras: 

• Företaget ILT (Inläsningstjänst) har nyligen informerat om att de använder Amazon Web 
Services (AWS) som molnleverantör. Lagring och behandling av personuppgifter sker i 
AWS datacenter i Tyskland. Dock har frågetecken uppkommit i och med att AWS kan 
betraktas som en internationell organisation som ägs av ett amerikanskt bolag, vilket i 
förlängningen kan anses vara en överföring till tredje land. ILT har gjort en analys och 
bedömer att AWS är en säker leverantör med tillförlitlighet samt att personuppgifter inte 
överförs till tredje land.  
 
För närvarande utreder förvaltningen frågan och har ännu inte tagit ställning till fortsatt 
hantering av ärendet. 
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• Företaget Sanoma (Bingel) använder ett underbiträde beläget i tredje land som bistår med 
en e-mail service. Sanoma är i färd med att ersätta befintliga tjänster för vissa 
underbiträden där de bedömer att de inte kan uppfylla eller utföra de nödvändiga 
åtgärderna som krävs. Målet är att byta ut aktuellt underbiträde till en europeisk 
leverantör. 
 
Förvaltningen avser att bevaka ärendet för att säkerställa att bytet av underbiträdet sker.  
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

PM 
2022-02-24 
 
Ärendenummer 
Ärendenr. 2022/100 Personuppgiftsansvariga i 

Tidaholms kommun 
   
Elinor Stenberg     
0515-88 58 59 
dataskydd@tidaholm.se 
 
 

Granskningsplan för dataskyddsombudet första halvåret 
2022 med begäran om redovisning gällande behandling av 
personuppgifter vid överföring till tredje land 

Enligt artikel 39 dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679) är en av dataskyddsombudets uppgifter att 
övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen. 

Nedanstående område kommer att vara prioriterat granskningsområde för 
dataskyddsombudet under första halvåret 2022. Även områden som faller 
utanför denna granskningsplan kan komma att granskas av 
dataskyddsombudet om det finns skäl till det.  
 
Överföring till tredje land 
Genom dataskyddsförordningen har alla EU:s medlemsstater ett likvärdigt 
skydd för personuppgifter och personlig integritet. Detta gäller även EES-
länderna. Personuppgifter kan därför föras över fritt inom detta område utan 
begränsningar. Utanför EU/EES finns däremot inga generella regler som ger 
motsvarande garantier. Dataskyddsförordningen innehåller därför regler om 
under vilka förutsättningar det är tillåtet att föra över personuppgifter till länder 
utanför EU/EES. 

Exempel på tredjelandsöverföringar är att skicka dokument som innehåller 
personuppgifter per e-post till någon i ett land utanför EU/EES, att anlita ett 
personuppgiftbiträde i ett land utanför EU/EES eller att någon utanför EU/EES 
ges tillgång, exempelvis läsbehörighet, till personuppgifter som finns lagrade 
inom EU/EES. 

Tidigare uppmaning från dataskyddsombudet 
År 2020 ogiltigförklarade EU-domstolen Privacy Shield-avtalet mellan EU och 
USA (dom i mål C-311/18 Data Protection Commissioner/Maximillian Schrems 
och Facebook Ireland), vilket innebär att det inte längre är tillåtet för 
personuppgiftsansvariga i EU att med Privacy Shield som grund överföra 
personuppgifter till mottagare i USA. Efter att domen meddelats skickade 
dataskyddsombudet en skrivelse, ”Ny dom kräver översyn av 
tredjelandsöverföringar av personuppgifter” daterad 2020-09-04 till samtliga 
personuppgiftsansvariga i Tidaholms kommun. I skrivelsen uppmanades de 
personuppgiftsansvariga att så snart som möjligt göra en inventering av om 
det sker överföring av personuppgifter till tredje land inom dess verksamhet 
och vid behov vidta åtgärder omgående. 
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

 
Granskning 
Dataskyddsombudet begär nu in underlag från de personuppgiftsansvariga i 
Tidaholms kommun som utvisar om de har genomfört en inventering av om 
det förekommer överföringar av personuppgifter till tredje land i dess 
verksamhet och ett sammanfattande resultat av denna. Av underlaget ska det 
framgå om de personuppgiftsansvariga har undersökt om eventuell överföring 
av personuppgifter till tredje land sker i enlighet med dataskyddsförordningens 
regler. Det vill säga om överföringen exempelvis sker till ett land som enligt 
EU-kommissionen har så kallad adekvat skyddsnivå eller om överföringen 
sker med stöd av standardavtalsklausuler (så kallade Standard Contractual 
Clauses, SCC). I de fall överföringen sker med stöd av 
standardavtalsklausuler ska det av underlaget framgå om det har vidtagits 
eller planeras att vidtas kompletterande skyddsåtgärder på så sätt som 
föreskrivs i Schrems II-domen och i Europeiska dataskyddsstyrelsens 
rekommendationer (Rekommendationer 1/2020 om ytterligare åtgärder för att 
tillförsäkra att EU:s nivå av skydd för personuppgifter upprätthålls).   
 
Syftet med granskningen är att utvärdera om de personuppgiftsansvariga i 
Tidaholms kommun förefaller följa dataskyddsförordningens regler vad gäller 
hanteringen av personuppgifter i samband med överföring till tredje land. 

Svar på ovan nämnda frågeställningar ska vara dataskyddsombudet tillhanda 
per e-post till dataskydd@tidaholm.se senast den 30 maj 2022.  
 
Rapport 
Resultatet av granskningen kommer att redovisas av dataskyddsombudet i en 
rapport. Rapporten kommer att kommuniceras till respektive 
personuppgiftsansvarig och i förekommande fall förvaltningschef/VD. 
 
Sändlista 
Samtliga personuppgiftsansvariga i Tidaholms kommun 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: 2022/163 

2022-04-28 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, skolchef 

Tjänsteskrivelse – Information om skolskjuts   
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
Vid nämndsammanträdet lämnar trafiksamordnaren muntlig information om hur rutiner kring 
skolskjuts fungerar samt ansvarsfördelning. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 - 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 45 Information om skolskjuts 
BUN 2022/163 

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 
Vid nämndsammanträdet lämnar trafiksamordnaren muntlig information om hur rutiner kring 
skolskjuts fungerar samt ansvarsfördelning. 

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 ”Information om skolskjuts”, skolchef Anneli Alm, 2022-04-28. 

54



Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/172 

2022-04-28 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, skolchef 

Tjänsteskrivelse – Information om Centrala 
Resursteamet (elevhälsan) 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
Vid nämndsammanträdet informeras nämnden om Centrala Resursteamets arbete (elevhälsa). 

Barnrättsbedömning 
Ärendet handlar om att informera barn- och utbildningsnämnden om Centrala Resursteamets 
arbete och bedöms därför inte i direkt mening röra barn. Dock bedrivs all nämndens verksamhet 
främst i syfte att arbeta förebyggande och främjande till förmån för barn och elever samt bidra till 
utveckling inom förskola och skola. 

Beslutsunderlag 
 - 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 46 Information om Centrala Resursteamet 
(elevhälsan) 
BUN 2022/172 

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 
Vid nämndsammanträdet informeras nämnden om Centrala Resursteamets arbete (elevhälsa). 

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 ”Information om Centrala Resursteamet (elevhälsan)”, skolchef Anneli 

Alm, 2022-04-28. 
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0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/137 

2022-04-28 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, skolchef 

Tjänsteskrivelse - Information om 
kompetensförsörjning med fokus på obehöriga 
elever samt SSA-arbete (samverkan skola och 
arbetsliv) 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
Vid nämndsammanträdet informeras nämnden om kompetensförsörjning med fokus på obehöriga 
elever samt SSA-arbete (samverkan skola och arbetsliv). Detta ur både ett regionalt och lokalt 
perspektiv. 

Barnrättsbedömning 
Ärendets ändamål är att informera nämnden om arbetet med kompetensförsörjning (fokus på 
obehöriga elever) samt SSA-arbete. Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn, dock syftar 
arbetet till att främja möjligheter för elever att komma i kontakt och etablera sig i arbetslivet. 

Beslutsunderlag 
 - 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 47 Information om kompetensförsörjning med 
fokus på obehöriga elever samt SSA-arbete 
(samverkan skola och arbetsliv) 
BUN 2022/137 

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 
Vid nämndsammanträdet informeras nämnden om kompetensförsörjning med fokus på obehöriga 
elever samt SSA-arbete (samverkan skola och arbetsliv). Detta ur både ett regionalt och lokalt 
perspektiv. 

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 ”Information om kompetensförsörjning med fokus på obehöriga elever 

samt SSA-arbete (samverkan skola och arbetsliv)”, skolchef Anneli Alm, 2022-04-28. 
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0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/2 

2022-05-10 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. 
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0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/3 

2022-05-10 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.  
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0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/17 

2022-05-10 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. 
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